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A) Proiektua: Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusiaren ekimena

Ikerketa-proiektu hau 2014ean eskatu zion Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak UPV/EHU-
ko Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal Institutuari eta Eusko Jaurlaritzaren 2013-2016 
aldirako Bake eta Bizikidetza Plana. Gizartea helburu txostenaren 6.ekimenaren parte da.

Proposamenean esaten den bezala “lTortura giza eskubideen urraketen artean gaitzesgarriena da. Feno-
meno hori gerta daiteke, zeren atxilotuekiko tratuak gertatzen diren tokiak eta atxilotze-aldia kontrolpetik at 
gera baitaitezke. Opakutasunak zigorgabetasun-egoerak sortzen ditu eta zigorgabetasunak, aldi berean, 
horrelako praktiketarako egoera ezin hobeak. Tortura gertatzen den susmo zentzuduna izate hutsak za-
lantza hori argitzera bultzatu beharko luke giza eskubideekin eta demokraziaren balioekin konprometitua 
dagoen pertsona edo erakunde oro, baita fenomeno hori ez gertatzeko hartu beharreko neurriak hartzera 
ere. Tortura gertatzeko aukera dagoela detektatzeak eta horri erantzuteak ez ditu sistema demokratikoa eta 
polizia-kidegoak ahultzen; aitzitik, haien legitimitatea eta sistema demokratikoarekiko konpromisoa area-
gotzen du». Geroago, hau dio: «Administrazioaren betebehar etiko, politiko eta legezkoa da herritarrei se-
gurtasunez bermatzea atxilotuei ematen zaien tratuan giza eskubideak errespetatzen direla eta, nolanahi 
ere, fenomeno hori ez gertatzeko eta, gertatuz gero, detektatu eta zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak 
hartzen direla”.

Denbora luzez jasotako informazio ugari eta azken urteotan izaera ofiziala duten zenbait txosten hartu dira 
abiapuntu bezala, besteak beste:

• “Indarkeria politikoaren ondorioz izandako giza eskubideen urraketen biktimak” (2008), Eusko Jaur-
laritzaren Giza Eskubideen Zuzendariarena.

• “2000tik 2008ra bitarte Euskadin inkomunikatutako atxilotuei eragindako torturei buruzko dokumen-
tazioa: Ikuspegi zientifikotik heltzea” (2009), Jon Mirena Landa, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubi-
deen Zuzendariarena.

• “Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena (1960-2013)” 
Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica eta Juan Mª Uriartek egina (2013) Bakegin-
tza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren enkarguz egina.

• “Balorazio Batzordearen txostena, Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 1978ra bitartean motiba-
zio politikoko testuinguruan gertatutako giza eskubideen urraketei eta bestelako sufrimendu bide-
gabeei buruzkoa” Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak aboian jarrita-
koa eta bere emaitzak “Ahanzturatik ateratzen” (2017) liburuan kaleratuak. 

B) Helburuak: errolda prestatzea eta sinesgarritasuna baloratzea

Tortura eta tratu txarrak aztertzeaz arduratzen diren nazioarteko erakunde adituak Europako Kontseiluko 
CPT Torturaren Prebentziorako Batzordea, Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordea eta bere Errelatore 
Berezia, eta baita Amnesty International edo Human Right Watch bezalako Gobernuz Kanpoko Erakundeak, 
besteak beste, beren txostenetan behin eta berriz adierazi dute, euren artean bat eginez, beren kezka Es-
painian torturaren gertakaria ezin delako gainditutzat hartu edo bere izatea ezin delako murriztu huts-hu-
tsean kasuistikara, soilik bigarren mailakoa edo esporadikoa dena.

Ikerketa honen helburu nagusiak honakoak dira:

• Torturaren gertakariaren errealitate onjektibora hurbilduko gaituen azterketa zientifiko bat egitea 
gure testuinguruan aurrekariak bilduz eta 1960 eta 2014 urteen arteko errolda bat eginez.

• Azterketa honen ondorioak kontuan hartuz, beharrezkoak eta onargarriak izango diren errekonozi-
mendurako, erreparaziorako eta prebentziorako neurriak proposatzea.

Horretarako, laburbilduta ondorengo gaiak jorratzen dituen aurkibide bat jarraituz garatu da ikerketa:

• Definizioak eta eremu kontzeptuala.

• Adituen froga medikua tratu txarrei eta torturari dagokionez: kokatze forentsea.



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

5

• Metodologia: garatutako ekintzak.

• Kasuen estatistika-azterketak: emaitzak.

• Kasu adierazgarrien azterketa koalitatiboa biktimen esperientzia humanoa, pairatutako ondorioak, 
jasotako erantzun sozialak eta instituzionalak eta biktimen bizitzetan izan duen eragina ezagutzeko.

• Ondorioak eta gomendioak.

Sinesgarritasunari dagokionez, eta NNBBen gomedioak jarraituz, tortura alegazioen 202 kasuen azterketa 
egituratua egin da Estanbuleko Protokoloaren bidez.

C) Ikerketa taldearen antolaera eta metodologia

UPV/EHUko Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal Institutuaren baitan talde disciplina 
anitzeko taldea eratu zen Zuzenbidea, Psikologia, Kriminologia, Auzitegi Medikuntza eta Informatika arloe-
tan tituludunez osatutako 55 profesionalek osatuta. Horrekin batera, tale honek nazioarteko hiru behatzai-
leekin harreman zuzena izan du Elisabeth Lira Doktorea (psikologoa, Comisión Valech batzordeko kidea, 
Txile); Helena Solà Doktorea (jurista, Torturaren Aurkako Munduko Erakundea, Suitza); eta Nuno Viera 
Doktorea (auzitegi-medikua, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren presidentea).

D) Erroldaren emaitzak: estatistika-datuak

• 1960tik gaur arte tortura eta tratu txarrei buruzko etengabeko kezka egon da, inkomunikazio-erregi-
meneko kasuetan, batez ere. Milaka herritarrek salatu dute publikoki eta/edo judizialki tratu txarrak 
eta/edo torturak pairatu dituztela poliziako funtzionario publikoen eskutik, garai historiko ezberdine-
tan zehar eta tratu txar horiek askotariko larritasun-mailatakoak dira. 

• Egin dugun azterlanean polizia-kidegoetako funtzionario publikoek eragindako tratu txarrak eta/
edo tortura pairatu dutela modu publikoan eta/edo judizialean salatu duten 4.113 pertsona bil-
tzen dituen errolda osatu dugu (% 17 emakumeak eta % 83 gizonak). Pertsona horietako % 17k 
behin baino gehiagotan pairatu dituzte; beraz, 3.415 pertsonak salatu dute, guztira, tortura paira-
tu izana. Zifra horiek kaltetuen kopuruaren benetako dimentsioa baino txikiagoak dira; izan ere, 
diktadura garaian eta trantsizioaren lehen urteetan, 1978ra arte, 1.081 soilik erregistratu ditugu 
(erregistratutako guztien % 26,4), baina garai hartan tortura oso ohikoa zen, eta dimentsio askoz 
ere handiagoa izan zuen. Bestalde, kontuan izan behar da badaudela beste pertsona batzuen 
erregistroak ere, baina ezinezkoa izan zen haiekin harremanetan jartzea, salaketa berresteko 
garaian ez zuten konfiantzarik izan, edo gertatutakoa ahazten eta atzean uzten ere ahalegindu 
ziren zenbait kasutan, eta beste kasu batzuetan, berriz, ez zegoen ezta erregistrorik ere. Salake-
ta horien bilakaera historikoak adierazten du behera egin dutela pixkanaka 2004tik aurrera, eta 
2015ean eta 2016an ez dugu erregistratutako kasurik. Grafikoak kasu guztien multzoa adierazten 
du, bai jasotako salaketak, bai salatzaileek azterlan honetarako berariaz berretsitako salaketak, 
bai Istanbulgo Protokoloari buruzko kasuak. 
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Azterlan honetan kontuan hartutako kasuen banaketaren adierazpen grafikoa: salatutako kasuen
kopurua, kaltetuek berretsitako kasuen kopurua, Istanbulgo Protokoloko kasuen kopurua

Polizia-kidegoak eskuratutako dokumentazioari buruzko informazioa: maiztasunak. Salatutako kasu guztien 
kopuruaren adierazpena, berretsitako kasuak, baimen informatua duten kasuak, Istanbulgo Protokoloa es-
katutako kasuak, eta burututakoak

• Sortutako informazioa hiru esparru interesgarriren arabera hartu da kontuan, egitateak egiaz-
tatzeko konbentzimendu-elementu nahikoak bermatze aldera; hau da, lekuko-froga, agiri-froga 
eta aditu-froga. Guztira, 26.113 dokumentutik gora aztertu dira. Dokumentazio hori tratu txar eta 
tortura kasuei buruzko artxibo handiena da. Berez, giza eskubideen urraketak, etorkizuneko era-
kunde-mekanismoen lana eta Euskadiko memoria kolektiboa ikertzeko dokumentazio izugarri 
garrantzitsua da.

• Ildo horretan, tortura eta tratu txarren biktimen zuzeneko 500 testigantza jaso zituen proiektuak, 
eta azterlan honek lehendik jasotako testigantzen dokumentazioarekin batera, 1.027 grabazio-
tik gora bildu dira audioan eta bideoan azterlan honen bidez. Horrez gainera, azterketa bat egin 

Kasuak Kasu berretsiak

Ertzaintza Polizia Nazionala

Kasuak, guztira

Kasu berretsiak

Baimen informatua duten kasuak

Istanbulgo Protokoloari baietz 
esan diote

Istanbulgo Protokoloa jarraitzen 
duten kasuak

Kasu protokolodunak

Guardia Zibila
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zen, peritu-froga gisa, Nazio Batuen Istanbulgo Protokoloan (2000) oinarrituta, eta 202 pertsonari 
aplikatu zaie. Pertsona horien % 76 da 1978aren ondorengo garaikoa, zenbait aldi kontuan har-
tuta; % 20 diktadura garaikoa eta trantsizioaren lehen urteetakoa, eta % 4 bi garai horietan atxi-
lotutako pertsonak dira.

• Azterlan honen zati diren azterketa kualitatibo zein legalean jasota daude probintzia-auzitegiek 
eta Auzitegi Gorenak emandako epaiak, 1979-1992 bitartean gertatutako kasuetan kondena 
irmoak ezarri dituztenak. Kasu horietan frogatu zen Poliziak zein Guardia Zibilak tortura ikara-
garriak eragin zizkietela atxilotuei, atxiloketa-zentroetan bertan. Guztira, 20 epai irmo eman ditu 
Auzitegi Gorenak: 9 kondena-epai ezarri dizkio Polizia Nazionalari eta 11 Guardia Zibilari. Guz-
tira, 49 funtzionario (emakume bat eta 48 gizon) kondenatu ditu, inkomunikazio-erregimenean 
zeuden 31 pertsonaren aurka (4 emakume eta 27 gizon) egin zutenagatik. Auzitegi horiek ez 
diote kondenarik ezarri Ertzaintzari. 

Egita-
teak Biktimak Probintzia

Auzitegia
Auzitegi
Gorena

Polizia-
kidegoa

Kondenatuen 
kopurua

1979 Xabier Onaindia Bilbo
83 / 03 / 29 85 / 06 / 19 PN 2

1980 Josu Torre Bilbo
87 / 07 / 20 90 / 04 / 23 GZ 3

1980 Juan José Cazalis Donostia
84 / 05/ 26 87 / 03 / 27 GZ 1

1980

Juan José Larrinaga
Roberto Zabala
Ernesto Alberdi
Fernando Irakulis
Juan Luis Irakulis
Agustín Gisasola
Juan A. Urrutia

Bilbo
01 / 07 / 24 03 / 11 / 19 GZ 2

1981 Joxe Arregi Madril
85 / 09 / 13 89 / 09 / 25 PN 2

1981 Tomás Linaza
Bilbo
90 / 11 / 16
98 / 07 / 28

93 / 12 / 16
98 / 12 / 11 GZ 2

1981 Mikel Ruiz Bilbo
95 / 04 / 18 97 / 07 / 17 PN 2

1982 Juana Goikoetxea Donostia
87 / 07 / 15

(Autoa
91 / 04 / 04)
92 / 01 / 30

GZ 5

1982 Ana Ereño Bilbo
97 / 11 / 28 99 / 01 / 25 PN 5

1982 Juan Carlos Garmendia
Donostia
93 / 09 / 28
94 / 11 / 02

94 / 06 / 20
95 / 11 / 20 GZ 3

1982 Enrique Erregerena Madril
97 / 01 / 21 98 / 07 / 03 PN 4
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1983 Jokin Olano Donostia
92 /09 / 22 94 / 02 / 01 GZ 5

1983
Jose Mari Olarra
Lucio Olarra
Víctor Olarra
Ignacio Olaetxea

Donostia
86 /11 / 21 90 / 02 / 24 GZ 1

1983 Iker Eguskizaga Bilbo
95 /04 / 05 97 / 03 / 18 PN 2

1983 Javier Fernández Bilbo
97 / 02 / 18 98 / 06 / 02 PN 2

1984 Kepa Otero 
Jose Ramón Quintana

Bilbo
97 / 02 / 17 99 / 05 / 31 PN 1

1984 Mª Dolores Barrenetxea
Jasone Sánchez

Bilbo
94 / 10 / 26 96 / 12 / 19 GZ 2

1984 Ildefonso Salazar Donostia
88 / 03 / 28 GZ 1

1986 Bixente Malaxetxeberria Gasteiz
88 / 12 / 15 90 / 11 / 17 PN 1

1992 Kepa Urra Bilbo
97 / 11 / 07 98 / 09 / 30 GZ 3

Auzitegi Gorenaren kondena-ebazpenak

• Azken hamarkadetan, nazioarteko hainbat erakundek (Giza Eskubideen Europako Auzitegia, Tortu-
raren Aurkako Batzordea, Giza Eskubideen Batzordea) Espainia kondenatu dute tortura ikertzeko 
eta prebenitzeko betebeharrak ez betetzeagatik. Horrenbestez, Giza Eskubideen Europako Auzi-
tegiak lau kasutan eman ditu Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonentzako ebazpenak (2002ko, 
2003ko eta 2011ko gertaerak, Guardia Zibilak egindako atxiloketekin lotuak), eta Nafarroako Foru 
Erkidegoko hiru kasutan (2009ko eta 2011ko gertaerak, Guardia Zibilak egindako atxiloketekin eta 
Polizia Nazionalak egindako atxiloketa batekin lotuak). Gertaera horiek guztiak inkomunikazio-erre-
gimeneko atxiloketetan izan ziren, ETAren kolaboratzaile edo kide izateaz akusatutako pertsonen 
aurka. Nazio Batuen Torturaren Aurkako Batzordeak hiru kondena-irizpen eman ditu praktika ho-
riek behar bezala ez ikertzeagatik eta ez zigortzeagatik (1992ko eta 2002ko gertaerak, bi kasutan 
Guardia Zibilak egindako atxiloketekin lotuak, eta kasu batean Ertzaintzak egindako atxiloketare-
kin lotua). Azkenik, Giza Eskubideen Batzordeak Espainia kondenatu du Guardia Zibilak eginda-
ko atxiloketa batekin lotutako kasuan. Kasu horietan, nazioarteko erakundeek Espainiako estatua 
kondenatu zuten salaketak ez ikertzeagatik, auzitegiko medikuen txosten eta frogen erabilera es-
kasa egiteagatik, egin behar ziren probak ez egiteagatik, edo torturaren ondorio psikologikoak ez 
ebaluatzeagatik.

• Nazioarteko erakunde horiek adierazi zuten ezin izan zutela torturaren praktika ebaluatu, hain zu-
zen ere, ez zelako nazioarteko estandarren araberako ikerketa eraginkorrik egin. Arrazoi horiek 
daude, halaber, erakunde horietara aurkeztu ez diren hainbat kasutan, eta haien ikerketetan aipatu 
erakundeek adierazitako arazo berberak daude. Nazioarteko ebazpen horiek eta barnean Konsti-
tuzio Auzitegiak eman dituenak berresten dute ez dela ikerketa judizial egokia egin praktika horiek 
aztertzeko. Horrez gainera, Torturaren Aurkako Batzordeak eta Giza Eskubideen Batzordeak adie-
razi zuten gertaerak ikertzeko betebeharra zuela estatuak, baina orain arte estatuak ez du inolako 
erantzunik eman horren haritik. 
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Auzitegi Gorenaren kondena-epaiak torturagatik: 20 epai 1979tik 1992ra bitartean. Giza Eskubideen Euro-
pako Auzitegiaren kondena-epaiak tortura ez ikertzeagatik: 7 epai 2002tik 2011ra bitartean

• Europako Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) adierazi bezala, Na-
zio Batuen Torturaren Aurkako Batzordeak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak jasotakoaren 
arabera, eta Amnesty Internationalek adierazitakoaren ildotik, atxilotuen inkomunikazioak oinarriz-
ko eskubideak mugatzea dakar eta benetako babesa ez da bermatzen, horrek tratu txarrak eta 
tortura sustatu ditu, eta gertaera horiek ikertzeko aukerak nabarmen mugatu.

• Agintariek horrelako praktikak daudenik ukatu dute sistematikoki. Faktore horrek eta ikerketarik ez 
egiteak ere adierazten dute praktika horiek desagerrarazteko borondatea falta dela, eta agenteak 
balizko salaketa faltsuetatik babesteko asmorik ez dagoela. 

• Bestalde, tratu txar eta tortura moduen bilakaera egiaztatu du azterlanak, honako elementu hauei 
erreparatuta: salaketak jarri dituzten pertsonen kontaketak, berariazko kasuen azterketa eta Istanbul-
go Protokoloan oinarritutako azterlana egiteko bildutako testigantzak, baita ikertzaile taldeak bilduta-
ko testigantzak ere. Aurkikuntza horiek, askotariko iturri eta ikerlan motatan ageri direnak, bat datoz: 
tratu txarren eta tortura-praktiken aldaketa adierazten dute. Aldaketa hori egiaztatu da; izan ere, tor-
tura modu batzuk ez dira ageri jada biktimen lekukotzetan, esate baterako, bainuontzia, elektrizitatea 
ematea, eta hematoma handiak sortzen zituzten jipoiak, garai batean kontatzen zituztenak eta hain-
bat txosten forentsetan berresten zirenak, 90eko hamarkada hasi arte. Salaketetan egiaztatzen den 
bilakaerak, Torturaren Aurkako Batzordera eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira eramandako 
kasuak barnean hartuta, azaleko azterketa forentseetan nekezago detektatzen diren metodoen era-
bilera dakar, hala nola asfixia eragiten duten metodoak (poltsa), gorputz-jarrera behartuak edo ariketa 
oso nekagarriak, mehatxuak eta laidoak, biluztera behartzea eta sexu-irainak. 

• 30 kasu entzutetsu aukeratu ziren ikerketarako, biktimek bizi izandako tortura eta tratu txarren 
gertaera desberdinak, giza eskubideen urraketen ondorioak eta ez ikertzearenak adierazten di-
tuztenak. Kasu horiek sakon aztertu ziren, eta dokumentazio ugaria dute, kasu bakoitzean tortura 
erabili izana eta ikerketa eragingarririk ez zela egin egiaztatzen duena. Arazoa minimizatzen duten 
erantzunen aurrean, ikerlan honek ukatu ezin den historia azaltzen du. Zehatz-mehatz deskribatuta 
ageri dira 1979tik 1992ra bitarteko 20 kasutan ikerketa judizialak izan dituen emaitzak, deskribapen 

4.113 kasu

Auzitegi Gorena
Giza 

Eskubideen 
Europako 
Auzitegia

18 urte 35 urte
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oparoa baliatuta: oinazea eragiteko muturreko moduak, segurtasun-indarretako hainbat agenteren 
parte-hartzea kasu horietan (Guardia Zibila eta Polizia), torturak egiteko erabilitako berariazko to-
kiak, praktika errepikakorrak zenbait kuartel eta polizia-etxetan, eta ekintzetan parte hartutakoen 
talde txiki bati ezarritako kondenak (hilabete gutxiko askatasuna kentzea eta desgaikuntza, gehie-
netan bete ez zirenak). 

E) Kokatze juridikoa eta kokatze forentsea

Azterlan hau giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen esparruan egin da. Orobat, giza eskubideen nazioar-
teko zuzenbide hori garatzeko egindako nazioarteko tratatuak kontuan hartu dira, estatuek tortura eta tratu 
txarren ikerketan, prebentzioan, justizian eta erreparazioan dituzten betebeharrak adierazten dituzten aldetik. 

Tratu ankerren modu areagotua da tortura. Azterlan hau egitean, tortura eta tratu txarrak terminoak erabili 
ditugu; izan ere, sufrimendu larriaren intentsitatea ez da zehatz-mehatz haren helburuen araberakoa. Argitu 
diren kasu entzutetsuak deskribatzen dituen azterketa kualitatiboan egin dugun deskribapena lagungarria 
izan daiteke zenbait kontu ulertzeko: kaltearen sakontasuna, erabili ditugun teknika motak, baita kasu mo-
ten arteko aldeak ere, legearen, medikuntzaren eta psikologiaren ikuspegiak aintzat hartuta. Urraketa horiek 
baloratzeko, kasu bakoitzaren barneko eta kanpoko inguruabarrak kontuan hartu behar dira: adina, sexua, 
osasun-egoera, sufrimenduaren intentsitatea eta iraupena.

• Tortura prebenitzeko neurri zuzentzaileak hartzea eskatu dute etengabe denbora horretan giza es-
kubideen aldeko erakundeek eta erakunde publikoek, baita Nazio Batuen eta Europako Kontseilua-
ren giza eskubideen aldeko gobernuarteko erakunde edo mekanismoek ere, baina Administrazioak 
ez du esku-hartze nahikoa bultzatu, eta atxilotuen eskubideak ez dira eraginkortasunez bermatzen, 
puntu horri dagokionez. Arartekoaren bulegoaren ebazpenak eta monitorizazio-jarduera garrantzi 
handikoak izan dira denbora horretan, prebentzioan aurrera egiteko. Egiaztatutako gabeziak adie-
razi dituzte txostenetan, baita zuzentzeko hartu behar diren neurriak ere, eta Ertzaintzak aintzat 
hartzen ditu. Gomendio horien artean, azkenaldian eman direnak erabateko bideograbaketa siste-
ma bat, audioa ere grabatzen duena, ezartzearekin lotutako gorabehera teknikoei buruzkoak dira, 
edota grabazioak gordetzeko epeak luzatzekoak, Arartekoak 2011n emandako gomendioan eta 
geroagoko beste batzuetan eskatu bezala.

• Bestalde, 1997an, nazioarteko erakundeek, bereziki Nazio Batuek eta Europako Kontseiluak, 
emandako gomendioak betetzeko, eta Espainiako auzitegi-medikuen jarduna nazioartean onetsita-
ko teknika eta prozeduretara egokitze aldera, Justizia Ministerioak protokolo bat ezarri zuen, atxilo-
tuei auzitegiko mediku-azterketa egiteko, informazio medikoa argiagoa eta zehatzagoa izan dadin, 
auzitegietan funtsezko froga-elementu gisa baliatzeko. Tamalez, hori guztia ez da bete, salbuespen 
batzuetan izan ezik, eta horrek eragotzi du atxilotuek alegatutako kasuak ikertzeko funtsezkoa den 
aditu-froga egitea. Torturaren Aurkako Batzordeak eta torturaren aurkako errelatoreak egindako 
txostenek, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaiek eta Europako Kontseiluko Tortura Pre-
benitzeko Batzordeak 2001az geroztik adierazi dute protokolo horiek ez direla betetzen.

• Bestalde, 2003an, inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei laguntzeko protokolo bat 
ezarri zuen Eusko Jaurlaritzak. Protokolo horrek Justizia Administrazioaren, Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailaren eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren inplikazio zuzena dakar, eta 
hizpide dugun gaiari dagokionez, atxilotuak kudeatzeko kontrol-tresna egokia da. Protokolo horre-
kin batera, beste neurri batzuk ere hartu dira, hala nola inkomunikazio-erregimenean atxilotutako 
pertsonen familientzako arreta-zerbitzua, eta atxilotuekin erabiltzeko bideograbaketa sistema. Ta-
malez, hori guztia Ertzaintzako agenteek egindako atxiloketetan soilik betetzen da. Protokolo hori 
hedatu behar da beste segurtasun-indar batzuek atxilotutako pertsona guztietara; hartara, berme 
batzuk sortuko lirateke, gaur egun polizia-kidego horietan ematen ez direnak. 2003az geroztik, Au-
zitegi Nazionaleko zenbait magistratuk beste neurri partzial eta gutxi erabili batzuk aplikatu dituzte. 
Dena dela, horrek ez du eragotzi tortura eta tratu txarren salaketen iraunkortasuna, ez eta nazioar-
teko erakundeetatik eskatutako inkomunikazioa desagertzea ere.

• Gertaeren kontaketa auzitegi-medikuen aurrean egin zen askotan, baina hainbat txostenetan ez 
zen jaso biktimen kontaketa, edo atxilotuak adierazitakoa jaso besterik ez zuten egin, sakondu 
gabe, edo alegazioak ebidentzia batzuekin kontrastatu gabe, edo ez zuten ebaluatu lekukotza eta 
aurkikuntzak zenbateraino zetozen bat. 
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• Auzitegi-medikuen lana garrantzi handikoa izan zen hainbat kasutan, tortura eta tratu txarrak 
frogatzeko, baita tortura edo tratu txarren egilea zehaztea ezinezkoa izan zen kasuetan ere, 
edota kondena penala ezartzera iritsi ez zirenetan. Auzitegi-medikuen eginkizuna funtsezkoa 
da, eta 80ko hamarkadako kasu entzutetsu batzuetan torturaren ikerketa eta prebentzioarekin 
konprometitutako auzitegi-mediku eta epaileek esku hartu zuten, ebidentziak hartzeko, baita 
polizia-instalazioetan bertan ere. 

F) Sinesgarritasun-emaitzak: Istanbulgo Protokoloa

• Elkarrizketatutako pertsonen % 80 gizonak ziren, eta % 20 emakumeak. 30 urtetik beherako gaz-
teen atxiloketak % 76,8 dira. Atxiloketa egindako segurtasun-kidegoa kontuan hartuta, kasuen % 
38 Guardia Zibilaren atxiloketak izan ziren, % 30,7 Poliziarenak, % 9,9 Ertzaintzarenak eta % 21 
beste polizia-kidegoenak. Tortura edo tratu txarrak salatutako pertsonen % 43 libre utzi zituzten: % 
35,6 kargurik gabe, eta % 6,4 behin-behineko askatasunean. Inkomunikatuta egondako egunak 4,9 
izan ziren, batez beste. Atxiloketen kopuru handiena 80ko hamarkadan izan zen (laginaren % 35), 
eta 2000. urtetik aurrera (laginaren % 31). Kasu horien banaketak salaketen lagin orokorrak (4.113 
kasu) duen joeraren ildoari jarraitzen dio.

• Tortura eta tratu txarren ondorio psikologikoei erreparatuta, peritatutako pertsonen % 60tik gora 
erresilienteak dira, gertaera horiek pairatu arren. Oro har, ez dute betetzen osasun mentalaren 
arazoren bat diagnostikatzeko irizpiderik, eta ez dute psikopatologia adierazgarririk. Horrek ez du 
esan nahi tortura pairatu ez dutenik. Hala eta guztiz ere, % 21,8k kalte horien sintomak dituzte. Sin-
tomak arinak izan daitezke, baita trauma osteko estresaren nahasmendu osoak ere. Dena dela, % 
15,54 daude diagnostikatuta. OMEk egindako Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenean (GNS-10) 
Katastrofe-esperientzia baten ondorengo nortasun-aldaketa iraunkorra ageri da. Gure laginean, 
peritatutako pertsonen % 6,5ek du sintomatologia hori.

• Datu horiek bat datoz lagin txikiagoekin egindako beste ikerlan batzuekin, inkomunikazio-erregime-
nean atxilotutako 45 pertsonari Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ebaluazioek emandako emai-
tzen arabera.

• Gure txostenari berriro helduta, Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ikerlanaren berariazko helburu 
bat zen ahalik eta modu objektiboenean ebaluatzea garai bakoitzean tortura eta tratu txarrak paira-
tu izana salatu zuten pertsonen kontaketa eta sintomatologiaren eta aurkikuntzen arteko loturaren 
maila, Istanbulgo Protokoloan bertan definitutako irizpideei jarraituz. Tortura edo tratu txarrak ale-
gatutako kasuen analisiak, psikologo eta mediku bikote batek eginak, kanpoko ebaluazioarekin eta 
peritatzeak ikuskatuta, honako emaitza hauek izan zituen: trinkotasun maximoa kasuen % 5,9an, 
trinkotasun handiko lotura % 41,1ean, kontaketaren eta aurkikuntzen arteko adostasun trinkoa ka-
suen % 48,5ean, eta trinkotasunik gabea kasuen % 4,5ean. Azken ebaluazioan trinkotasunik gabe 
ageri diren kasuak berrikusi egin ziren: indarra erabilitako gertaeren kontaketak ziren, baina zalan-
tzak zeuden tortura, tratu txar edo indarra gehiegi erabilitako kasutzat hartzeko.

G) Jarduera instituzionalak eta euskal erakundeek aurrera eramandakoak: 
proposamenak bitimen zentraltasunetik

1984tik hainbat gomendio egin ditu Amnesty Internationalek, eta gerora 90eko hamarkadaren erdialdetik 
baita Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) ere, eta torturarekin zerikusia duten gaietarako 
Nazio Batuen Erakundearen kontalari bereziak (egin izan dituzten bisita eta txostenetan behin eta berriro 
adieraziak, gainera), baina urte hauetan guztietan Espainiako agintariek ez diete zinezko erantzunik eman 
gomendio horiei, Zigor Kodean torturaren debekuari buruzkoak diren artikuluak partzialki hedatzea salbu. 
Hain zuzen, tortura-salaketetan edota tratu txarren salaketetan ikerketaren osteko zigorgabetasuna arazo 
larria izan da, eta oraindik da, Espainiako estatuan, erakunde horiek adierazi izan duten bezala, atxiloketa 
inkomunikatuagatik beren kezka azalduz.

• Azterlan honetan bildutako datu eta konklusioek adierazten dutenez, garrantzi handiko biktima talde 
batek errekonozimendu publikoa eta erakundeen errekonozimendua behar du eta errebindikatzen 
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du, eta Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Idazkaritza Nagusiak abian jarritako ikerketan 
arreta eman diezaioten nahi du, oso urrats positiboa dela iritzita. Ikerketa egitean, kontsultatutako 
pertsona eta erakunde guztien ulermena eta lankidetza egiaztatu ditugu. Adierazi dute azterlan hau 
egokia dela, eta lortu nahi diren azken helburuak ere egokiak direla. Alegia, gertaerak aitortzea, 
erreparazio-neurriak ezarri ahal izateko, hori baita gainditzeko eta amaitzeko modu bakarra. 

• Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ikerlanaren arabera, aztertutako kasuen % 5 eta 15 artean on-
dorio psikologiko garrantzitsuak ageri dira. Horregatik, pertsona horientzako asistentzia-neurri espezi-
fiko eta espezializatuak ezartzeko gomendioa ematen dugu, betiere berriro biktimizatzea eragotziz. 

• Azterlanak hainbat eta hainbat kasu dokumentatu azaldu ditu, hein handi batean biktimekin kontras-
tatuta egiaztatu ostean. Orobat, ia biktima guztiek ez dute arreta, errekonozimendua eta erreparazioa 
sustatzeko neurririk izan. Auzitegi Gorenaren epaiak dauden kasuetan, erreparazioa izan zen zenba-
teko ekonomiko bat, ageriko lesio fisikoak sendatzeko behar izan zituzten egunen arabera mugatua. 
Inpaktu psikologiaren inolako ebaluaziorik ez da kontuan hartu, ezta kasu horietan ere. Azterlanaren 
emaitzek adierazten dute arazoaren inpaktua ez dela aitortu, eta ez zaiola arretarik eman. Erakundeen 
erantzunaren ardatzak politizazio-jarduerak eta errekonozimendua arbuiatzea. Hala ere, Ertzaintzaren 
kasuan, une jakin batean berariazko prebentzio-protokoloak abian jarri zituzten, Nazio Batuen sistema-
ko mekanismo eta erakundeen nazioarteko gomendioei jarraituz. Azterlan honetan ateratako ondorioek 
eta nazioarteko erakundeek kasuei dagozkien erantzuleen aitorpenaren garrantzia nabarmentzen dute.

• Ikerketa honen ostean badaude baldintzak biktima hauei errekonozimendua eskaintze aldera urrats 
berriak emateko. 107/2012 Dekretuaren bitartez 1960tik 1978ra bitarteko ordena-indarren biktimak 
aitortu ziren bezala, partzialki izan bazen ere, azterlan honen emaitzek azaltzen dituzte kasu ho-
rietan errekonozimendua, arreta eta erreparazioa bideratzeko abian jar daitezkeen baldintza eta 
metodologiak. Neurri horiek legez behar den aitorpenarekin egituratu behar dira, nazioarteko estan-
darren arabera, eta gizarte-ehunaren berreraikuntza, memoria kolektiboa eta errekonozimendua 
sustatzeko ekarpen eraginkorrak izango dira. 

• Atal honetan ezin da ahaztu 12/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean 
izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei 
errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa. 

  Estatuaren Abokatutzak errekurtso bat jarri zuen 107/2012 Dekretuaren aurka Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, kasuen ebaluazioan zehar egindako aldaketek Memoria 
Historikoaren Legea eta Gizarte Segurantzaren oinarrizko legedia urratzen zituztelakoan. Horren-
bestez, zenbait aldaketa egin ziren egoera konpontzeko eta lana amaitzeko. Orain, Gobernu zen-
tralak Konstituzio Auzitegian errekurritu du 2016ko legea. Biktimentzako errekonozimenduaren eta 
erreparazioaren bidean beste urrats bat emateko legea den aldetik, egoki izango litzateke lege 
horren garapena eta aplikazioa eragotziko lukeen edozein ekintza bertan bera uztea.

 12/2016 Legeak ezarritako jurisdikzio, denbora-esparru, pertsona onuradun, ekintzarako printzipio eta 
prozedurek ere nazioarteko erakundeek erreparazio-gaietan erabakitako araudi eta ebazpen guztiak 
betetzen dituzte.

107/2012 Dekretuaren Balorazio-Batzordeak esperientzia kontuan hartuta, bere gomendioak 1978az gero-
ko urteetara ere heda daitezke, eta komeni da hala egitea gainera:

1. Giza-eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimen erreparaziorako eta errekonozimendurako arau-
dia ahal den bizkorren osatu beharra dago. Motibazio politikoan sustraitutako bortizkeria-testuinguru 
batean –eta gaur egun arte– gertatutako urraketei buruz ari gara. Zentzu honetan, Balorazio Batzor-
deak kezka handiz konprobatu du zenbait kasutan giza eskubideak oso neurri larrian urratu arren ezin 
izan dela ziurtatu kaltegileak Segurtasun Indarretako kideak zirenik, nahiz eta susmoa ildo horretatik 
joan. Halako kasuetan ez dago 107/2012 Dekretua aplikatzerik. Suposizio mota horren baldintzak 
balioztatzeak, aldi berean, terrorismotik eratorritako biktimatzat ezin onartu izana ekarri du. Azken 
emaitza, beraz, lege araudi eza baizik ez da eta hala izanda ez dago biktima hauen beharrezko erre-
konozimendu eta erreparazio publikoa babestuko duen estalkirik. Batzordeak esperientzia baliagarria 
eskuratu du datuak aztertu dituenean eta, esperientzia horretan oinarrituta, eskaera bat luzatzen die 
erakunde eskudunei: araudia jorratzeko unean baldintza horiek guztiak kontuan izan daitezela. 

2. Batzordekideek biktima gehienen sentimenduari heldu nahi diote. Sentimendua asetzearen bidetik, 
bada, errekonozimendurako ekitaldi publiko bat egitea gomendatzen dute. Horrez gain, biktima ho-
riek hemendik aurrera ospatu beharreko memoria-ekitaldi guztietara gonbidatzea gomendatzen dute.
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Jada aipatu ditugun beste ekimen batzuez gain, Eusko Jaurlaritzak torturari eta tratu anker eta umiliagarriei 
buruzko behatoki bat sortzeko aukera kontuan hartu behar litzateke hemen. Bestalde, babesa eman behar 
litzaieke, halaber, giza eskubideak errespetatzearen eta sustatzearen alde gizarte zibilak antolatzen dituen 
ekimenei eta, konpromiso horrekin bat, torturaren aurkako borrokan eta torturaren biktimei laguntzearren 
ikertzen eta lanean diharduten elkarte eta abarrei; eta aztertzekoa ere bada, beharbada, torturaren bikti-
mentzat Nazio Batuen Funtsari ekarpena egiteko konpromisoa hartzea.

Hori guztia posible litzateke torturaren eta tratu anker eta umiliagarrien prebentziorako euskal legea garatu on-
doren, zeina, nazioarteko tresnen argitan, gizarte-heziketa eta -kontzientziazioko lan etengabetik abiatu behar-
ko litzatekeen, betiere giza eskubideen pedagogia egoki baten eta bake-kultura benetako baten esparruan.

Azkenik, esan nahi genuke atxilotu askok pairatutako torturaren eta tratu txarren inpaktua jaso dela ikerlan 
honetan, bai eta tortura eta tratu txar horiei buruzko xehetasunak ere. Kontakizun ugari dira, ongi dokumen-
tatuak, eta erakundeek eta gizarteak entzun egin beharko lituzke. Zeren eta, giza eskubideen kultura eraiki-
ko bada, ezinbestekoa baita biktimek pairatutako sufrimenduarekiko eta bidegabekeriarekiko sentsibilitatea, 
baita biktima horiekiko ere, Euskal Herrian indarkeriaren eta terrorismoaren ondorioak pairatu dituzten beste 
hainbatekin batera. Torturaren eta tratu txarren inpaktua agerira ekartzea lehen urrats bat da: gure iragan 
hurbilaren parte izan den ispiluan zati hori ere ikustea, ez dezan baldintzatu gure gizarte honen geroa.
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“Lekukotzarik ez dagoenean, historia gezurrez osatu ohi da, 
gezur sinesgarri baina egiazta ezinez”.

Idoia Estornes, historialaria

“Tortura existitzen da; hori argi dago. Torturaren errealitate 
hori abiapuntutzat hartu behar da, jarduera horiek erabat eta 
eraginkortasunez desagerrarazteko. Errealitate horren au-
rrean ez ikusiarena egiteak indartu egiten du egoera hori”.

Joaquín Navarro, epailea 

“Administrazioaren betebehar etiko, politiko eta legezkoa da 
herritarrei segurtasunez bermatzea atxilotuei ematen zaien 
tratuan giza eskubideak errespetatzen direla, eta fenomeno 
hori ez gertatzeko eta, gertatuz gero, detektatu eta zuzentze-
ko beharrezkoak diren neurriak hartzen direla”.

Bake eta Bizikidetza Plana, 
Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza 

eta Bizikidetzaren idazkaritza Nagusia

“Tortura desager dadila; horretarako, erakundeek aitortu be-
har dute torturatu egiten dela, eta lan egin behar dute hori pre-
benitzeko. Nire ustez, etorkizunari begira, oso garrantzitsua 
da konpromisoak hartzea. Bizikidetza-, justizia- eta berdinta-
sun-oinarriak sortzeko lana egin behar da”.

ETAren biktima (1960tik 1978ra bitartean, 
Euskal Autonomia Erkidegoan, motibazio 
politikoko testuinguruan gertatutako giza 

eskubideen urraketen eta bestelako 
sufrimendu bidegabeen biktimei buruzko 

Balorazio Batzordea)
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1. Ikerketa-taldearen antolaera

Zuzendaritza:
•	 Francisco Etxeberria (Medikuntzan doktorea. Lege eta Auzitegi Medikuntzan mediku espezialis-

ta. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra)

•	 Carlos Martín Beristain (Medikuntzan doktorea. Osasunaren Psikologian mediku espezialista)  

•	 Laura Pego (Zuzenbidean doktorea. Kriminologian masterra. Kriminologiaren Euskal Institutuko 
ikertzailea)

Nazioarteko behatzaileak:
•	 Elisabeth Lira (psikologoa, Comisión Valech batzordeko kidea, Txile)

•	 Helena Solà (jurista, Torturaren Aurkako Munduko Erakundea, Suitza)

•	 Nuno Viera (mediku forentsea, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren presidentea)

Administrazio-kudeaketa:
•	 Eva García (teknikari administraria, Gizarte eta Hezkuntza Baliabideen Ikerketan masterra)

Dokumentazioa eta informatizazioa:
•	 Rakel Perez (Kriminologian graduatua, Kriminologiaren Euskal Institutuko ikerlaria)

•	 Leire Padilla (Kriminologian graduatua)

•	 Maider Urretabizkaia (Kriminologian graduatua)

•	 Maite Alvarez (Kriminologian graduatua)

•	 Cristina Martín (teknikari administraria)

•	 Anais González (Historian lizentziaduna)

•	 Sabino Ormazabal (Dokumentazioan espezialista)

Ikerketa kuantitatiboa eta analisi estatistikoa
•	 Maitane Arnoso (Politika Zientzietan eta Administraziokoetan doktorea)

•	 Rakel Perez (Kriminologian graduatua, Kriminologiaren Euskal Institutuko ikerlaria)

A) Eragindako pertsonei buruzko informazio orokorra eta espezifikoa jaso 
eta tratatzea, errolda egiteko

Iturri nagusiak, biktimen lekukotzak eta salaketak:
•	 Zuzendaritza: Francisco Etxeberria (Euskal Herriko Unibertsitatea)

•	 Eztizen Miranda (Informazio Zientzietan lizentziatua)

•	 Iñaki Rebolledo (ingeniaria)

•	 Lourdes Herrasti (Historian lizentziaduna)

•	 Javier Buces (Historian lizentziaduna)

•	 Igone Etxeberria (Medikuntzan lizentziaduna)

•	 Maider Urretabizkaia (Kriminologian graduatua)

•	 Maite Alvarez (Kriminologian graduatua)
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•	 Itziar Irastorza (Kriminologian graduatua)

•	 Miren Itziar Rodriguez Arrate (Kriminologian graduatua)

•	 Ane Bogajo Perez (Kriminologian graduatua)

•	 Amane de la Fuente Errazkin (Kriminologian graduatua)

•	 Arkaitz Salvador (Irudi eta soinu teknikaria)

Bigarren mailako iturriak jasotzea, berrikustea eta aztertzea:
•	 Zuzendaritza: Laura Pego (Zuzenbidean doktorea, Kriminologiaren Euskal Institutua)

•	 Rakel Perez (Kriminologian graduatua, Kriminologiaren Euskal Institutuko ikerlaria)

•	 Leire Padilla (Kriminologian graduatua)

Analisi juridikoa:
•	 Zuzendaritza: Laura Pego (Zuzenbidean doktorea, Kriminologiaren Euskal Institutua)

•	 Aholkularitza: José Luis de la Cuesta (Zigor Zuzenbidean katedraduna, Kriminologiaren Euskal 
Institutuaren zuzendaria)

•	 Aholkularitza: Ignacio Muñagorri (Zigor Zuzenbidean katedraduna, Kriminologiaren Euskal Ins-
titutua)

•	 Aholkularitza: Ana Pérez Machio (Zigor Zuzenbidean doktorea, Irakasle titularra, Kriminologia-
ren Euskal Institutua)

Testuinguru forentsea:
•	 Francisco Etxeberria (Medikuntzan doktorea. Lege eta Auzitegi Medikuntzan mediku espezialis-

ta. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra)

B) Tratu txarren eta torturen salaketen fidagarritasuna ikertzeko
peritu-protokoloa

•	 Zuzendaritza: Benito Morentin (Medikuntzan doktorea. Lege eta Auzitegi Medikuntzan mediku 
espezialista. Euskal Herriko Unibertsitatea)

Taldeen koordinatzaileak:
•	 Olatz Barrenetxea (Psikologian lizentziaduna)

•	 Miguel Angel Navarro Benito (Psikologian lizentziaduna)

•	 Benito Morentin (Medikuntzan doktorea. Lege eta Auzitegi Medikuntzan mediku espezialista. 
Euskal Herriko Unibertsitatea)

Psikologoen talde teknikoa:
1. taldea

•	 Iñaki Markez Alonso (psikologoa)

•	 Itziar Caballero (psikologoa)

•	 Julene Zuazua Alvarez (psikologoa)

•	 Sofia Abaitua Zarza (psikologoa)

•	 Ainara Zuazo Corral (psikologoa)

•	 Haizea De la Llosa de Dios (psikologoa)
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•	 Myriam Ruiz Gonzalez (psikologoa)

•	 Urko Zalbidea Carbajal (psikologoa)

•	 Teresa Gómez Higuero (psikologoa)

2. taldea

•	 Anik Zubizarreta (psikologoa)

•	 Iñigo Ibaizabal (psikologoa)

•	 Irune Korres (psikologoa)

•	 Jon Ibañez de Opakua (psikologoa)

•	 Ixone Legorburu (psikologoa)

•	 Maribi Armendariz (psikologoa)

•	 Maritxu Jimenez (psikologoa)

•	 Nagore López de Luzuriaga (psikologoa) 

3. taldea

•	 Ainara Iraizoz Lizarra (psikologoa)

•	 Ana Gil (psikologoa)

•	 Jeannete Ruiz (psikologoa)

•	 María Beloki Tere (psikologoa)

•	 Marian Mendiola (psikologoa)

•	 Yolanda Resano Arredondo (psikologoa)

•	 Eider Zuaitz (psikologoa)

•	 Maddi López López (psikologoa)

•	 Iraitz Ortega Sunsundegui (psikologoa)

•	 Mayi Sarasketa Bengoa (psikologoa)

•	 Haizea De la Llosa (psikologoa)

•	 Iñaki Markez (psikologoa)

•	 Leire Zelaia Viguera (psikologoa)

•	 Irune Korres (psikologoa)

•	 Uxoa Larramendi Muxika (Psicóloga)

Kanpoko psikiatraren ikuskapena:
•	 Pau Pérez Sales (Psikiatrian doktorea)

Istanbulgo Protokoloaren amaierako txostena egitea:
•	 Olatz Barrenetxea (Psikologian lizentziaduna)

•	 Miguel Angel Navarro Benito (Psikologian lizentziaduna)

•	 Benito Morentin (Medikuntzan doktorea. Lege eta Auzitegi Medikuntzan mediku espezialista. 
Euskal Herriko Unibertsitatea)
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C) Kasu adierazgarrien azterketa kualitatiboa, jakiteko zein den biktimen 
giza esperientzia, zein izan diren ondorioak, zein jasotako erantzun sozia-
lak eta instituzionalak, eta zein izan den biktimen bizitzan izandako eragina

•	 Carlos Martín Beristain (Medikuntzan doktorea. Osasunaren Psikologian mediku espezialista)

D) Ikerketaren amaierako txostena

•	 Francisco Etxeberria (Medikuntzan doktorea. Lege eta Auzitegi Medikuntzan mediku espezialis-
ta. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra)

•	 Carlos Martín Beristain (Medikuntzan doktorea. Osasunaren Psikologian mediku espezialista) 

•	 Laura Pego (Zuzenbidean doktorea. Kriminologian masterra. Kriminologiaren Euskal Institutuko 
ikertzailea)

Erakunde laguntzaileak eta fitxategi-iturriak:
•	 Kriminologiaren Euskal Erakundea

•	 Euskadiko Artxibo Historikoa

•	 Torturaren Prebentzio eta Salaketarako Koordinakundea

•	 Amnistia Internazionala

•	 Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saila

•	 Arartekoa

•	 Torturaren Aurkako Taldea – TAT

•	 Euskal Memoria

•	 Argituz

•	 Behatokia

•	 Goldatu

•	 Lazkaoko Beneditarren Fundazioa

•	 Koldo Mitxelena Artxiboa

•	 Aranzadi Zientzia Elkartea

•	 Pablo Iglesias Fundazioaren agiritegia

•	 Sabino Arana Fundazioaren agiritegia

•	 «Gogora» Memoriaren Institutua

•	 EITBren artxiboa

•	 Eusko Legebiltzarraren Artxiboa

•	 Salhaketa

•	 EPE

•	 SOS Arrazakeria

•	 Presondegiko pastorala

•	 Haritza Kultur Elkartea

•	 Oñatiko Euskal Memoriai
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2. Sarrera

2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Plana. Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza 
Nagusiak egindako “2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Plana. Gizartea elkartzea helburu” dokumentuan 
(ERANSKINA), 6. ekimenean, “Torturari buruzko ikerketa eta ekintzak” garatzeko beharra aipatzen da. Do-
kumentu horretan, hau adierazten da:

1. Ekimenaren deskribapena 

Tortura eta tratu txarrak aztertzen dituzten nazioarteko zenbait erakunde gaituk (hala nola Torturaren Pre-
bentziorako Europako Batzordeak, Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordeak eta horren errelatore be-
reziak) eta gobernuz kanpoko zenbait erakundek (besteak beste, Amnesty International edo Human Right 
Watch) behin eta berriz adierazi dute (eta guztiak bat datoz horretan) oso kezkatuta daudela Espainian 
torturaren fenomenoa ezin delako gainditutzat eman edo tortura ez delako mugatzen noizean behin edo 
tarteka gertatzen den kasuistikara. 

2. Helburuak 

· Gure testuinguruan, torturaren fenomenoaren errealitate objektibora hurbilduko gaituen azterketa zientifiko 
bat egitea. 

· Azterketa horren ondorioei jarraiki, beharrezkoak eta onargarriak diren errekonozimendurako, erreparazio-
rako eta prebentziorako neurriak hartzea.

Hain zuzen ere, azken bost hamarkadetan, tortura eta tratu txarrak Euskadiko egoeraren parte izan dira 
eta eztabaida politikoan egon dira. Salaketa ugari izan dira aztertutako 1960-2014 aldian, hainbat kasutan; 
bereziki, terrorismoaren aurkako inkomunikazio-erregimenean egon diren pertsonen kasuan, eta, azken ha-
markadan, polizia-instalazioetan egondako etorkinen kasuan.

Tortura-kasuen eta tratu txarren salaketak aztertutako aldi osoan izan dira –kasu horien maiztasuna desber-
dina izan den arren–: diktadura frankistan, trantsizio politikoaren hainbat alditan eta azken urteetan. Hala 
ere, fenomenoaren hedapena desberdina izan da, eta borroka politikoak eragotzi egin du hura giza eskubi-
deen arloko arazo gisa ikustea, indar handiagoa jarri baita Estatua auzitan jartzean edo gertatutakoak uka-
tzean; hau da, legitimitate-borroka bat izan da. Bien bitartean, hainbat eta hainbat salaketa pilatu egin dira, 
eta biktimek ez dute errekonozimendurik jaso.

2.1. Torturaren erabilerari buruzko kezka
Diktaduraren garaian, tortura sistematikoa eta orokortua zen oposizio politikoko eta sindikaleko pertsonak 
atxilotzen zirenean; gainera, zaintzapean zeuden hainbat pertsona hil ziren. Tortura-delitua ez zegoen tipifi-
katuta, eta ez zegoen lege-testuingururik hura ikertu edo prebenitu ahal izateko. Azterketa honen hasieran 
elkarrizketatutako biktima batzuen ustez, diktaduraren aurkako edonork bazekien, atxilotuz gero, torturak 
jasango zituela.

Egoera hori trantsizio politikoaren lehen urteetan luzatu zen, haren lehen arau-garapenera arte –31/1978 
Legea–, Konstituzioa onartu baino lehentxeago, hain zuzen; halere, polizia-jokabideak legeak baino askoz 
ere motelago aldatu ziren. 90eko urteetara arte, ohikoak izan ziren terrorismoaren aurkako legea baliatuta 
inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsona askoren salaketek; garai horretan, gainera, hainbat per-
tsona hil ziren zaintzapean zeudela. Tortura dagoeneko jasota zegoen Zigor Kodean, baina lesioengatiko 
delitutzat jotzen zen, eta ez giza eskubideen urraketa larritzat. Bestalde, ikerketa judizialari dagokionez, 
nahiz eta 80ko urteen erdialdetik aurrera mediku forentseek esku hartzeko aukera eduki eta zenbait berme 
judizial izan, tortura-salaketa ugariek nekez egin zuten bidea, eta horietako zenbaitek soilik izan zituzten 
epai judizial irmoak, urte batzuk geroago gainera. Hala ere, kasu asko ez ziren behar adina ikertu, edo, bes-
terik gabe, atariko eginbideetan geratu ziren.

1978ko terrorismoaren aurkako legearen xedapen judizialek aukera ematen zuten atxilotuak abokatu-la-
guntzarik eta benetako kontrol judizialik gabe inkomunikatuta izateko, hamar egunez 1987 bitartean atxi-
lotutakoen kasuan, eta bost egunez, geroago atxilotutakoen kasuan. Espainiako Giza Eskubideen Aldeko 
Elkarteak «askotan, torturaren gune bihurtzen den espazio» gisa definitu zuen egoera hura (Mohedano, 

https://www.irekia.euskadi.eus/assets/attachments/3813/Bake_eta_Bizikidetza_Planaren_proposamena.pdf?1385115874
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1986). Azken hamarkadetan egindako zenbait bisitatan, Europako Kontseiluko Torturaren Prebentziorako 
Batzordearen txostenek220 esan dute egun, oraindik, tortura kasuak daudela eta, beraz, aldaketak sustatu 
behar direla terrorismoaren aurkako legedian; horrez gain, adierazi dute zaindu eta berrikusi egin behar 
direla poliziak presoak atxilotu, galdekatu eta garraiatzean erabiltzen dituen metodoak. Amnesty Internatio-
nal erakundeak ere 70eko urteen amaieratik gaur egun arte izandako tortura-salaketak eta tortura-kasuei 
emandako tratua jaso ditu, batzuetan txosten espezifikoen bidez, eta beste batzuetan, urteroko txostenetan; 
horrez gain, proposamenak egin ditu atxilotuei ematen zaien tratua hobetzeko, eta, Gobernuak sistemati-
koki dion bezala, salaketa batzuk faltsuak izateko arriskua saihesteko. Beste kasu batzuk ere ezagutu eta 
salatu dira, batez ere etorkinen artean gertatuak.

Giza eskubideak kontrolatzeko nazioarteko erakundeen txostenetan, ikerketa-erakundeek eta -taldeek egin-
dako azterketa enpirikoetan, eta Espainiako goi-mailako auzitegiek, Estrasburgoko Giza Eskubideen Eu-
ropako Auzitegiak eta Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordeak emandako ebazpenetan, gai honetan 
kezka-iturri diren hainbat arazo jaso dituzte, ikerketa hau egiteko beharra adierazten dutenak; besteak beste 
hauek dira kezka horiek::

• Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonen eskubideak bermatzea eta babestea. 

• Zer neurritan betetzen dituen Estatuak nazioarteko eta tokiko kontrol-organoek torturari aurrea har-
tzeko egindako gomendioak.

• Barne-ikerketa edo ikerketan laguntzea.

• Auzitegiek tortura-salaketak ikertzea.

• Mediku forentseek esku hartzea.

• Fenomenoa aitortzeko politikak, edo epaiei eta indultuei ematen zaien erantzuna.

Aldi guztietan, torturaren biktimek ez dute izan benetako aitortza sozial eta juridikorik, eta ez da politika 
egokirik egin errekonozimenduaren nahiz erreparazioaren esparruan. Bestalde, giza eskubideen aldeko 
erakunde askok (Amnesty International erakundeak, adibidez) eta nazioarteko beste erakunde batzuek 
(besteak beste, Europako Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Batzordeak eta Torturaren aurkako Nazio 
Batuetako Batzordeak) proposatutako prebentzio-neurriak eta zenbait errelatorek Espainian jazotako tortu-
ra-kasuei buruz egindako txostenak, oro har, alarmistatzat, kaltegarritzat eta sasiko interes politiko batzue-
tan oinarritutako gehiegikeriatzat hartu izan dira, edo, besterik gabe, ez dira kontuan hartu. Bien bitartean, 
zenbait kasu iritsi dira Giza Eskubideen Europako Auzitegira, eta auzitegi horrek Espainiaren aurkako kon-
dena-epaiak eman ditu kasu horiek ez ikertzeagatik.

2.2. Beharrezko ikerketa
Azken hamarkadetako tortura-fenomenoa ikertzeko lantalde honi egindako eskaera 2013-2016ko Bake eta 
Bizikidetza Plana delakoan sartutako hainbat ekimenetako bat da (ERANSKINA).

Proposamenean esaten den bezala, «Tortura giza eskubideen urraketa gaitzesgarrietan gaitzesgarriena da. 
Fenomeno hori gerta daiteke; izan ere, atxilotuekiko harremana kontrolpetik at gera daitezkeen lekuetan eta 
aldietan gertatzen da. Opakutasunak zigorgabetasun-egoerak sortzen ditu eta zigorgabetasunak, aldi be-
rean, horrelako praktiketarako egoera ezin hobeak. Tortura gertatzen den susmo zentzuduna izate hutsak 
zalantza hori argitzera bultzatu beharko luke giza eskubideekin eta demokraziaren balioekin konprometitua 
dagoen pertsona edo erakunde oro, baita fenomeno hori ez gertatzeko hartu beharreko neurriak hartzera 
ere. Tortura gertatzeko aukera dagoela detektatzeak eta horri erantzuteak ez ditu sistema demokratikoa eta 
polizia-kidegoak ahultzen; aitzitik, haien legitimitatea eta sistema demokratikoarekiko konpromisoa areago-
tzen du». 

Geroago, hau dio: «Administrazioaren betebehar etiko, politiko eta legezkoa da herritarrei segurtasunez ber-
matzea atxilotuei ematen zaien tratuan giza eskubideak errespetatzen direla eta, nolanahi ere, fenomeno 
hori ez gertatzeko eta, gertatuz gero, detektatu eta zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak hartzen direla».

Torturaren fenomenoaren benetako eraginari buruz irizpide zientifikoetan oinarrituta egindako ikerketa zo-
rrotz eta independente honen bidez, fenomenoaren benetako eragina zein den jakin nahi da, eta errekono-
zimendurako eta prebentziorako neurri egokiak bideratu nahi dira. 

220 Torturaren Prebentziorako Batzordearen txostenak isilpekoak dira, eta ezin dira argitaratu eragindako gobernuak baimenik eman ezean.

https://www.irekia.euskadi.eus/assets/attachments/3813/Bake_eta_Bizikidetza_Planaren_proposamena.pdf?1385115874
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Urraketen mapa. ARGITUZek egindako infografia, torturek denboran zehar izandako eragina ebaluatzeko 
beharra adierazten duena.

Bai “Motibazio   politikoko  indarkeria-egoeran  gertatutako  giza  eskubideen urraketen eta sufrimendu bi-
degabeen biktimak” txostenean –Jon Mirena Landa, Vitoria-Gasteiz, 2008 (ERANSKINA)–, bai Bakegintza 
eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren enkarguz egindako “Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen 
urraketei buruzko oinarrizko txostena (1960-2013)” lanean, helburutzat zuena gure herrian asmo politikoe-
kin egindako indarkeriaren testuinguruan 1960. urteaz geroztik egiaztatutako giza eskubideen urraketak 
sailkatzea eta kuantifikatzea –Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica eta Juan Maria Uriarte, 
2013ko ekaina (ERANSKINA)–, tortura ikertu beharreko errealitatetzat aipatzen da, eta torturen salaketa
-kopuruari buruzko zenbait datu aurreratzen dira: Ez dago behar adina datu egiaztaturik. Askotariko jarrerak 
daude: batzuek ukatu egiten dute; beste batzuek, aldiz, 10.000 kasu daudela aipatzen dute. 5.500 salaketa 
publiko egiaztatuta daude (bi aldietako salaketa judizialak eta estrajudizialak batuta). Giza eskubideen arlo-
ko nazioarteko erakundeen arabera, haren erabilera, ohikoa zena laurogeiko urteetara arte, oraindik «noiz-
behinkakoa baino handiagoa» da. Horrek guztiak argi uzten du gehiago ikertu behar dela.

Hori guztia ikusita, lantaldeak ikerketa bat egiteko eskatu zuen; haren bidez, ebidentzia zientifikoetan eta 
kasuen azterketan oinarrituta, arazoaren benetako irudia eman nahi zen221.

Proposamen horiek oinarri hartuta, Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagu-
siak “Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)” ikerketa-lan hau 
egiteko agindu zion Kriminologiaren Euskal Institutuari. Proiektua atal hauetan egituratu da:

• Dokumentu bidezko azterketa-txostena, torturaren zigorgabetasuna justifikatzen duten balizko ele-
mentuak eta torturak irauten duela adierazten duten zentzuzko aztarnak izateari buruzkoa.

• Arazoaren muntara globalki hurbiltzea, errolda bat eginez.

• Salaketen sinesgarritasuna balioestea, bi alderdi hauek baliatuz:

- Ikuspegi estatistiko transbertsala, salaketen sinesgarritasun orokorra aztertzeko.

- Peritu-ikuspegia Istanbulgo Protokoloaren bidez, salaketen banan-banango sinesgarritasuna 
aztertzeko.

221  2006an, Kriminologiaren Euskal Institutuak Euskadin izandako tortura-kasuen egoerari buruzko txosten bat diseinatzeko proposame-
na egin zuen; 105 orrialdeko txosten hura Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak aurkeztu zuen.

ETAk egindako atentatu hilgarriak
ETA, ETA (m), ETA (pm), ETA VII, ETA VIII, Komando Autonomoak, Iraultza eta beste batzuk

ETAk zauritutako pertsonak

Talde parapolizialek egindako atentatu hilgarriak
Triple A, BVE, GAL, beste batzuk eta kontrolik gabeko taldeak

Talde parapolizialek zauritutako pertsonak

Estatuko segurtasun-indarrek hildako pertsonak

Estatuko segurtasun-indarrek zauritutako 
pertsonak
Estatuko segurtasun-indarrek 
torturatutako pertsonak

Tortura-salaketetan, beharrezkoa da nazioartean 
aitortutako egiaztapen-metodoak aplikatzea, hala 
nola Istanbuleko Protokoloa.

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/nota_prensa/informe_victimasvulneracionder/es_informev/adjuntos/Informe%20V�ctimas.CAST-EUSK.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_paz_convivencia/eu_def/adjuntos/giza_eskubideen_urraketak.pdf
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• Kasu adierazgarrien azterketa kualitatiboa, jakiteko zein den biktimen giza esperientzia, zein izan 
diren ondorioak, zein jasotako erantzun sozialak eta instituzionalak, eta zein izan den biktimen 
bizitzan izandako eragina.

• Ondorioen eta gomendioen txostena idaztea, torturaren eta tratu txarren ikerketa, errekonozimen-
dua, erreparazioa eta prebentzioaren esparruan nazioartean izandako esperientzia konparatuan 
oinarrituta

Hala, azterketa honen zenbait aurrekari aztertzean, garrantzi handia hartzen dute Arartekoak argitaratutako 
lanek (esaterako, torturen eta tratu txarren prebentzioari eta desagerrarazteari buruzkoa: La prevención y 
erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos, 2003) eta gerora egindako zenbait 
adierazpenek, Argituz erakundeak 2014an argitaratutako Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Is-
tanbulgo Protokoloan oinarrituta lanak (ERANSKINA), eta Amnesty International erakundeak tortura eta tra-
tu txarren kasuen zigorgabetasunari eta kasu horiek ez ikertzeari buruz egindako zenbait txostenek (Sal en 
la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de torturas y otros malos tratos, 2006), bai 
eta egoera horiek jasan dituzten pertsonei errekonozimendurik eta erreparaziorik egin ez izanak ere, giza 
eskubideen nazioarteko zuzenbide-alorrari jarraituz. (ERANSKINA).

Aurrez azaldutakoaz gain, eta hasierako urteetatik gai horrek zer kezka sortu duen erakutsi nahian, 1960-
2017 aldian torturaren inguruan egin diren zenbait arau, txosten eta adierazpen instituzional batu ditugu. 
Horretarako, iturri hauek kontsultatu dira:

Kontsultatutako iturriak

Amnesty International https://www.es.amnesty.org/index.php

Arartekoa http://www.ararteko.net/home.jsp?language=eu

Euskal Memoria Fundazioa http://www.euskalmemoria.com/

Salhaketa (Presoen eta haien seni-
deen aldeko elkartea) http://www.salhaketa.org/

Lazkaoko Beneditarren Fundazioa http://www.lbfundazioa.org/eu/

Argituz (giza eskubideen aldeko 
elkartea) http://www.argituz.org/

TAT (Torturaren Aurkako Taldea)

Behatokia (Giza Eskubideen Nazioar-
teko Behatokia) http://www.behatokia.info/

Torturaren Prebentziorako Koordina-
kundea http://www.prevenciontortura.org/

Goldatu (Francoren Diktadura garai-
ko Euskal Preso eta Errepresaliatuen 
Elkartea)

http://goldatu.eus/eu/goldatu-albisteak?set_language=eu

Euskadiko Artxibo Historikoa
http://eah-ahe.org/default.php

http://dokuklik.snae.org/default.php

Kriminologiaren Euskal Erakundea https://www.ehu.eus/eu/web/ivac

Pablo Iglesias Fundazioaren Artxiboa, 
Alcalá de Henaresko unibertsitatea http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca

Eusko Legebiltzarraren Artxiboa http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra

Torturaren Biktimen Birgaitze eta 
Ikerketa Zentroa (International Reha-
bilitation Council for Torture Victims, 
IRCT) (Danimarka)

http://irct.org/< 

http://relapt.usta.edu.co/images/Incomunicacion-y-Tortura-2014.pdf
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Sal_en_la_herida.pdf
https://www.es.amnesty.org/index.php
http://www.ararteko.net/home.jsp?language=es
http://www.euskalmemoria.com/
http://www.salhaketa.org/
http://www.lbfundazioa.org/index.php/eu/
http://www.argituz.org/
http://www.behatokia.info/
http://www.prevenciontortura.org/
http://goldatu.eus/eu/goldatu-albisteak?set_language=eu
http://eah-ahe.org/default.php
http://dokuklik.snae.org/default.php
https://www.ehu.eus/eu/web/ivac
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca
http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra
http://irct.org/
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Segidan, sintesi-zerrenda bat egin dugu, arazo hau denboran zehar eta gaur egun arte izan dela adierazten 
eta berresten duten zenbait erreferentziarekin. Hauek, hain zuzen:

1948

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala 5. artikulua: “Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor 
edo tratu txar anker, gizagabe eta iraingarririk eman ere”.

1950

Europako Kontseiluko estatu kideak

Azaroaren 4a. Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasu-
nak Babesteko Hitzarmena, 3. artikulua. Torturaren debe-
kua: “Inor ezin izango da torturatu, eta inori ezin izango 
zaio zigor edo tratu gizagabe zein iraingarririk eman”.

Txomin Letamendi hil zen.

1955 - 1957

Nazio Batuak

“Giltzapetuak tratatzeko gutxieneko arauak”. 1955ean 
Genevan egin zen Delituaren Prebentzioari eta Gaizkilea-
ren Tratamenduari buruzko Nazio Batuen Lehen Biltza-
rrean erabaki ziren, eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak 
onartu zituen 1957ko uztailaren 31ko 663 C (XXIV) Ebaz-
penean; geroago 1977ko maiatzaren 13ko 2076 (LXII) 
Ebazpenean zabaldu egin zituen.

1960

Euskal apaizak
Maiatzean. 339 euskal apaizek euskal gotzainei zuzendu-
tako agiri bat sinatu zuten Euskal Herriko egoerari buruz-
koa; bertan, torturaren lekukotzak jaso zituzten.

1966

NBEren Batzar Nagusia
Abenduaren 16a. Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioar-
teko Ituna. 7. artikulua. “Inork ez du torturarik pairatuko, 
ezta tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarririk ere”.

Manuel Thomas hil zen.

1968

Mauro Elizondo Artola (abade mitraduna), Mi-
guel Angel Olano Urteaga (Laginako gotzai-
na) eta Ignacio Larrañaga Lasa (Pingliangeko 
gotzaina)

Apirilaren 4a. Gutun irekia gobernadore zibilari, Gipuz-
koako gobernadore militarrari eta Donostiako Guardia 
Zibilaren 551. komandantziako teniente koronel buruari. 
Azken hilean tratu txarren lekukotza zuzenak jakinarazi 
dizkieten hamahiru pertsonaren izenak aipatzen dituzte.

Abokatu gazteen Nazioarteko Elkartea Bartzelonako Kongresua, urriaren 8tik 11ra.

Espainiako Estatuko 1.500 intelektual
Azaroaren 16a. Espainiako Barne ministroari errepre-
sioaz eta torturez bidalitako dokumentua. Euskadiko zen-
bait lekukotza ere jasotzen dira bertan.

Alderdi Komunista

“1.500 intelectuales denuncian la represión y la tortura” 
(1.500 intelektualek errepresioa eta tortura salatzen dituz-
te). Liburu klandestinoa, 62 orrikoa. Euskadiko zenbait le-
kukotza ere jasotzen dira bertan.
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Eusko Deya 503

1968ko abuztuaren 25a: “Euskal herritarrek Mexikoko iritzi pu-
blikoari”. Sinatzaileak: ANV, PNV, PSOE, UGT, ELA eta CNT: 

“Presoak torturatzen espezializatutako polizien fintasun 
morbosoak, atxiloketa masiboek, deserriratzeek, isu-
nek eta kartzela-kondenek ezin izan dute hautsi duinta-
sun-kontzeptuari osorik eusten dion herriaren espiritua. 
Orain, faxismoa bere amorrua areagotzen ari da, polizia 
baten heriotza aitzakiatzat hartuta; polizia hori, zoritxa-
rrez, ezagun bihurtu zen azken 20 urteetan presoen tortu-
ratzailetzat zuen fama zela-eta. Hainbeste bidegabekeria 
ikusita, Eusko Jaurlaritzak Mexikon daukan ordezkaritzak 
eta bertan gauden alderdiok eta sindikatuok gure protesta 
biziena adierazi nahi dugu gure herria jasaten ari den tira-
nia basatiaren aurka”.

1969

1.200 intelektual Martxoaren 28a. Intelektualek egindako beste dokumentu 
bat, Justizia ministroari zuzendutakoa.

Juristen topaketa, Espainiako Estatuko egoe-
ra dela-eta.

Maiatzaren 24 eta 25a. Erroma. Austria, Belgika, Espai-
nia, Frantzia, Britainia Handia, Holanda, Italia, Luxenbur-
go, Alemaniako Errepublika Federala eta Suitzako juristak 
eta nazioarteko zenbait elkartetako kideak (besteak bes-
te, Jurista Demokratikoen Nazioarteko Elkartekoak eta 
Juristen Nazioarteko Batzordekoak).

Lanaren Mundu Konfederazioa
Uztaila. Brusela. Espainiako estatuan egindako torturaren 
aurkako protesta-agiria. Bizkaiko zenbait emakumeren 
berri ematen du.

1970

Antonio Goñi Igoa hil zen.

Lekukotzak
“Batasuna la répression au pays basque”. Cahiers libres 
177-178. Libraire François Maspero, Paris, 60. orrialdea 
eta hurrengoak.

Euzko Jaurlaritza Burgosko epaiketaren salaketa.

1971

Le Monde

Apirilaren 14a. Le Monde egunkariak 180 apaizek el-
karrekin sinatutako homilia bat argitaratu zuen; bertan, 
atxilotutako langileei egindako torturak salatzen zituzten 
(gehienak Langile Komisioak sindikatuko kideak ziren).

1972

Juanjo Munduate hil zen.

Amnesty International Tortura ezeztatzeko AIren lehen mundu-kanpaina.

Amnesty International

“Situación actual de las cárceles españolas” (Espainia-
ko kartzelen egungo egoera) txostena; kartzela batzue-
tan osotasun pertsonalaren aurka egindako tratu txarrak 
eta torturak jasotzen dira bertan (Puerto de Santa María, 
Soria).
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1973

NBEren Batzar Nagusia 3.059 Ebazpena: tortura salatzen duen lehen ebazpena 
izan zen.

1975

NAZIO BATUAK

Pertsona guztiak torturaren eta bestelako tratu edo zigor 
anker, gizagabe edo iraingarrien aurka babesteari buruz-
ko adierazpena. 3. artikulua: “Ezein estatuk ez du onartu-
ko edo baimenduko...”

Amnesty International Uztaila. “Misión España” (Misioa Espainiara).

“Noticias del País Vasco durante el Estado 
de Excepción” (Euskal Herriko albisteak sal-
buespen-egoeran)

Informazio-buletin klandestinoak. Lehenak, maiatzaren 
28koak, Erkiziaren kasuaren berri ematen du.

Euskadiko artisten, intelektualen eta langi-
leen manifestua. Ekainaren 15a. 5. puntua. Torturak.

Alfredo Valcárcel Navarro hil zen.

1976

Jacinto Argaya eta Jose Maria Setien

Maiatzaren 29a. Euskal gotzainen pastorala: “La tortura y 
los procedimientos violentos no se justifican ni ética ni cris-
tianamente” (Torturak eta indarkeriazko prozedurek ez dute 
justifikaziorik etikaren eta kristautasunaren ikuspuntutik).

Justiziaren eta Bakearen Aldeko Batzorde 
Nazionala

“No a la tortura” (Torturari ez). 60 orriko dokumentua. 
Lekukotzak

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Gober-
nu Batzordea

37 euskal herritarri egindako tratu txarrei buruzko 
dokumentua.

Cambio16 Maiatzaren 31tik ekainaren 6ra arteko astea. Euskal He-
rriko ordezkaritzak egindako txostena argitaratu zuen.

Amnesty International Espainian egindako torturei buruzko txostena: Informe so-
bre torturas en España.

1977

Espainiako Estatua Apirilaren 13a. Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko 
Ituna berretsi zuen. BOE, 1977/04/30.

Cuadernos para el Diálogo aldizkaria “La tortura en España” (Tortura Espainian). Irailaren 17tik 
23ra bitarteko astea.

Eva Forest

Lehenengoz argitaratu zuen emakumeei egindako 20 tor-
tura-kasuri buruzko dokumentua, “20 casos de tortura a 
mujeres (Yeserías 75-77)”, Mugalde argitaletxearekin; ge-
roago, 1979an, lan sakonagoa argitaratu zuen, Hordago 
argitaletxearekin.

Torturaren Prebentziorako Elkartea sortu zen
Jean-Jacques Gautier-ek sortu zuen 1977an, eta ha-
sieran Torturaren aurkako Suitzar Batzordea izena izan 
zuen; Genevan zuen egoitza batzorde hark.

1978

Espainiako Konstituzioa 
5. artikulua. “Guztiek  bizitza  eta  osotasun fisiko nahiz 
moralerako eskubidea dute, eta ezin da inoiz torturarik 
egin, ez eta zigor edo tratu gizagabe edo iraingarririk ere”.

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10710/Amnistia_Internacional1976.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10710/Amnistia_Internacional1976.pdf
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Espainiako Zigor Kodea 204-bis artikuluak tortura-delitua jasotzen du (uztailaren 
17ko 31/1978 Legearen bitartez).

1979

Amnesty International Urriaren 3tik 28ra arteko bisitari buruzko txostena.

Donostiako Udala Azaroa. Torturei buruzko ituna

Bilboko Udala Ekainaren 8a. Udalbatzak azken atxilotuei egindako tortu-
rak salatzea erabaki zuen.

NBEren Batzar Nagusia
Legea betearazteko ardura duten funtzionarioentzako jo-
kabide-kodea. Batzar Nagusiak onartua 1979ko abendua-
ren 17ko 34/169 Ebazpenean. 5. artikulua.

Eva Forest
Información nº 179 – Testimonios de lucha y resistencia 
(Yeserías 75-77) con “Palabras sobre tortura” de A. Sas-
tre. Hordago argitaletxea.

Euskal Kontseilu Nagusia Justizia Kontseilaritzaren bidez (PSOE), bere gain hartu 
zuen Bilboko sei gazteri egindako torturen salaketa.

Espainiako Estatua Irailaren 26a. 1950eko Giza Eskubideen Europako Hitzar-
mena berretsi zuen. BOE, 1979/10/10.

1980

Gipuzkoako Foru Aldundia Osoko bilkurak 1980-05-27 datan hartutako erabakia.

Donostiako Abokatuen Elkargoa

Adierazpena. 1980ko abenduaren 7an, Donostiako Abo-
katuen Elkargoko 27 abokatuk sinatutako idatzi bat argi-
taratu zuten prentsan; bertan, adierazten zuten “agerikoa 
eta bistakoa zela Euskadin tortura modu sistematikoan 
eta orokortuan erabiltzen zela”.

Madrilgo Parlamentua 1980ko maiatza. Euskal Herrian egindako tratu txarrei bu-
ruzko batzorde berezia.

Amnesty International
Erakundeak 1979ko urriaren 3tik 28ra egindako misio bati bu-
ruzko txostena, “Informe de una Misión de AI a España, 3 al 
28 de octubre de 1979”, aurkeztu zion Gobernuari, irailean.

Amnesty International

Txosten bat aurkeztu zuen NBEk Caracasen egindako 
kongresu batean, Inge Genefke-k eta beste mediku da-
niar eta britainiar batzuek 1974 eta 1977 artean emanda-
ko dokumentazioa oinarri hartuta.

Alderdi Komunista (PCE-EPK) Apirilaren 1a. Kereila jarri zuen Guardia Zibilaren aurka, 
Kepa Olaberria alderdikidea torturatzeagatik.

Zornotzako Udala
Abendua. Ezohiko osoko bilkuran, torturengatik kereila kri-
minal bat jartzea erabaki zuten, eta, horren ondorioz, he-
rri-akusazioa bideratu zen herriko zazpi bizilagunen kasuan.

José Luis López Esteban

Otsailaren 21ean, José Luis López Esteban poliziak, 
Unión Sindical de Policía sindikatuko prentsa-idazkariak, 
hau adierazi zuen El País  egunkariko “Tribuna Libre” ar-
tikuluan: “...ezinbestekoa da errealitatea abiapuntutzat 
hartzea, itzulinguruak eta eufemismoak alde batera utzita; 
eta errealitatea da torturatu egiten dela”.
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1981

Espainiako Estatua
Otsailaren 13a. Joseba Arregi hil zen Segurtasun Zuzen-
daritza Nagusian. Azkenean auzipetutako bi poliziak ab-
solbitu egin zituzten, eta haietako bat mailaz igo zuten.

Euskal gotzainak Otsailaren 16a. Tortura salatu zuten.

Gipuzkoako Foru Aldundia Otsailaren 20a. Joseba Arregi torturen ondorioz hil izana 
gaitzetsi zuten, eta Lege antiterroristaren aurka agertu ziren.

Amnesty International Urteko txostena. Joseba Arregi zaintzapean zegoela hil 
zela jaso zuen AI erakundeak.

Maiatzaren 9a. Roquetas de Marretik gertu (Almería) tor-
tura latzak jaso ondoren, erreta hil ziren, Juan Mañas Mo-
rales, Luis Cobo Mier eta Luis Montero García, nahasi 
eta ETAko kidetzat hartu baitzituzten. 1984ko ekainean, 
teniente koronel bat, teniente bat eta Guardia Zibil bat 
kondenatu zituzten gertaera horiengatik.

Miguel Castell Arteche Radiografía de un modelo represivo (Errepresio-eredu ba-
ten erradiografia), Ediciones Vascas argitaletxea, Donostia.

“Archivo Linz de la Transición española” ize-
neko agiritegia

CEACS (Gizarte Zientzietako Ikasketa Aurre-
ratuetarako Zentroa)

Juan Manuel Idoiaga kazetariak 1981eko ekainaren 16an 
Diario 16 egunkarian jasotako adierazpenak

Diputatuen Kongresua
JJuan Mari Bandrések, 1981eko ekainaren 23an, Lege 
Antiterrorista kentzea defendatu zuen Kongresuan egin-
dako eztabaida batean

Nafarroako Parlamentuko presidentea, Victor 
Manuel Arbeloa

Abuztuaren 8a. Espainiako Gobernuari eskatu zion iker 
zitzala Baztango zortzi lagunek jasandako torturen sala-
ketak; horrez gain, gaineratu zuen “salaketak egiazkoak 
zirela berretsiz gero, izugarria litzatekeela”, eta beraz, 
errudunak zigortu beharko liratekeela.

1982

Esteban Muruetagoiena hil zen.

Markina-Xemeingo Udala

Otsailaren 25a. Salaketa jarri zuen epaitegian herriko bi 
gazteri deklarazioa hartu zieten bi poliziaren aurka, gaz-
teek Indautxuko polizia-etxean sei egunez tratu txarrak 
jasan zituztelako.

Amnesty International
Azaroaren 16a. Txostena. Kezka-iturri dira Espainiako 
Estatuan Lege Antiterrorista betez atxilotuei ematen zaiz-
kien tratu txarrak.

Nazio Batuetako Batzar Nagusia

Medikuntza-etikako printzipioak, osasun-arloko langileen 
funtzioari aplikatzekoak, medikuenari bereziki, presoak 
eta atxilotuak torturaren eta bestelako tratu edo zigor an-
ker, gizagabe edo iraingarrien aurka babesteari dagokio-
nez. Batzar Nagusiak onartuak 1982ko abenduaren 18ko 
37/194 Ebazpenean.

Frantziako telebista Martxoaren 6a. Espainiako tortura-kasuei buruzko errepor-
taje bat eman zuten, zuzeneko torturatuen lekukotzekin.

http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/Descargas/download.aspx?file=R-72333&busqueda=.pdf
http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/Descargas/download.aspx?file=R-72333&busqueda=.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_179.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_179.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_179.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_179.PDF
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Eusko Jaurlaritza Martxoaren 11a. Luis María Retolaza, Barne sailburua: “Eus-
ko Jaurlaritzak badaki polizia-etxeetan torturatu egiten dela”.

Barakaldoko Udala

Martxoaren 11a. Udal-batzorde bat eratu zuten, eta Eus-
ko Jaurlaritzako Barne sailburuarekin bildu ziren batzor-
deko kideak, martxoaren 3tik 5era bitartean atxilotutako 
barakaldarrei egindako torturei buruz jarduteko.

Carlos Garaikoetxea lehendakaria 
Ekainaren 1a. “Inork ez daki zer gertatzen den benetan 
polizia-etxeetan, eta haietan tortura oraindik erabiltzen 
den uste moral osoa daukat”.

Leioako Udala Ekainaren 1a. Atxilotu batentzako laguntza juridikoa eska-
tzeko mozio bat onartu zuen.

Eusko Alderdi Jeltzalea

Abuztuaren 9a. Joseba Azkarraga senatariak interpela-
zioa egin zion Barne ministroari Kongresuko mahaiaren 
aurrean: “Tortura ez da gertaera bakana eta arraroa. Zori-
txarrez, atxilotuta egon den bitartean jasotako tratua zuze-
na izan dela esan dezakeen norbait aurkitzea da arraroa”.

Euskal Herriko Unibertsitatea Tortura eta Gizarteari buruzko Jardunaldiak Donostiako 
Filosofia eta Letren Fakultatean.

Gonzalo Martínez Fresneda abokatu madrildarra Teoría y presencia de la tortura en España liburua idatzi zuen.

1983

Amnesty International

“1983ko maiatzean eta ekainean Espainian egondako 
AIko misio batek egiaztatu ahal izan zuen tortura eta tra-
tu txarrak etengabe erabiltzen direla” (Tortura txostena, 
1984, 187. or.).

Espainiako Gobernuaren Euskal Autonomia 
Erkidegoko ordezkaritza

Otsailaren 2a. Ramón Jáuregui, Gobernu Zentralaren or-
dezkaria: “Torturaren aurka egingo dugu”.

José Luis L. Aranguren, Carlos Castilla del 
Pino, Gonzalo Martínez-Fresneda, José 
María Mohedano, Marc Palmés, José Ramón 
Recalde, Rafael Sánchez Ferlosio eta Fer-
nando Savater

Otsailaren 17a. “Propuesta estabilizadora contra la tortu-
ra” iritzi-artikulua: “Kontuan hartuta erruz frogatuta dagoe-
la Espainian tortura erabiltzen dela polizia-etxeetan, erre-
formatorioetan eta kartzeletan, askotan eta leku ugaritan 
(…), errespetu osoz, honako hau proposatzen diogu da-
gokionari: 1. Berehala bidaltzea Gorteetara lege-proiektu 
bat, Konstituzioaren 17. artikuluan aurreikusitakoa gara 
dezan, eta ezar (...)” 

José Luis López Aranguren, Carlos Castilla 
del Pino, Rafael Sánchez Ferlosio, Fernando 
Savater, Marc Palmes Giro, Gonzalo Martí-
nez Fresneda, José Ramón Recalde eta José 
María Mohedano

Maiatzaren 6a. “Torturaren gaian Gobernuaren politika 
berriro kritikoki aztertzeko geure buruari jarri genion 70 
eguneko epea bete den honetan, ezin gara inola ere po-
zik egon”.

Donostiako Epaileen Batzordea

Azaroa. Idazki bat idatzi zien Estatuko Segurtasun Gor-
putz eta Indarretako aginte-karguei, “tortura saihestu eta 
salatu dezaten, eta haren aurka borrokatu daitezen”. Lau 
epaile espedientatu zituzten martxoan, ustezko torturak 
ikertzean izandako arazoak salatzeagatik.

Espainiako Estatua Martxoaren 23a. Torturengatik egindako lehen epaiketa hiru 
poliziaren aurka: Gernikako Xabier Onaindiaren kasua.

Tiempo aldizkaria
Martxoa. Erreportajea: “Con los socialistas también se tortu-
ra” (Sozialistekin ere torturatzen da) erreportajean, PSOE go-
bernura iritsi zenetik salatutako 160 kasuren berri eman zuen.

http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/02/17/opinion/414284414_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/05/06/opinion/421020006_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/05/06/opinion/421020006_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/05/06/opinion/421020006_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/05/06/opinion/421020006_850215.html
http://elpais.com/diario/1983/05/06/opinion/421020006_850215.html
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Estatuko Segurtasunaren zuzendaria
Interviú aldizkaria: “Polizia-etxeetako torturen garaia jada 
amaituta dago. Halere, bai, egon daiteke kasu isolaturen 
bat edo salbuespenen bat...”.

1984

Euskal gotzainak Otsailaren 25a. “Torturatu egiten dela adierazten duten le-
kukotza fidagarriak ditugu”, Navarra Hoy.

Amnesty International

Tortura txostena: “Ikertutako aldian, atxilotuekin erabilita-
ko tortura eta tratu txarrak etengabeak izan ziren Espai-
nian (…) Gobernu berriak 1982ko abenduan agintea hartu 
zuenez geroztik, AIk torturen eta tratu txarren salaketak 
jasotzen jarraitu du”.

Amnesty International

Espainiako Gobernuari bidalitako memorandumak Barne 
ministro José Barrionuevoren erantzuna jaso zuen; me-
morandumean, besteak beste, Jose Mari Olarraren eta 
Jokin Olanoren kasuak aipatzen ziren (1985eko otsaila-
ren 12an, gertaera haietan nahasitako guardia zibilak au-
zipetzeko autoa izan zen). 
Olano: 21-84 sumarioa. SS-2

El País
Urriaren 28a. “Terror y secuelas de dos torturados” (Bi 
torturaturen izua eta ondorioak). José Luis Barbería
Egun horretako El País egunkariaren lehen orrialdean.

El País Fernando Orgambides: “Intxaurrondo, un gueto donde se 
opera contra ETA” (Intxaurrondo, ETAren aurka lan egiten 
den ghettoa).

El País semanal 358. zk. Hainbat kasuri buruzko erreportajea.

NBEren Batzar Nagusia
39/46 Ebazpena, abenduaren 10ekoa: “Torturaren eta bes-
telako tratu edo zigor krudel, gizagabe edo iraingarrien aur-
kako Konbentzioa”, estatuek ezinbestean bete beharrekoa.

Espainiako Estatua Ekainaren 8a. Guardia zibil baten aurka torturengatik eman-
dako lehen epaia; Zarauzko Juan José Cazalisen kasua

Euskal Alderdi Jeltzalea

Irailaren 21a. Bizkai Buru Batzarrak “Euskadin modu 
sistematikoan” torturatzen zela salatu zuen. Eta urria-
ren 6an, Euzkadi Buru Batzarraren lehendakariak salatu 
zuen Frantziako telebistaren aurrean.

27 euskal abokatu Abenduaren 21a. Euskadin tortura “orokorra” zela jaso-
tzen zen dokumentu bat sinatu zuten.

1985

Espainiako Estatua

Urtarrilaren 17a. Itunaren hautazko protokoloa sinatu 
zuen; protokoloaren 8. artikuluan jakinarazten da Giza Es-
kubideen aldeko Batzorde bat sortuko dela, Estatu alder-
diek beste batzuen edo besteren baten aurka egindako 
jakinarazpenak edo salaketak jasoko dituena.

Espainiako Estatua
Otsailaren 4an, Espainiak Torturaren eta bestelako tratu 
edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Kon-
bentzioa sinatu zuen.

Giza Eskubideen Batzordea. Bizkaiko Aboka-
tuen Elkargoa. Maiatza. Torturari buruzko jardunaldiak.

http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766012_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766012_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766012_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766012_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/portada/467766001_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766011_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766011_850215.html
http://elpais.com/diario/1984/10/28/espana/467766011_850215.html
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Auzitegi Gorena Onaindiaren kasuaren epaia

Amnesty International La cuestión de la tortura (Torturaren auzia).

Nazio Batuetako Batzar Nagusia
Adingabeen justizia administratzeko Nazio Batuen gutxie-
neko arauak (“Beijingo arauak”). Batzar Nagusiak onar-
tuak, 1985eko azaroaren 29ko 40/33 Ebazpenean.

Nazio Batuetako Batzar Nagusia
Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako oinarrizko 
justizia-printzipioei buruzko adierazpena. Batzar Nagusiak 
onartua, 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean.

Donostiako Udala
Abenduaren 6a. Herri-akziotzat jardutea erabaki zuen, 
Mikel Zabalzaren “desagerpena argitzeko”; Zabalza 
Guardia Zibilak atxilotu zuen azaroaren 26an.

Tortura prebenitzeko eta zigortzeko Konben-
tzio Interamerikarra.

Abenduaren 9a. Estatu alderdiek tortura prebenitzeko 
eta zigortzeko betebeharra ezarri zioten beren buruari. 
1987ko otsailaren 28an sartu zen indarrean.

Abenduaren 15a. Mikel Zabalzaren gorpua hilik agertu zen.

1986

Revolución argitaletxea eta Herria 2000 Eliza.
Otsaila. La tortura en Euskadi (Tortura Euskadin). Kepa 
Landa, Carlos Martín Beristain, Rosa Olivares eta Jesús 
Mari Zalakain.

Justizia Auzitegia Olarra anaien eta Ignacio Olaetxearen kasuaren lehen 
epaia. Indultuak.

Justizia Auzitegia
Irailaren 19a. Ángel Mangado Arreko alkatearen aurkako 
lehen kondena-epaia; sei hilabete eta egun bateko espe-
txealdira kondenatu zuten.

Amnesty International Urriaren 14a. AI erakundeak berretsi zuen Espainian tor-
turatu egiten zela.

1987

Auzitegi Gorena Cazalisen kasuaren epaia.

Europako Kontseiluko estatu kideak
Estrasburgo, azaroaren 26a. Torturaren eta Zigor edo 
Tratu Gizagabe edo Iraingarrien Prebentziorako Europa-
ko Hitzarmena.

Eva Forest
Diez años de tortura y democracia (Hamar tortura- eta 
demokrazia-urte). Euskadiko Amnistiaren Aldeko Batzor-
deak. Hainbat lekukotza biltzen ditu.

Justizia Auzitegia Josu Torre Altonagaren kasuko epaia.

Torturaren aurkako Emakumeen Nazioarteko 
Auzitegia

Bizkaiko Gernika udalerrian, bonbardaketaren 50. urteu-
rreneko “Gernika 37-87” ekitaldietan egindako topaketa 
eta jasotako lekukotzak.

Amnistiaren Aldeko Batzordeak “Euskadi 1977-1987. Hamar urteko errepresioa” dosierra.

Amnesty International Irailaren 29a. AI erakundeak adierazi zuen artean tortura-
tu egiten zela, eta lege antiterrorista salatu zuen.

Espainiako Gobernua
Urriaren 12a. Uztailaren 15ean Juana Goikoetxeari eginda-
ko torturengatik kondenatutako guardia zibil bat (garai har-
tan tenientea zen) mailaz igo, eta kapitain izendatu zuten.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\Amnistia%20Internacional1985.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\80%2007%20GC%20Cazalis%2026%2005%2084%20%20G%2027%2003%2087%20S.pdf
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1988

Justizia Auzitegia Guardia Zibileko kapitain bat kondenatu zuten Ildefonso 
Salazarren aurkako tratu iraingarriagatik

Nazio Batuetako Batzar Nagusia
Edozein motatako atxiloketa edo presoaldia jasaten ari 
diren pertsona guztiak babesteko printzipioen multzoa. 
Abenduaren 9ko 43/173 Ebazpenaren bidez onartua.

Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea - OPE
“Koadernoak / Cuadernos de salud pública”, 40 atxilotu-
ri egindako 27 txosten forentsez osatutako lagina oinarri 
hartuta egindakoa.

Carlos Martín Beristain (Salhaketa, Tortura-
ren aurkako Euskal Medikuen Taldea, Osa-
sun Publikoaren Aldeko Elkartea).

Los médicos ante los malos tratos y la tortura txos-
tena (Medikuak tratu txarren eta torturaren aurrean). 
(ERANSKINA)

1989

Torturaren Aurkako Taldea Torturei buruzko dosierra.

Nazio Batuak

Legez kanpoko exekuzioen, exekuzio arbitrarioen edo 
sumarioen prebentzio eta ikerketa eraginkorrari bu-
ruzko printzipioak. Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak 
gomendatu zituen 1989ko maiatzaren 24ko 1989/65 
Ebazpenean.

Herritarren Defendatzailea 1989ko urteko txostena eta Gorte Nagusietako eztabaidak.
Kongresuaren argitalpenak, Informes saila, Madril, 1990

Auzitegi Gorena Epaiak Joxe Arregiri polizia-etxean egindako torturen larri-
tasuna aitortu zuen.

Auzitegi Gorena Joxe Arregiren kasuko epaia.

1990

Auzitegi Gorena Olarra anaien kasuko epaia.

Auzitegi Gorena Josu Torreren kasuko epaia.

Nazio Batuak

“Abokatuen eginkizunari buruzko oinarrizko printzipioak”. 
Habanan (Kuba) 1990eko abuztuaren 27tik irailaren 7ra 
arte egindako Delituaren Prebentzioari eta Gaizkilearen 
Tratamenduari buruzko Nazio Batuen Zortzigarren Kon-
gresuak onartu zituen.

Nazio Batuak

“Legea betearazteko ardura duten funtzionarioek indarra 
eta su-armak erabiltzeari buruzko oinarrizko printzipioak”. 
Habanan (Kuba) 1990eko abuztuaren 27tik irailaren 7ra 
arte egindako Delituaren Prebentzioari eta Gaizkilearen 
Tratamenduari buruzko Nazio Batuen Zortzigarren Kon-
gresuak onartu zituen.

Auzitegi Gorena Malaxetxeberriaren kasuaren epaia.

Nazio Batuak
“Giltzapetuak tratatzeko oinarrizko printzipioak”. Batzar 
Nagusiak onartuak eta aldarrikatuak, 1990eko abendua-
ren 14ko 45/111 Ebazpenean.

Nazio Batuak
“Askatasunaz gabetutako adingabeak babesteko Na-
zio Batuen arauak”. Batzar Nagusiak onartuak 1990eko 
abenduaren 14ko 45/113 Ebazpenean.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\Los%20m�dicos%20ante%20los%20malos%20tratos%20y%20las%20tortura1988.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/INFORME1989informe.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/INFORME1989informe.pdf
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Amnesty International Txostena. Alcalá-Mecon tratu txarrak ematen zirela egiaz-
tatu zuen.

Bizkaiko Auzitegia

Azaroaren 21a. Bederatzi guardia zibil kondenatu zituen 
Tomás Linaza Euba torturatzeagatik. Kasua Elisabeth 
Huerta epaileak bideratu zuen 1981ean, eta botere be-
tearazlea eta botere judiziala elkarren aurka aritzea era-
gin zuen 1986an, magistratuak eskatutako ezagutze-saio 
batera ez joateko agindua eman baitzien Gobernuak 90 
guardia zibili. Hasieran akusatuta zeuden 12etatik, biren 
aurka soilik aurkeztu zituen karguak Bizkaiko orduko fis-
kalburuak, Jesús Cardenalek. Epaia Gorenak berretsi 
zuen 1993ko abenduan. 1995eko Zigor Kodea indarrean 
jartzean, Bizkaiko Auzitegiak berriz aztertu behar izan 
zuen epaia.

1991

Torturaren Aurkako Taldea Tortura Euskadin.

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading  Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 1 to 12 April 1991

Justizia Auzitegia 3 indultu Olarra anaien kasuan

1992

Torturaren Aurkako Taldea Atxilotu eta torturatuak.

Auzitegi Gorena J. Goikoetxearen kasuko epaia.

Nazio Batuak
Pertsona guztiak desagerpen bortxatuen aurka babestea-
ri buruzko adierazpena Batzar Nagusiak onartua, 1992ko 
abenduaren 18ko 47/133 Ebazpenean.

Bizkaiko Abokatuen Elkargoa Txostena.

José Luis de la Cuesta Arzamendi
“La tortura como abuso de poder: aspectos penales” in La 
criminología frente al abuso de poder, 149.-162. or., Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

1993

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena.

Nazio Batuak Txostena. Espainiako Erresumako txostenaren azterke-
ta. Torturaren aurkako Batzordearen ondorioak.

Torturaren aurkako Batzordea (CAT) Ondorioak eta gomendioak.

Justizia Auzitegia Tomás Linazaren kasuko epaia.

Amnesty International
Espainia. Tortura eta tratu txarrak: Amnesty Internationa-
len kezken laburpena. 1993ko apirila. AIren aurkibidea: 
EUR 41/01/93/s, Distr: SC/GR/CO.

Gurutze Iantzi, Xabier Kalparsoro eta Juan Calvo hil zi-
ren zaintzapean zeudela.

Justizia Auzitegia 5 indultu Juana Goikoetxearen kasuan.

Justizia Auzitegia K. Olabarriaren kasuko epaia

http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-1.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-1.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-1.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-1.pdf
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Auzitegi Gorena Linazaren kasuko epaia.

1994

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena.

Herria 2000 Eliza, 136. zk. Argitalpen monografioa, elkarrizketa eta guzti.

Justizia Auzitegia Jokin Olanoren kasuko epaia. Indultuak.

Justizia Auzitegia Tomás Linazaren kasuko indultua

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 10 to 22 April 1994

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Response of the Spanish Government to the report of the 
European Committee for the Prevention of torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
on its visit to Spain from 10 to 22 April 1994. (PART I)

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Response of the Spanish Government to the report of the 
European Committee for the Prevention of torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
on its visit to Spain from 10 to 14 June 1994. (PART II)

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 10 to 14 June 1994

Auzitegi Gorena JK Garmendiaren kasuko epaia.

Auzitegi Gorena J. Olanoren kasuko epaia

La columna infame liburuaren argitalpena
La columna infame, Lurdes Moraza eta Mertxe Basterra, 
Txalaparta argitaletxea.  1992. urtean aztertutako lekuko-
tzak aipatzen dira, batez ere.

Las relaciones de tortura liburuaren argitalpena
Las relaciones de tortura (para una psicopatología de la 
crueldad civilizada), Jesús María Biurrun, Iralka argitale-
txea.  Kasu zehatzak azaltzen ditu.

1995

Auzitegi Gorena JK Garmendiaren kasuko epaia.

Justizia Auzitegia 2 indultu Jokin Olanoren kasuan.

Estatuko Buruzagitza BOE 281. zk., azaroaren 24koa. VII. titulua. Torturak eta oso-
tasun moralaren aurkako beste delituak. 173.-177. artikuluak.

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena.

1996

Justizia Auzitegia Juan Carlos Garmendiaren kasuko epaia. Indultuak.

Justizia Auzitegia Dolores Barrenetxea eta Jasone Sánchezen kasuko epaia
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Torturaren Prebentziorako Europako Batzor-
dea (CPT)

Martxoaren 5a. European Committee for the prevention 
of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the vi-
sit to Spain carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading  Treat-
ment or Punishment (CPT) from 1 to 12 April 1991

Amnesty International

Espainia. Espainiako Gobernuak Giza Eskubideen Ba-
tzordeari helarazitako Laugarren Aldizkako Txostenari 
buruz Amnesty Internationalek eginiko iruzkinak. 1996ko 
martxoa. AIren aurkibidea: EUR 41/07/96/s, Distr: CO/GR

NBEko errelatorea Urteko txostena.

Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordea

“Observaciones finales del Comité de Derechos Huma-
nos: España” (Giza Eskubideen Batzordearen azken 
oharrak: Espainia). 
CCPR/c/79/add.61, apirilaren 3a

Auzitegi Gorena Barrenetxearen kasuko epaia

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena.

Estatu Batuetako Estatu Departamentua Es-
painiako giza eskubideei buruz

http://www.state.gov/www/global/human_rights/1996_
hrp_report/spain.html

1997

Justizia Ministerioa
Agindua, 1997ko irailaren 16koa, mediku forentseek atxi-
lotuak aztertzean erabili beharreko protokoloa onartzen 
duena (BOE, 231. zenbakia). (ERANSKINA)

Torturaren Aurkako Batzordea Azken oharrak.

Justizia Auzitegia Ana Ereñoren kasuko epaia. Indultuak.

Justizia Auzitegia Ruiz Maldonadoren kasuko epaia. Indultuak.

Justizia Auzitegia Javier Fernándezen kasuko epaia. Indultuak.

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Kasua: Mr Jesús ARCAUZ ARANA (Josu de Mondragon)
Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 17 to 18 January 1997

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Response of the Spanish Government to the report of the 
European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
on its visit to Spain from 17 to 18 January 1997

Auzitegi Gorena Eguskizagaren kasuko epaia

Auzitegi Gorena Mikel Ruizen kasuko epaia

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena

Estatu Batuetako Estatu Departamentua Es-
painiako giza eskubideei buruz

http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_
hrp_report/spain.html

1998

Torturaren Aurkako Taldea Atxilotu torturatuak.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\84%2011%20GC%20Barrenetxea%20y%2026%2010%2094%20%20B%2019%2012%2096%20S.pdf
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1996_hrp_report/spain.html
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1996_hrp_report/spain.html
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\protocolo%20forense%20boe1997.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-04-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-04-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-04-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-04-inf-eng.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\83%2011%20PN%20Eguskizaga%2005%2004%2095%20B%20%2018%2003%2097%20S%20I.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\81%2011%20PN%20Mikel%20Ruiz%2018%2004%2095%20B%20%2017%2007%2097%20S%20I.pdf
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_report/spain.html
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_hrp_report/spain.html
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Torturaren aurkako Nazio Batuetako Batzor-
dea (CAT) Encarnación Blanco Abad-en kasua.

Justizia Auzitegia Kepa Urraren kasuko epaia. Indultuak.

Justizia Auzitegia Enrique Erregerenaren kasuko epaia. Indultuak.

Auzitegi Gorena J. Fernandezen kasuko epaia.

Auzitegi Gorena Erregerenaren kasuko epaia.

Auzitegi Gorena Kepa Urraren kasuko epaia.

José Luis de la Cuesta

“Torturas y otros atentados contra la integridad moral” 
(Torturak eta integritate moralaren aurkako beste atenta-
tu batzuk) in Estudios penales y criminológicos, 21. zk., 
39.-116. or.

1999

Torturaren Aurkako Taldea Atxilotu torturatuak.

Amnesty International
“Kezkatzeko arrazoiak giza eskubideen arloan, Euskal 
Herriko bake-prozesuari dagokionez”. AI aurkibidea: EUR 
41/001/1999 EDAI. Madril.

Nazio Batuak. Istanbulgo Protokoloa.

Abuztuaren 9a. Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen 
goi-komisarioari “Istanbulgo Protokoloa. Torturaren eta 
bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien 
arloko ikerketa eta dokumentazio eraginkorretarako es-
kuliburua” aurkeztu zitzaion. Nazio Batuek 2000. urtean 
onartu zuten, eta 2004an argitaratu zen: Serie de Capa-
citacíón Profesional (Trebakuntza profesionalari buruzko 
saila), 8. zk., 1. berr.

Justizia Auzitegia Kepa Otero eta J. Ramón Quintanaren kasuko epaia. 
Indultuak.

Justizia Auzitegia
Kepa Urraren kasuko indultua (I. ZATIA)

Kepa Urraren kasuko 2 indultu (II. ZATIA)

Auzitegi Gorena Ana Ereñoren kasuko epaia

Auzitegi Gorena Otero eta Quintanaren kasuko epaia

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena.

Estatu Batuetako Estatu Departamentua Es-
painiako giza eskubideei buruz

http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_
hrp_report/spain.html

2000

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena

Eusko Legebiltzarra. Giza Eskubideen eta 
Herritarren Eskaeren Batzordea Azaroa. “Indarkeriaren biktimak” (Indarkeriaren biktimak).

Torturaren Aurkako Elkartea
“Informe sobre la tortura en el Estado español 1996, 1997 y 
1998” (Espainiako Estatuko torturari buruzko txostena, 1996, 
1997 eta 1998). Ardi Beltza, 2000. Interneten zentsuratua.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\83%2011%20PN%20J.%20Fernandez%2018%2002%2097%20B%20%2002%2006%2098%20S%20I.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\82%2009%20PN%20Erregerena%2021%2001%2097%20M%20%2003%2007%2098%20S%20I.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\92%2001%20GC%20Kepa%20Urra%2007%2011%2097%20B%20%2030%2009%2098%20S%20I.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\82%2004%20PN%20Ana%20Ere�o%2028%2001%2097%20%20B%2025%2002%2099%20S%20I.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\Otero%20y%20Quintana.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_28_1.pdf
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_hrp_report/spain.html
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_hrp_report/spain.html
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Nazio Batuetako Batzar Nagusia

Abenduaren 4a. Torturaren eta bestelako tratu edo zigor 
anker, gizagabe edo iraingarrien arloko ikerketa eta doku-
mentazio eraginkorrei buruzko printzipioak. 55/89 Ebaz-
pena, 2000ko abenduaren 4koa.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Estatu Batuetako Estatu Departamentua Es-
painiako giza eskubideei buruz

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2000/wha/index.cfm?-
docid=875

Europako Kontseilua Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna.

2001

Torturaren Aurkako Taldea Tortura en Euskal Herria. Tortura Euskal Herrian

Torturaren Aurkako Taldea
TATek bultzatutako kanpaina, 9 puntu biltzen zituena. Atxi-
kipenak jaso zituzten, eta azkenean, 50.000 sinadura aur-
keztu zituzten Eusko Legebiltzarrean.

Espainiako Gobernua Urtarrilaren 4a. Espainiako Gobernuak torturagatik kon-
denatutako 10 polizia indultatu zituen.

Amnesty International 2001eko txostena.

Torturaren eta zigor edo tratu gizagabe edo 
iraingarrien prebentziorako Europako Batzordea

Txostena apirilean. Atsekabea adierazi zuen, Espainiako 
agintariek ez zutelako egin eskatutako ikerketa bat. Biga-
rren txostena: 1988an polizia-etxe eta kartzela batzueta-
ra egindako bisitari buruzkoa (Salto del Negro eta Soto 
del Real)

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

Espainiako Gobernuaren erantzuna Torturaren eta zigor 
edo tratu gizagabe eta iraingarrien prebentziorako Eu-
ropako batzordeak (CPT) 2001eko uztailaren 22tik 26ra 
bitartean Espainiara egindako bisitari buruz prestatutako 
txostenari.

Europako Kontseilua

Giza Eskubideetarako europar komisario Álvaro Gil-Ro-
blesek 2001eko otsailaren 5etik 8ra arte egindako bidaia-
ri (bereziki, Euskal Herrira egindako bidaiari) buruzko 
txostena.

Nazio Batuak

Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioaren 
bulegoa, Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, 
gizagabe edo iraingarrien arloko ikerketa eta dokumen-
tazio eraginkorretarako eskuliburua (Istanbulgo Protoko-
loa), New York eta Geneva, 2001.

Bizkaiko Auzitegia

Uztailaren 24a. 21 urte geroago, atzerapen askoren eta bi 
etenaldiren ondoren, “kalbariotzat” jo zuen zazpi atxilotuk 
1980an Zornotzan Guardia Zibilaren zaintzapean igarota-
ko denbora: poltsa, bainera, barra...

Espainiako Gobernua

Espainiako Aldizkari Ofizialak, 2001/01/02an, polizia-ins-
pektore baten indultua argitaratu zuen; José Manuel 
Castán polizia nazionala legez kontra atxilotzeagatik eta 
hari lesioak eragiteagatik lanik eta soldatarik gabe utzi 
zuten; polizia nazionala 1984/03/14an hil zen, baina ez 
zen egiaztatu hori Madrilgo polizia-etxe batean jasandako 
tratu txarren ondorioa izan zenik. Torturengatik kondena-
tutako hiru guardia zibili, polizia bati eta Salteko (Girona) 
udaltzain-buru ohi bati ere indultua eman zieten.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_27_1.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2000/wha/index.cfm?docid=875
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2000/wha/index.cfm?docid=875
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-23-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-23-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-23-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-23-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-23-inf-esp.pdf
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Arartekoa Arartekoa Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran agertu 
zen: 2001eko urteko txostena.

2002

Torturaren Aurkako Taldea Tortura en Euskal-Herria - Tortura Euskal Herrian. “Tortura 
desagerrarazteko oinarrizko 9 puntu” adierazpena.

Auzitegi Gorena Tobalina eta Olabarriaren kasuko epaia.

NBEren Batzar Nagusia

2002ko abenduaren 18an, Nazio Batuetako Batzar Na-
gusiaren Ebazpen bidez, Torturaren eta bestelako tratu 
edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Kon-
bentzioaren hautazko protokoloaren testua onartu zen. 
2006ko ekainaren 22ra arte ez zen indarrean jarri

Amnesty International

“España: Crisis de identidad. Tortura y malos tratos de 
índole racista a manos de agentes del Estado” (Espai-
nia: identitate-krisia. Estatuko agenteek egindako tortura 
eta tratu txar arrazistak) (EUR 41/001/2002/s). Apirilaren 
16an aurkeztu zen. Talde Popularra kontra agertu zen 
Espainiako Parlamentuan. Espainiako polizia-gorputzek 
1995etik etorkinen eta gutxiengo etnikoen aurka eginda-
ko torturen eta tratu txarren 322 kasu salatu ziren.

Amnesty International
“Contra la tortura – Manual de acción” (Torturen aurka – 
Jarduteko eskuliburua)
ACT 40/001/2003

Torturaren aurkako NBEko Batzordea 
Torturaren aurkako Batzordearen ondorio eta gomen-
dioak: Spain
23/12/2002,CAT/C/CR/29/3

Arartekoa Arartekoa Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran agertu 
zen: 2002ko urteko txostena.

Europako Kontseilua Torturaren eta zigor edo tratu gizagabe edo iraingarrien 
prebentziorako Europako Hitzarmena.

2003

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) 2003

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 22 to 26 July 2001

Arartekoa – EHU (Udako ikastaroak)
La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos 
en los sistemas democráticos (Sistema demokratikoetan 
tortura eta tratu txarrak prebenitu eta ezabatzea)

Amnesty International

2003ko txostena. “Azaroan, Torturaren aurkako NBEko 
Batzordeak esan zuen oso kezkatuta zegoela inkomuni-
kazio-erregimeneko atxiloketak tortura nola errazten zuen 
ikusita”. Beste gomendio batzuk.

Eusko Jaurlaritza
Apirila. “Inkomunikazio-erregimenean dauden pertsonen 
laguntza koordinatzeko protokoloa” – “Auzitegi Medikun-
tzako Euskal Institutuko protokolo mediko-forentsea”.

Torturaren Aurkako Taldea Tortura en Euskal Herria. 2003ko txostena.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_59_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_59_1.pdf
file:///F:\Normas,%20informes%20y%20declaraciones%20sobre%20tortura\Documentos%20enlazados%20sobre%20tortura\Sentencias%20e%20indultos%20por%20torturas\Sentencias%20torturas%20Supremo\6%20Condenas%20anuladas\4%20Absoluciones\Abs%2092%2001%20GC%20Tobalina,%20Olabarria%2015%2002%2001%20B%2011%2011%2002%20S.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_400_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_400_1.pdf
https://rm.coe.int/16806dbaa4
https://rm.coe.int/16806dbaa4
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_204_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_204_1.pdf
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Gorte Nagusiak
Azaroan, Zigor Kodearen erreforma onartu zen. Bertan, 
torturaren definizioa zabaldu zuen, eta barruan jaso zuen 
“edozein diskriminazio-mota” zioa.

Amnesty Internationaleko Espainiako atala

2003ko martxoa. “España: Acabar con medidas que pro-
pician la tortura. Motivos de preocupación ante el Proyec-
to de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
materia de prisión provisional“ (Espainia: Tortura errazten 
duten neurriak desagerraraztea. Kezkatzeko arrazoiak 
Prozedura Kriminalaren Legearen Erreforma Proiektuan, 
behin-behineko espetxeratzeari dagokionez).

Auzitegi Gorena Zornotzarren kasuko epaia

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Torturaren Aurkako Taldea Tortura en Euskal-Herria
Tortura Euskal Herrian

2004

Arartekoa Arartekoak torturari buruz egindako adierazpena.

Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordea
Eskubide zibilak eta politikoak, bereziki torturarekin eta atxi-
loketarekin zerikusia duten kontuak. Errelatore bereziak tor-
turari buruz egindako txostena. Bisita Espainiara.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea. Tortura Espainiako Estatuan, 2004.

Vicenç Fisas, Universitat Autònoma de Bar-
celona unibertsitateko Escola de Cultura de 
Pau eskolaren zuzendaria

Ekainaren 17a. El Periódico “La oficialización de la tortu-
ra” (Torturaren ofizializazioa).

Giza Eskubideen Europako Auzitegia

Azaroa. 1992an, Segurtasun Zuzendaritza Nagusian jasan-
dako torturak salatu zituzten 15 kataluniar independentis-
taren kasuko epaia. Espainiak Hitzarmenaren 3. artikulua 
urratu zuen; ez zituen eraginkortasunez eta zehaztasunez 
ikertu tortura-salaketak.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea. Laburpena.

Amnesty International

Abendua. “Espainia: Acabar con la doble injusticia. Vícti-
mas de tortura y malos tratos sin reparación” (Espainia: 
bidegabekeria bikoitza desagerraraztea. Torturen eta tra-
tu txarren biktimak erreparaziorik gabe).

Amnesty International

Urteko txostena: gobernuak ez zituen zorrotz aztertu 2003an 
egindako tortura-akusazioak, eta horrek “zigorgabetasun-gi-
roa sustatzea” ekar zezakeen. Gobernuak ez zien erantzun 
AIk salaketak sakon azter zitezen egindako eskaerei

Theo Van Boven errelatorearen txostena

Otsailaren 6a. Data horretan argitaratu zen. E/
CN.4/2004/56/Add.2 / Urriaren 27an, Batzar Nagusiaren 
aurrean ziurtatu zuen Espainian tratu txarra ematen zi-
tzaiela atxilotuei.

Justizia Auzitegia

Auzitegi Gorena. Urtarrila. Juan José Larrinaga eta Zor-
notzako beste zazpiren kasuko epaia. Ziurtzat jotzen da 
“polizia-eginbide batzuetan zigor-ordenamenduaren aur-
ka jokatu zela”.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Arartekoa Arartekoaren adierazpena torturari buruz

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\80%2011%20GC%20Zornotza%2024%2007%2001%20B%20%2019%2001%2003%20S.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_25_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_297_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_24_1.pdf
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Torturaren Aurkako Taldea
Tortura en Euskal-Herria

Tortura Euskal Herrian

2005

Office of the Commissioner for Human Rights 
Consejo de Europa

Giza Eskubideetarako Europako komisario Álvaro Gil-Ro-
blesek Espainiara egindako bisitari buruz (2005eko mar-
txoaren 10etik 19ra) prestatutako txostena, Ministroen 
Batzordearentzat eta Batzar Parlamentarioarentzat.

Human Rights Watch

Maiatza. “Setting an Example? Counter-Terrorism Measu-
res in Spain / ¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas 
en España”: https://www.hrw.org/es/report/2005/01/26/
sentando-ejemplo/medidas-antiterroristas-en-espana

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea Tortura Espainiako Estatuan, 2005.

Amnesty International

2005eko txostena 2004ari buruz: gora egin zuen kartzele-
tan eta poliziak zainduta zeuden adingabeei egindako tratu 
txarren salaketen kopuruak, espetxeetan bortxaz hildakoen, 
torturatuen eta tratu txarrak jasan zituztenen kopuruak, bai 
eta eraso arrazistenak ere. Kondenak.

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe edo 
Iraingarrien Prebentziorako Europako Batzordea

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe edo Irainga-
rrien Prebentziorako Europako Batzordea

NBEren Batzar Nagusia

Abenduaren 16a. “Giza eskubideen urraketa nabarien eta 
nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien 
biktimek errekurtsoak aurkezteko eta kalte-ordainak lor-
tzeko duten eskubideei buruzko oinarrizko printzipio eta 
jarraibideak”. 60/147 Ebazpena

Espainiako Kongresua
Maiatzaren 18a. ERCren mozio bat onartu zuen, PSOEk 
zuzenketa transakzionala eginda, espetxeetako tortura-
ren eta tratu txarren aurka.

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Ekainaren 26a. Torturaren biktimei babesa adierazteko 
NBEk deitutako nazioarteko egunean, BAKek aldarrikatu 
zuen “ahal zen guztia egin behar zela torturaren biktimei 
errekonozimendua emateko, haiek onera ekartzeko eta 
haien erreparazioa lortzeko”.

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe 
eta Iraingarrien Prebentziorako Europako 
Batzordea (CPT)

CPT-k 2005eko abenduaren 12tik 19ra egindako bisitaren 
txostena.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Torturaren aurkako Nazio Batuetako Batzor-
dea, CAT Kepa Urra Guridiren kasuko ebazpena

2006

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea Tortura Espainiako Estatuan, 2006.

OMCT (Torturaren Aurkako Mundu Erakundea) Giza eskubideen urraketak Espainiako Estatuan

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea

Mekanismo bat ezartzea torturaren prebentzioa egiteko 
Espainiako Estatuan, Torturaren eta bestelako tratu edo 
zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konben-
tzioaren hautazko protokoloaren arabera.

http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2007-30-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2007-30-inf-eng.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3_1.pdf
http://www.omct.org/files/2006/12/3822/report_hr_violations_in_spain_spanish.pdf
http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Spain2.pdf
http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Spain2.pdf
http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Spain2.pdf
http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Spain2.pdf
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Amnesty International
2006ko txostena: Juan Martínez Galdeanoren kasua eta ha-
ren autopsiaren emaitza ezagutarazi zuen; Galdeano Roque-
tas de Mar-en hil zen, Almerian, 2005eko uztailaren 24an.

Eusko Legebiltzarra
Abenduaren 1a. Estatuko Gobernuari Lege Antiterrorista 
baliogabetzeko eta atxilotuen inkomunikazioa desagerra-
razteko eskatzea erabaki zuen Eusko Legebiltzarrak.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

2007

Eusko Jaurlaritza

2007ko uztailaren 6a. “Eskubide zibil eta politikoak de-
fendatu eta bultzatzeko ekintza-plana” aurkeztu zuen; 
plan horretan, tortura desagerrarazteko eta, bereziki, in-
komunikazio-erregimena indargabetzeko neurri zehatzak 
eskatzen ziren.

Eusko Legebiltzarra

Urriaren 25a.
Eusko Legebiltzarreko Herrizaingo Batzordeak Prozedu-
ra Kriminalaren Legea aldatzeko lege-proposamen bat 
onartu zuen, inkomunikazio-erregimena desagerraraztea 
xede, gero Espainiako Parlamentuan eztabaidatzeko.

Amnesty International

Azaroaren 14a. AI erakundeak Espainian torturatu egiten 
zela salatu zuen: España. Sal en la herida. La impunidad 
efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros 
malos tratos. EUR 41/006/2007

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe 
edo Iraingarrien Prebentziorako Europako 
Batzordea

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Preven-
tion of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 19 September to 1 October 2007

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe 
edo Iraingarrien Prebentziorako Europako 
Batzordea

Kasua: José Ignacio DE JUANA CHAOS Report to the 
Spanish Government on the visit to Spain carried out by 
the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
from 14 to 15 January 2007

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe 
edo Iraingarrien Prebentziorako Europako 
Batzordea

Espainiako Gobernuaren erantzuna Torturaren eta Tratu 
nahiz Zigor Gizagabe edo Iraingarrien Prebentziorako Euro-
pako Batzordeak (CPT) 2007ko irailaren 19tik urriaren 1era 
Espainiara egindako bisitari buruz egindako txostenari.

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) 2007

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 22 July to 1 August 2003

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) 2007

Report to the Spanish Government on the visit to Spain 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) from 12 to 19 December 2005

Basque Observatory of Human Rights Comments to the Human Rights Committee Considera-
tion of the 5th Periodic Report of Spain June 2007

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea Tortura Espainiako Estatuan, 2007.

http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08110201030020061212012067
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08110201030020061212012067
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08110201030020061212012067
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_240_1.pdf
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Sal_en_la_herida.pdf
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Sal_en_la_herida.pdf
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Sal_en_la_herida.pdf
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Sal_en_la_herida.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2011-12-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2011-12-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2011-12-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2011-12-inf-esp.pdf
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Eusko Legebiltzarra

Eusko Legebiltzarrak, 2007ko azaroaren 16ko osoko bil-
kuran, Estatuko Gorte Nagusietan ekimen legegilea balia-
tzeko Talde mistoa-Aralar talde parlamentarioak aurkeztu-
tako lege-proposamena onartzea erabaki zuen.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

2008

Urtarrilaren 16a. “El manual criminal de Portu y Saraso-
la” (Portu eta Sarasolaren eskuliburu kriminala), El País 
egunkarian argitaratutako artikulua.

Espainiako Gobernuko Ministro Kontseilua Giza Eskubideen Plana, 2008ko abenduaren 12ko Minis-
tro Kontseiluaren akordio bidez onartua

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea Tortura Espainiako Estatuan, 2008.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea
Espainiako Estatuan torturak salatzen dituzten erakunde 
sozialen eta profesionalen jarduerak deskalifikatzea, tra-
batzea eta kriminalizatzea.

Eusko Legebiltzarra

Maiatzaren 16a. Eusko Legebiltzarrak Espainiako Go-
bernuari egotzi zion tortura-salaketen aurrean “poli-
zia-indarrei salbuespenik gabeko babesa” ematea. Hala, 
Gobernuari eskatu zion “utz ziezaiola torturengatik konde-
natutako pertsonei sistematikoki indultuak emateari”.

Amnesty International erakundea Eusko Le-
gebiltzarrean

Maiatzaren 20a. Amnesty International erakundeko kideak Eus-
ko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordearen aurrean 
agertu ziren, eta tortura-salaketen aurrean kanpo-auditoriak 
egitea eta batzorde independenteak sortzea proposatu zuten. 
Horrez gain, ohartarazi zuten salaketa bakoitza behar bezala ez 
ikertzeak “ez duela laguntzen ez arduradunek kontu eman de-
zaten ez behar bezalako oinarririk gabe akusatutako agenteen 
izen ona garbitzen”. Hori dela eta, Barne sailburuari eskatu zion 
agindu ziezaiela ertzainei haiek zekizkiten tratu txarren kasuei 
buruzko informazioa emateko eta zigortu daitezela abusu-ka-
suak ezkutuan gorde dituztenak”. Nabarmendu zuten ertzainak 
behartuta daudela beren identifikazio-plaka une oro gainean iza-
tera, eta ezin dutela galdeketetan txanoa jantzita izan.

Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzen-
daritza

Ekaina. Indarkeria politikoaren ondorioz izandako Giza 
Eskubideen Urraketen Biktimei buruzko txostena

Kriminologiaren Euskal Erakundea IVAC/
KREI

Terrorismoaren aurkako araudiaren aplikazioa dela-eta, na-
zioarteko zenbait adituk egindako ebaluazio-txostenak: Kai 
Ambos (Göttingen), Víctor Rodríguez (Torturaren Preben-
tziorako NBEko Azpibatzordea), Iñaki Rivera (Bartzelonako 
Unibertsitateko Zigorren eta Giza Eskubideen Behatokia), 
Luis Salas (Florida) eta John A.E. Vervaele (Utrecht). 

Kriminologiaren Euskal Erakundea IVAC/
KREI

Terrorismo-delituengatik atxilotutakoen espediente judi-
zialei buruzko ikerketa enpirikoa (2000-2007) Laura Pego, 
Izaskun Orbegozo eta Eva Jiménez.

NBEko errelatore berezi Scheinin-en txostena.
2008ko abenduaren 16an argitaratua. A/HRC/10/3/add.2
www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rap porteur/
docs/A.HRC.10.3.Add. 2AEV.pdf

Amnesty International
2008ko txostena 2007ari buruz: “Oraindik ere asko ziren 
legea betearazteko ardura zuten agenteek egindako tor-
turen eta tratu txarren txostenak”.

http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08170000000220071123021354
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08170000000220071123021354
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08170000000220071123021354
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_abopvc/DDD/08170000000220071123021354
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1214_1.pdf
file:///F:\Normas,%20informes%20y%20declaraciones%20sobre%20tortura\Documentos%20enlazados%20sobre%20tortura\PDF\2008,%20Manual%20criminal%20Portu%20y%20Sarasola,%20El%20Pa�s.pdf
file:///F:\Normas,%20informes%20y%20declaraciones%20sobre%20tortura\Documentos%20enlazados%20sobre%20tortura\PDF\2008,%20Manual%20criminal%20Portu%20y%20Sarasola,%20El%20Pa�s.pdf
file:///F:\Normas,%20informes%20y%20declaraciones%20sobre%20tortura\Documentos%20enlazados%20sobre%20tortura\PDF\2008,%20Manual%20criminal%20Portu%20y%20Sarasola,%20El%20Pa�s.pdf
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Amnesty International

-Ekainean eta urrian Espainiara egindako bisitak.
-Igor Portu EUR 41/001/2008
-Torturatzaileak indultatzeari buruzko txostena: ”No a los 
indultos para torturadores. El Tribunal Supremo confirma 
el indulto de cuatro policías declarados culpables de de-
tención ilegal y malos tratos” EUR 41/003/2008.

Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordea

Urriaren 21etik 23ra. Batzordearen 94. bilera, Genevan. 
Uste du Espainiak ez duela behar adina egin tortura desa-
gerrarazteko, eta atxilotuen inkomunikazioa baztertzeko go-
mendioa egiten die Espainiako agintariei, bai eta torturaren 
prebentziorako mekanismo nazional bat izateko prozesua 
azkartzeko ere. CCPR/C/ESP/CO/5/ txostena

Eusko Legebiltzarra

Maiatzaren 17a. Espainiako Gobernuari dagokionez, gai-
tzesgarria iruditzen zitzaion “torturak edo tratu txarrak sala-
tzen direnean sistematikoki hartzen duten jarrera, salbues-
penik gabe babesten baitituzte polizia-indarrak”, eta eskatu 
zuen “alde batera uzteko tortura-delituengatik kondenatuta-
ko pertsonei indultuak sistematikoki emateko ohitura”.

Lesakako Udala
Ekainaren 14a. Aho batez erabaki zuen akusazio parti-
kularra izatea herriko bi bizilagun ustez torturatzeagatik 
abiarazitako prozesu judizialean.

Konstituzio Auzitegia
Apirilaren 14a. Alberto Viedmak (Iruñean, 2002an atxilo-
tua) torturengatik aurkeztutako salaketa berriz bideratze-
ko agindu zuen.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena

2009

United Nations Human Rights. CAT - Conven-
tion against Torture and Other Cruel Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment 

CAT - Convention against Torture and Other Cruel Inhu-
man or Degrading Treatment or Punishment. 43 Session 
(02 Nov 2009 - 20 Nov 2009)

Basque Observatory of Human Rights
Espainiari buruzko 5. aldizkako txostenaz egindako azken 
iruzkinak Torturaren Aurkako Batzordearen 42. bilkuran – 
CAT 2009ko urria.

Basque Observatory of Human Rights
CATek Espainiari buruzko 5. aldizkako txostenerako Es-
painiako Estatuari egindako galdera-sortari emandako 
erantzunen azterketa.

Basque Observatory of Human Rights
Espainiako Estatuan torturak salatzen dituzten erakunde 
sozialen eta profesionalen jarduerak deskalifikatzea, tra-
batzea eta kriminalizatzea.

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Se-
gurantza Saileko Giza Eskubideen Zuzendaritza

Martxoaren 31. 2000tik 2008ra bitarte Euskadin inkomuni-
katutako atxilotuei egindako torturei buruzko dokumentazioa

Torturaren eta bestelako tratu edo zigor an-
ker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Kon-
bentzioa

Estatu alderdiek Konbentzioaren 19. artikulua betez aur-
keztutako txostenen azterketa.Torturaren Aurkako Batzor-
dearen azken oharrak. Espainia.

Espainiako Neuropsikiatria Elkartea Espainiako Neuropsikiatria Elkarteko Giza Eskubideen 
Atalaren iruzkinak1 – Gobernuaren erantzunei buruz.

Basque Observatory of Human Rights Espagne, rapport intermédiaire des ong concernant le sui-
vi des observations finales (CCPR/C/ESP/CO/5)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/10_1641_1.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=334&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=334&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=334&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/INT_CAT_NGO_ESP_43_8692_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/INT_CAT_NGO_ESP_43_8692_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/INT_CAT_NGO_ESP_43_8692_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CAT/NGO/ESP/43/8679&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CAT/NGO/ESP/43/8679&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CAT/NGO/ESP/43/8679&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/ESP/CO/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/ESP/CO/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/ESP/CO/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/ESP/CO/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/ESP/CO/5&Lang=en
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Amnesty International
Urria. “España. Sal en la herida. Impunidad policial dos 
años después” (Espainia. Gatza zauriari. Poliziaren zigor-
gabetasuna bi urte geroago)

Amnesty International

“España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la 
detención en régimen de incomunicación” (Espainia: itza-
letatik ateratzea. Bada garaia inkomunikazio-erregime-
nean atxilotzeari amaiera emateko).

Arartekoa
Gizabanakoari eskubideak etetea terrorismo kasuetan: 
arreta berezia atxiloaldi inkomunikatuari. (I. Orbegozo, 
A.I. Pérez eta L. Pego)

Nazio Batuetako Batzar Nagusiko Giza Esku-
bideen Kontseilua

Giza eskubideei eta terrorismoaren aurkako borrokari buruz-
ko errelatore bereziak Espainiara egindako bistaren ondorioa.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea
Tortura Espainiako Estatuan, 2009
ht tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /
uploads/2010/01/informe_-CPDT_2009_Resumen.pdf

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Arartekoa Diario de Noticias egunkariko artikulua

Arartekoa Inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme-sistemari 
buruzko azterlana eta hobekuntza-proposamenak.

Xabier Makazaga Azaroa. “Manual del torturador español” (Espainiako tor-
turatzailearen eskuliburua).

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena

Ertzaintza Bideoz grabatzeko sistema txertatu zen inkomunikazio-e-
goeran zeuden atxilotuentzat.

2010

Basque Observatory of Human Rights Gomendioak eguneratzea tratu txarren eta torturen ar-
loan. 2009-2010 Euskadin.

Nazio Batuetako Batzar Nagusiko Giza Esku-
bideen Kontseilua Aldizkako Azterketa Unibertsala, Espainia. A/HRC/15/6

Auzitegi Nazionala Apirilaren 12a. Egunkaria kasuari buruzko epaia.

Salhaketa Torturaren prebentziorako mekanismoak Espainiako estatuan.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea
Espainiako Estatuan torturak salatzen dituzten erakunde 
sozialen eta profesionalen jarduerak deskalifikatzea, tra-
batzea eta kriminalizatzea.

GEEA Irailaren 28a. San Argimiro Isasaren kasuko epaia.

Arartekoa Inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme-sistemari 
buruzko azterlana eta hobekuntza-proposamenak.

Donostiako Udaleko Giza Eskubideen Ba-
tzordea (PSE-EE, PNV, EA eta Aralar-Alter-
natibaren botoekin)

Martxoaren 1a. NBEko errelatorearen 62. eta 63. gomen-
dioak bere egiteko adierazpena onartu zuen, inkomuni-
kazioa errotik desagerrarazteko eta torturaren nahiz tratu 
txarren prebentziorako neurriak sistematikoki erabiltzeko 
eskatu baitzuen.

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A%20SAL%20EN%20LA%20HERIDA%20IMPUNIDAD%20POLICIAL%20DOS%20A%C3%91OS%20DESPU%C3%89S?CMD=VEROBJ&MLKOB=27921464141
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A%20SAL%20EN%20LA%20HERIDA%20IMPUNIDAD%20POLICIAL%20DOS%20A%C3%91OS%20DESPU%C3%89S?CMD=VEROBJ&MLKOB=27921464141
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A:%20SALIR%20DE%20LAS%20SOMBRAS.%20ES%20HORA%20DE%20PONER%20FIN%20A%20LA%20DETENCI%C3%93N?CMD=VEROBJ&MLKOB=26797583538
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A:%20SALIR%20DE%20LAS%20SOMBRAS.%20ES%20HORA%20DE%20PONER%20FIN%20A%20LA%20DETENCI%C3%93N?CMD=VEROBJ&MLKOB=26797583538
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1785_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1785_1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/informesMNPEspania/onu/8_INFORME_2008_RELATOR_ESPECIAL_TERRORISMO.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/informesMNPEspania/onu/8_INFORME_2008_RELATOR_ESPECIAL_TERRORISMO.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2010/01/informe_-CPDT_2009_Resumen.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2010/01/informe_-CPDT_2009_Resumen.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1844_1.pdf
http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/201006185.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://papelesdesociedad.info/IMG/pdf/02-libro-manual-del-torturador-espanol-2.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?contenido=6917&tipo=8&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?contenido=6917&tipo=8&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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Orbaizetako Udalaren erabakia

Azaroaren 27an irakurria. “Orain dela 25 urte, Guardia Zi-
bilak Mikel Zabalza bizilaguna bizirik eraman zuen, baina, 
egun batzuk geroago, hilda itzuli ziguten. Are gehiago, he-
rriak uste du Mikel Zabalza atxilotuta zegoen bitartean jasan-
dako torturen ondorioz hil zela. Iritzi hori bera du udalbatza 
honek, 25 urte iraganda ere ikusten baitu torturak, Estatua-
ren errepresio-tresna gisa, indarrean jarraitzen duela, eta 
oraindik ere dozenaka eta dozenaka salaketa egiten dira 
Espainiako segurtasun-gorputz eta -indarren aurka. Tortu-
rak zigorgabetasuna dagoelako jarraitzen du indarrean. Eta 
Mikelen heriotzagatik irekitako sumarioa berriki artxibatu 
izanak areagotu egiten du zigorgabetasun hori. Udal honek 
salatu eta gaitzetsi egiten du artxibatze hori”.

Elorrioko Udala Martxoaren 11a. Torturen aurkako mozioa onartu zuen.

Arartekoa Eusko Legebiltzarrarentzako txostena

Arartekoa Arartekoaren 7/2011 gomendio orokorra, urriaren 28koa.Po-
liziaren jarduera eta praktiketako berme sistemari buruzkoa.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea ht tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /
uploads/2011/06/INFORME-2010.pdf

Gipuzkoako Probintzia Auzitegia Abenduaren 30a. Portu eta Sarasolaren kasuko epaia, Auzitegi 
Gorenaren 1136/2011 Epaiak, azaroaren 2koak, baliogabetua.

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena

2011

Jon Mirena Landa eta Benito Morentin. 
Derecho Penal y Criminología aldizkaria 
(UNED).

Otsaila. “Tortura y ETA: denuncias, su fiabilidad y la res-
puesta jurisprudencial. Una aproximación estadística” 
(Tortura eta ETA: salaketak, fidagarritasuna eta jurispru-
dentziaren erantzuna. Hurbilpen estatistiko bat).

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe 
edo Iraingarrien Prebentziorako Europako 
Batzordea (CPT).

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe eta Iraingarrien 
Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) Espainiako 
Gobernuarentzat prestatutako Txostena, 2011ko maia-
tzaren 30etik ekainaren 13ra bitarte Espainiara egindako 
bisitari buruzkoa.

Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe 
edo Iraingarrien Prebentziorako Europako 
Batzordea (CPT).

Espainiako Gobernuaren erantzuna Torturaren eta Tra-
tu nahiz Zigor Gizagabe eta Iraingarriaren Prebentziora-
ko Europako Batzordeak (CPT) 2011ko maiatzaren 31tik 
ekainaren 31ra bitartean Espainiara egindako bisitari bu-
ruz prestatutako txostenari.

Torturaren aurkako Nazio Batuetako Batzordea
Committee Against Torture of the United Nations (2011), 
Conclusions and recommendations of the Committee 
against Torture: Spain, CAT/C/ESP/CO/5.

Estrasburgo Martxoaren 8a. Espainiaren aurkako Beristain Ukarren 
kasua. 40351/05 zk.

Carlos Martín Beristain

“Un panorama de la investigación y reparación en los ca-
sos de tortura. Dificultades de abordar esta problemática” 
(Tortura kasuen ikerketaren eta kalte-ordainen ikuspegia. 
Arazo horri heltzeko zailtasunak).

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/5_2290_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2582_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2582_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2582_1.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2011/06/INFORME-2010.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2011/06/INFORME-2010.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-07-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-07-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-07-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-07-inf-esp.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-07-inf-esp.pdf


48

Benito Morentin eta Jon Mirena Landa

“La tortura en relación a la aplicación de la normativa an-
titerrorista: una aproximación estadística multifactorial” 
(Tortura araudi antiterroristaren aplikazioari dagokionez: 
faktore anitzeko hurbilketa estatistikoa) hemen: Eguzkilo-
re 25: 49-73 or

Amnesty International
2011ko txostena 2010ari buruz: inkomunikazioa oraindik ere 
aplikatzen da, giza eskubideen aldeko nazioarteko erakun-
deek behin eta berriz egindako gomendioak gorabehera.

Eusko Legebiltzarreko osoko bilkura

Martxoaren 31. Motibazio politikoko indarkeria-garaian, giza 
eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan 
zituzten biktimei buruzko 61/2011 legez besteko proposame-
na onartu zuen. Aitortzarako eta erreparaziorako neurriak eta 
jardunak abian jartzeko eskatu zion Eusko Jaurlaritzari.

Amnesty International
Ekaina. “Estatuak terrorismoaren aurkako borrokan erabiltzen 
dituen jokabide bidegabeen biktimak”. (Tortura errezeta modu-
ra. Terrorismoaren aurkako legeetatik Arabiar Udaberrira).

Eusko Legebiltzarra

Ekainaren 23a. Zuzenketa transakzionala, EAJ, PSE, Ara-
lar eta UPDrena, Aralar-en jatorrizko legez besteko pro-
posamen bati buruzkoa, zeinaren bidez Ganberak “biziki” 
gaitzesten baitu atxilotuen aurka “torturak, tratu txarrak eta 
laidoak” erabiltzea, “sistematikoak” ez izan arren, “larriak” 
direlako; “ezinbestekotzat” jotzen du Fiskaltza eta gainera-
ko erakunde eskudunak “muturreraino ahalegintzea, egoi-
tza judizialean, zentzuzko zantzuetan oinarrituta, aurkezten 
diren usteko torturen eta tratu txarren salaketak bururaino 
ikertzeko, haien sasiko erabilera egiten duenik egon arren”.

Bakearen Aldeko Koordinakundea
Uztaila. “Las víctimas de actuaciones indebidas del Esta-
do en la lucha antiterrorista”… “oraindik badira tratu txa-
rrak, sistematikoak ez diren arren”.

Auzitegi Gorena Portu Sarasolaren kasuko epaia

Arartekoa Eusko legebiltzarrarentzako txostena

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea ht tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /
uploads/2012/05/CPDT-informe-2011.pdf

Torturaren Aurkako Taldea Urteko txostena

Larrabetzuko Udala Torturari buruzko mozioa.

Torturaren Prebentziorako Kataluniako Agin-
taritza Síndic de Greuges (Kataluniako arar-
tekoa), Rafael Ribó

Abenduaren 27a. Torturaren Prebentziorako Kataluniako 
Agintaritzaren txostenean, Síndic-ak eskatzen du presoak 
miatzen dituzten eremuetan bideo-zaintzako kamera gehia-
go jartzeko, eta funtzionarioei arropan identifikazioa jartzeko.

2012

European Court of Human Rights Urriaren 16a.

Cour Européenne des Droits de L’Homme
Urriaren 16. GEEAk Espainia kondenatu zuen Martxelo Ota-
mendi Egunkariako zuzendariaren aurkako torturak ez iker-
tzeagatik. Estrasburgo. Otamendi Egigurenen afera. 47303/08.

Euskal Memoria “Oso latza izan da” liburua argitaratu zuen. 4.774 kasu, 
eta 9.000ren proiekzioa kalkulatzen du.

http://www.jmlanda.com/images/articulos/Tortura_LANDA_MORENTIN.pdf
http://www.jmlanda.com/images/articulos/Tortura_LANDA_MORENTIN.pdf
http://www.jmlanda.com/images/articulos/Tortura_LANDA_MORENTIN.pdf
http://www.jmlanda.com/images/articulos/Tortura_LANDA_MORENTIN.pdf
http://www.pensamientocritico.org/gespaz0711.htm
http://www.pensamientocritico.org/gespaz0711.htm
http://www.pensamientocritico.org/gespaz0711.htm
http://www.pensamientocritico.org/gespaz0711.htm
file:///F:\Normas,%20informes%20y%20declaraciones%20sobre%20tortura\Documentos%20enlazados%20sobre%20tortura\Sentencias%20e%20indultos%20por%20torturas\Sentencias%20torturas%20Supremo\6%20Condenas%20anuladas\4%20Absoluciones\Abso%2008%2001%20GC%20Portu%20Sarasola%2030%2012%2010%20G%2002%2011%2011%20S.pdf
http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2737_1.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2012/05/CPDT-informe-2011.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2012/05/CPDT-informe-2011.pdf
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Jon Mirena Landa Gorostiza. Jueces para la 
Democracia aldizkaria.

“La tortura en relación con la banda terrorista ETA: estado 
de la jurisprudencia penal” (Tortura ETA talde terrorista-
ri dagokionez: zigor-jurisprudentziaren egoera). Era be-
rean, Auzitegi Gorenak 2011ko azaroaren 2an emandako 
Epaiari  (Portu eta Sarasolaren kasua) buruzko iruzkina 
egin zuen Jueces para la Democracia aldizkarian, 73 zk., 
2012, 81.-104. or., ISSN 1133-0627.
“(…) Zehaztasunetan sartu gabe, gutxienez 39 indul-
tu eman dira torturekin edo tratu txarrekin lotutako po-
lizia-funtzionarioen kasuetan. Zehazki, errege-dekre-
tu hauen bidez: 343/1995 eta 347/1995, martxoaren 
3koak; 1465/1998, 1467/1998, 1469/1998, 1472/1998 eta 
1473/1998, uztailaren 3koak; 1793/1998, uztailaren 31koa; 
1268/1999, 1272/1999 eta 1274/1999, uztailaren 16koak; 
288/2000, 2918/2000, 2923/2000, 2949/2000, 2960/2000, 
2997/2000, 3007/2000, 3008/2000, 3010/2000, 3024/2000, 
3030/2000, 3035/2000, 3044/2000 eta 3053/2000, irai-
laren 1ekoak; 697/2006, ekainaren 2koa; 1137/2011 eta 
1139/2011, uztailaren 22koak; 410/2012, otsailaren 17koa; 
478/2012, martxoaren 5ekoa; eta 1602/2012, 1604/2012, 
1606/2012 eta 1609/2012, azaroaren 23koak. Horietatik 
12 kasutan, gutxienez, erreferentzia egiten zaie tortura-de-
lituei, ETAko ustezko kideekin edo kolaboratzaileekin lo-
turik eginiko terroristen aurkako jardueren testuinguruan. 
Zehazki, errege-dekretu hauetan: 343/1995 eta 347/1995, 
martxoaren 3koak; 1268/1999, 1272/1999 eta 1274/1999, 
uztailaren 16koak; eta 2949/2000, 3007/2000, 3024/2000, 
3030/2000, 3035/2000, 3044/2000 eta 3053/2000, aben-
duaren 1ekoak”.

Berrehun epaile

Azaroa. “Indultua iruzurtzat erabiltzearen aurka, epaileen 
independentziaren eta duintasunaren defentsan (...). Tor-
tura pertsonaren duintasunaren aurka egin daitekeen 
ekintza okerrenetako bat da”.

Arartekoa Eusko legebiltzarrarentzako txostena

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea ht tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /
uploads/2013/05/INFORME-CPT-2012-final.pdf

Torturaren aurkako Nazio Batuetako Batzor-
dea, CAT

Maiatzaren 23a. Orkatz Gallastegi Soduperen kasuko 
ebazpena. Espainia kondenatu zuten salaketa ez iker-
tzeagatik.

2013

NBEko Giza Eskubideen Batzordea

Martxoa. Maria Cruz Atxabalen kasua.
CCPR/C/107/D/1945/2010. Espainia kondenatu zuten 
Eskubide Zibil eta Politikoen Itunaren 7. artikulua urra-
tzeagatik.

Amnesty International “País Vasco. Una agenda de derechos humanos” (Euskal 
Herria. Giza eskubideen agenda)

CPT
Apirilaren 30a. CPT/(2013) 6. txostena, 2011n egindako 
seigarren aldizkako bisitari buruzkoa, eta Espainiako Go-
bernuaren erantzuna.

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2997_1.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2013/05/INFORME-CPT-2012-final.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2013/05/INFORME-CPT-2012-final.pdf
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/pais-vasco-oportunidad-para-una-agenda-de-derechos-humanos/
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María Servini de Cubría, Argentinako epailea

Iraila. 2010. urtetik frankismo-garaiko krimenengatiko 
auzia ikertzen ari den epaile argentinarrak Espainiari 
eskatu zion José Antonio González Pacheco, “Billy El 
niño”, José Ignacio Giralte komisario ohia, Franco Cel-
so Galván bizkartzain ohia eta Jesús Muñecas Guardia 
Zibileko kapitain ohia (besteak beste, Andoni Arrizabala-
ga torturatzeagatik inputatua) estraditatzeko, tortura-de-
lituak egozten baitizkie. Ez zituzten estraditatu, baina 
Auzitegi Nazionalean deklaratzera behartu zituzten, eta 
pasaportea kendu zieten.

El País

Urriaren 2a. Daniel Morcillo PCEko idazkari nagusiak 
eta Luis María González CCOOko komunikazio-koor-
dinatzaileak hau idatzi zuten: “(...) Frankismoaren “gau 
luzean” ezkerreko militanteek jasandako atxiloketak, tor-
turak (baita “Billi El niño” higuingarriaren eskuetan ere), 
kartzela-zigorrak eta heriotza PCEko eta CCOOko jen-
dearengan bildu ziren, batez ere. Simón Sánchez Monte-
ro, Lucio Lobato, Marcos Ana, Marcelino Camacho, Víc-
tor Díaz Cardiel, Pedro Patiño, Gerardo Iglesias, Juanín 
eta beste hainbat pertsona (…).

Europako Kontseiluko Giza Eskubideen ko-
misarioa

Urria. Argitaratutako txosten batean bere kezka adierazi 
zuen arrazoi hauek tarteko: alde batetik, “legea betearaz-
teko ardura duten erakundeetako kideek egindako tratu 
txarrak”; eta bestetik, “kide horien zigorgabetasuna giza 
eskubideen arloko gai guztiz kezkagarria, hain aspaldikoa 
dena Espainian”.

Arartekoa Eusko legebiltzarrarentzako txostena

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea http://www.prevenciontortura.org/wp-content/
uploads/2014/05/Informe-20131.pdf

2014

Eusko Legebiltzarra

Otsailaren 12a. Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gober-
nuari eskatu zion Europako Batzordeak 2013ko maia-
tzean torturaren prebentziorako egindako gomendioak 
betetzeko eta “torturaren aurkako konbentzioan ezarrita-
ko printzipioak errespetatzeko”.

Amnesty International erakundearen “Stop 
Tortura” kanpaina

Maiatzaren 12a. Amnesty International erakundeak, 21 he-
rrialdetan inkesta bat egin ondoren, kanpaina bat jarri zuen 
abian: pertsonen % 44 beldur da atxilotuz gero torturatuko 
ote duten. Kopuru hori % 45era iiristen da Espainian.

Amnesty International

Maiatzaren 13a. “La tortura es una crisis global” (Tortura 
krisi global bat da) txostena. “Espainiako agintariek ez dute 
serio hartzen torturaren larritasuna. Ez dute aitortzen den-
boran iraun duen arazoa dela, eta uko egiten diote tortura 
nazioarteko eskubideen aurkako krimentzat hartzeari. Bien 
bitartean, torturaren biktimek babes gabe jarraizen dute”.

Argituz, AEN, Ekimen, GAC, Jaiki-Hadi, 
OME, Osalde eta EHUko Gizarte Psikologia-
ko Saila 

Irailaren 18a. “Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egitu-
ratua Istanbulgo Protokoloaren arabera45 kasuri buruzko 
lana argitaratu zuten.

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3301_1.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2014/05/Informe-20131.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2014/05/Informe-20131.pdf
http://www.psicosocial.net/images/Tortura/Informe-Incomunicacion-tortura-Analisis-protocolo-Estambul-Eusk.pdf
http://www.psicosocial.net/images/Tortura/Informe-Incomunicacion-tortura-Analisis-protocolo-Estambul-Eusk.pdf
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Juan E. Méndez, torturari eta bestelako tra-
tu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarriei 
buruzko errelatore berezia, eta Ben Emmer-
son, terrorismoaren aurkako borrokan giza 
eskubideak sustatu eta babesteari buruzko 
Nazio Batuen errelatore berezia

Irailaren 18a. Bi errelatore bereziek begi onez ikusi zuten 
Inkomunikazioa eta tortura txostena argitaratzea: “Txos-
ten horren bidez, urrats bat egiten da gardentasunerako 
eta kontu emateko bidean. Espero dugu txosteneko on-
dorioak eta gomendioak aintzat hartuko dituela Gober-
nuak, eta bai Espainiako estatuak bai gainerako estatuek 
egindako azterketak osasun-arloko perituek, Estatuaren 
mendeko ez direnek, berrikustea bultzatuko dutela, az-
terketa independenteak egin ditzaten”.

Eusko Legebiltzarra Torturari buruzko mozioa, 2014-06-10.

María Servini de Cubría, Argentinako epailea

Urria. Argentinako epaileak Espainiari eskatu zion Fran-
kismoaren garaiko hogei bat kargudun estraditatzeko; 
kargudun horietako zazpiri tortura-delituak egozten ziz-
kieten, besteak beste, Jon Etxabek salatutakoa.

Giza Eskubideen Europako Auzitegia

Urria. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia 
kondenatu zuen Beatriz Etxeberriak eta Unai Ataunek 
2011n eta 2005ean, hurrenez hurren, salatutako torturak 
ez ikertzeagatik.

Interpol
Azaroa. Interpolek Espainiari eskatu zion María Servini de 
Cubría epaileak eskatutako pertsonak atxilotu, atzitu eta 
estraditatzeko. Ukatu egin zen.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea Tortura Estatu espainiarrean
Urteko txostena, 2015

Cristina Garés Calabuig

Ikerketa-lana: “Torturas y otras manifestaciones de vio-
lencia institucional en el Estado Español. Un estudio so-
cio-jurídico a través del análisis de sentencias judiciales” 
(Torturak eta erakunde-indarkeriaren beste adierazpen 
batzuk Espainiako estatuan. Azterketa sozio-juridikoa, 
epaileen epaiak aztertuz”. Universitat de Barcelona.
Euskal gatazkari buruzko aipamenak ditu.

Habitar lo inhabitable liburuaren argitalpena Habitar lo inhabitable. La práctica político-punitiva de la 
tortura, Ignacio Mendiolarena, Bellaterra argitaletxea.

2015

Argituz Elkartea

Otsaila. MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. 
Errenterian 1956tik 2012ra bitarte izan diren giza eskubi-
deen urraketei  eta indarkeria-ekintzei buruzko txostena, 
udalerri horretan izandako tortura-kasuak biltzen dituena.

Giza Eskubideen Europako Auzitegia
Maiatzaren 5a. Arratibel Garciandíaren kasua. Giza Es-
kubideen Europako Auzitegiak aurreko kasuetan eginda-
ko adierazpenak berretsi zituen.

Izaskun Bilbaok, EAJko eurodiputatuak, Euro-
pako Batzordeari

Maiatzaren 21a.  Izaskun Bilbaok Europako Batzordea-
ri eskatu zion Espainiako Gobernua ikertzeko “behin eta 
berriz torturagatiko zigorrak jasotzeagatik” eta horiek ez 
ikertzeagatik.

http://www.prevenciontortura.org/general/informe-2015-la-tortura-en-el-estado-espanol
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NBEko Giza Eskubideen Batzordea

Uztailaren 20a. Batzordeak torturaren aurkako konben-
tzioaren urraketa larriak hauteman zituen Espainian. 
Hori dela eta, eskatu zuen “tortura desagerraraztea” eta 
“inkomunikazio-baldintzapeko atxiloketak kentzea”, eta 
“salaketa-organo independenteak ezartzea”, “mediku fo-
rentseen azterketak inpartzialak izango direla bermatzea” 
eta “tortura-errudunei indultuak ematea debekatzea”. Ho-
rrez gain, “sakontasunik gabeko ikerketak” eta, Estatuko 
agenteen aldetik, “indarraren eta tratu txarren gehiegizko 
erabilera” kritikatu zituzten. Galdeketak sistematikoki ez 
grabatzea ere deitoratu zuen. http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/CAT_C_ESP_
CO_6_20489_S.pdf

Jon Arretxe

Intxaurrondo. La sombra del nogal (Intxaurrondo. In-
txaurrondoaren itzala) liburu argitaratu zuen, eta bertan, 
1985ean jasandako torturak eta Mikel Zabalzaren herio-
tzarekin gertatutakoa deskribatu zituen.

Psikologiako Elkarte Amerikarra (APA - Ameri-
can Psychological Association)

Abuztua. 14 urtez ukatu ondoren, APAk, sektoreko el-
karte nagusiak, onartu zuen CIAk eta AEBko armadak, 
2001eko irailaren 11ko atentatuen ondoren, terrorismo
-susmagarriei galdeketak egiteko programak babestu 
zituela; ordura arte, ezkutuan izan zuen babes hori. Psi-
kologoek barkamena eskatu zuten 2014an argitara atera 
ziren torturak, ”galdeketa-teknika indartuak” zeritzenak, 
bermatzeagatik. Psikologoek legitimazioa eman zieten 
atxilotuei egindako torturei, hala nola itotzeko itxura egi-
tea, ondestetik indarrez elikagaiak sartzea, loa galaraz-
tea eta horma baten aurka kolpatzea. Haien bermea fun-
tsezkoa izan zen George Bushen gobernuak legezkotzat 
eta zilegitzat hartzeko, mediku profesionalek gainbegira-
tutako ekintzak baitziren.

2016

Arartekoa Torturaren botere-erabilera desagerrarazteko beharra al-
darrikatu zuen.

Eusko Legebiltzarraren erabakia Otsailaren 11. Botere publikoei eskatu zien tortura zorroz-
tasun handiagoz ikertzeko.

Giza Eskubideen Europako Auzitegia
Maiatza. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia 
kondenatu zuen Xabier Beortegi Martínezek 2011n egin-
dako tortura-salaketak ez ikertzeagatik.

IVAC/KREI Zuzendaritza: Francisco Etxebe-
rria, Carlos Martin Beristain eta Laura Pego.

Ekainaren 27a. “Euskadin gertatutako tortura-kasuak 
ikertzeko proiektua (1960-2013)”. Eusko Jaurlaritzaren 
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak es-
katuta Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako jar-
dueraren memoria/laburpena.

Euskal Herriko Unibertsitatea - Eusko Jaur-
laritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzaren 
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza 
Nagusia

Ekaina. “Egia eta errekonozimendua torturaren eta tratu 
gizagabe eta iraingarrien biktimentzat” kongresua egin 
zen, ikerketa-proiektu honen nazioarteko lau behatzaileak 
bertan zirela: Elisabeth Lira (psikologoa, Valech Batzorde-
ko kidea, Txile); Helena Solà (jurista, Torturaren Aurkako 
Munduko Erakundea, Suitza); Nuno Viera (mediku foren-
tsea, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren 
presidentea) eta Christian Loda (CPT-ren arduraduna).

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/CAT_C_ESP_CO_6_20489_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/CAT_C_ESP_CO_6_20489_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/CAT_C_ESP_CO_6_20489_S.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_paz_convivencia/eu_def/adjuntos/Memoria%20Proyecto%20tortura%202016%20eus.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_paz_convivencia/eu_def/adjuntos/Memoria%20Proyecto%20tortura%202016%20eus.pdf
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Auzitegi Gorena

Uztailaren 10a. Auzitegi Gorenak Iñigo Zapiraini ezarrita-
ko 15 urteko zigorra baliogabetu zuen, epaiketan Auzite-
gi Nazionalak ez zituelako ikertu hark salatutako torturak, 
2011n jasandakoak. Epai horrek ahozko ikustaldia berriro 
egitera behartzen du.

Espainiako Abokatuen Fundazioa Azaroa. “España ante la tortura y los malos tratos” (Espai-
nia torturaren eta tratu txarren aurrean)

Torturaren Prebentziorako Koordinakundea Urteko txostena
CPTren txostena, 2016.

2017

Amnesty International

Espainia: Amnesty International erakundeak Gobernuari 
eskatu dio iker dezala tortura eta ez ditzala oztopatu eki-
men autonomikoak.“Afrontar el pasado para construir el 
futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del 
País Vasco”.  (Iraganari aurre egitea, etorkizuna eraikitze-
ko: egia, justizia eta erreparazioa Euskal Herrian) txoste-
naren argitalpena. Txostenaren zati handi bat torturaren 
biktimei buruzkoa da.

Apaizak ere torturatuak liburua argitaratu 
zuten.

Torturatutako apaiz hauen lekukotzak jasotzen dira bertan: 
Juan Mari Zulaika, Felipe Izagirre, Jon Etxabe, Mikel Zua-
zabeitia, Martin Orbe,  Kepa Arrate, Tasio Erkizia, Julen 
Kaltzada, Ángel Fernández, Luis Amiano, Txomin Artetxe, 
Francisco Jabier Olabe, Andoni Armentia, Pedro José La-
rrea, Juan José Camarero-Núñez, José María Aleman, 
Iñaki Urtaran, José Ramón Treviño eta Txema Auzmendi.

“Balorazio Batzordearen txostena, Euskal Au-
tonomia Erkidegoan 1960tik 1978ra bitartean 
motibazio politikoko testuinguruan gertatutako 
giza eskubideen urraketei eta bestelako sufri-
mendu bidegabeei buruzkoa” argitaratu zen, 
Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Esku-
bideen Zuzendaritzak bultzatuta.

2017ko ekaina. Ahanzturatik ateratzen. Balorazio Ba-
tzordearen txostena. Carlos Martin Beristain (idazlaria), 
Álvaro Gil Robles, Mónica Hernando, Manuela Carme-
na, José Antonio Pérez, Sabino Ormazabal, Txema Ur-
kijo eta Aintzane Ezenarro. Eusko Jaurlaritza – Gobierno 
Vasco.. (ERANSKINA)

Bizkaiko Probintzia Auzitegia, seigarren atala
Martxoa. Sandra Barrenetxearen kasuaren epaiketa. Aku-
sazioak 19 urteko espetxe-zigorra eskatu zuen lau guar-
dia zibilentzat.

Konstituzio Auzitegia

Maiatzean. Konstituzio Auzitegiak agindu zuen, EKINeko 
kide izatea egotzita, 2010ean atxilotu zuten Eneko Com-
painsen kasua berriro irekitzeko eta hark egindako sala-
ketak ikertzeko. Nafarroako 1 zenbakiko epaitegiak eta 
Auzitegi Nazionalak kasua artxibatu zuten, baina Konsti-
tuzio Auzitegiak Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren 
doktrina gogorarazi zien.

Fabián Salvioli (Nazioarteko Zuzenbide Publi-
koko katedraduna; Argentinako La Plata hiriko 
Unibertsitate Nazionaleko Zientzia Juridikoen 
eta Sozialen Fakultateko Giza Eskubideen 
Institutuko eta Maisutzako zuzendaria)

“12/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 
1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria 
egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten bik-
timei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa” 
txostena, eta horren bateragarritasuna giza eskubideen 
nazioarteko erregimenarekin. (ERANSKINA)

Giza Eskubideen Institutua Pedro Arrupe, 
Deustuko Unibertsitatea.

“Unibertsitateko gazteek Euskadin bizi izan den terroris-
moari eta giza eskubideen urraketei buruz dakitena eta 
duten diskurtsoai” txostena.

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/12/Informe_Espana-ante-la-tortura-y-los-malos-tratos.pdf
http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2017/06/Informe-CPDT-2016-final.pdf
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9854/TXOSTENA_ahanzturatik_ateratzen.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\Ley%2012-2016%20Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10097/TXOSTENA_giza_eskubideen_diskurtsoak_unibertsitatean_2017.pdf?1504185377
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10097/TXOSTENA_giza_eskubideen_diskurtsoak_unibertsitatean_2017.pdf?1504185377
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10097/TXOSTENA_giza_eskubideen_diskurtsoak_unibertsitatean_2017.pdf?1504185377
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10096/INFORME_dicursos_universidad_ddhh_2017.pdf?1504185364
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Torturaren Biktimak Birgaitzeko Nazioarteko 
Kontseilua (IRCT)

Urria. Jorge Aroche IRCTko lehendakariak adierazi zuenez, 
“munduan, torturaren egoera okerrera egiten ari da”; egoe-
ra hobetu zen zenbait herrialdetan, atzera egin da berriro. 
Arocheren iritziz, zenbait diskurtso ez dira batere lagunga-
rri torturarekin amaitzeko, hala nola Donald Trumpek tortu-
ra justifikatuz urtarrilean egindakoa; gainera, gogoeta legal 
eta moralez gain, torturaren erabileraren etekin ezdeusari 
buruzko txosten ugari daude (Diane Feinstein, CIA...). “Zori-
txarrez, ordea, hura ez da bakarra”. Ideia horiek azaleratzen 
diren aldi berean, Nazio Batuen errelatore bereziak tortura-
ri buruzko zenbait ondorio atera ditu; hain zuzen, 2016an, 
karguan 30 urte bete ondoren, adierazi zuen tortura eta in-
darkeria politikoa gero eta gehiago erabiltzen zirela segurta-
sun nazionalaren izenean. Torturaren Biktimak Birgaitzeko 
Nazioarteko Kontseiluak eskatu zuen ez uzteko tortura pu-
blikoki salatzeari, eta Istanbulgo Protokoloaren eta birgaitze
-zerbitzuen erabilera sustatzen jarraitzeko.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia – Es-
kola Judiziala

Azaroaren 6tik 8ra. Amaya Olivas epailearen zuzendari-
tzapean, “Giza eskubideak ahultasun-egoeretan” ikasta-
roa egin zen, eta bertan, Espainiako eta Euskal Herriko 
kasuak azaldu ziren.

Espainiako Gobernua. Senatuan egindako 
galdera bati erantzuna

Azaroaren 13a. Jon Iñarritu EH Bilduko senatariak eginda-
ko galdera bati erantzunez, Espainiako Gobernuak adiera-
zi zuen 63 polizia kondenatu zirela tortura-kasuengatik, eta 
1993 eta 2016 urteen artean 8 poliziari eman zietela indul-
tua. Guardia Zibilari dagokionez, 1979. urtetik, 142 salaketa 
zenbatu dira, eta horiekin lotuta daude 473 agente, 51 kon-
dena eta 17 indultu. Azken 40 urteetan, Guardia Zibilaren 
Diziplina Zerbitzuak agenteen aurkako 834 salaketa zenba-
tu ditu, atxilotuen giza eskubideak urratzeagatik. Torturei da-
gokienez, kasu hauek zenbatu dira: Nafarroan, 26; Araban, 
8; Bizkaian, 69; eta Gipuzkoan, 63.     Madrilen zenbatutako 
76 salaketetatik, ez dakigu zenbat dagozkien atxiloaldian 
galdeketa egiteko hara eramandako euskaldunei.

Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako 
Euskal Kontseiluko lehendakaria, José Luis 
de la Cuesta

Azaroaren 5a. José Luis de la Cuestak Eusko Legebiltzarre-
ko Memoria lantaldean parte hartu zuen. Beste zenbait pro-
posamenen artean, torturaren biktimei errekonozimendua 
emateko eta jarduera horiek prebenitzeko lege bat egitea 
planteatu zuen, polizien tratu txarrak gertatu ez daitezen. 
Haren iritziz, zentzuzkoa litzateke Eusko Legebiltzarrak eta 
Eusko Jaurlaritzak horrekin loturiko lege bat onartzea.

Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT)

Azaroaren 6a. 2016ko irailean eta urrian Espainiara egin-
dako bisitan, CPT-k kartzeletako “erregimen itxian eta sail 
berezietan dauden atxilotuek jasandako tratu txar fisikoen 
salaketa ugari jaso zituen (medikuen dokumentu bidez 
egiaztatuak)”. CPT “oso kezkatuta” dago “gertaera horien 
larritasuna dela-eta”. Adingabeen atxiloketa-zentroetan, 
“bertako langileek atxilotuei nahita egindako tratu txar fisi-
koekin loturiko salaketa sinesgarri ugari” jaso zituzten.
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Terrorismoaren aurkako Frantziako epaile ba-
tek agindutako azterketa psikologikoa

Abenduaren 7a. El Correo: “Terrorismoaren aurkako Fran-
tziako epaile batek agindutako peritu-txosten psikologikoak 
egiaztatu du, duela 16 urte, Iratxe Sorzabal Díaz ‘Ezpeleta’ 
ETAko buruzagi ohiak torturak jasan zituela Espainian atxi-
lotuta egon zen aldian. Peritu-irizpena Istanbulgo Protoko-
loaren aplikazioan espezializatutako Parisko psikologo ba-
tek egin zuen. Istanbulgo Protokoloa tratu anker, gizagabe 
edo iraingarriei buruzko salaketak modu fidagarrian eba-
luatzeko mekanismoa da, nazioartean aitortua eta NBEk 
bermatua (...). Perituak ondorioztatu zuen (azaroaren er-
dialdera jakinarazi zen) Sorzabalek zituen sekuelek “modu 
bereziki sinesgarrian berresten zituela hark alegatutako 
tratu txarrak”. Era berean, gaineratu zuen arrasto psikolo-
giko horiek “guztiz bat” zetozela “salatzailearen kereilan ja-
sotako kontakizunarekin”. Kereila hura artxibatu egin zuen 
Madrilgo auzitegi batek, 2002. urtean.

1948 eta 2017 artean torturekin eta tratu txarrekin loturik izandako edo egindako arauen, txostenen, adie-
razpen instituzionalen eta bestelako erreferentzi eta erabakien zerrenda.

Azaldutako guztiak agerian uzten du gai horri buruzko kezkak ez duela etenik izan denboran zehar, dik-
tadura garaitik hasi eta gaur egun arte; informazio hori, gainera, osatu egin daiteke unibertsitate-ikasleek, 
2016an, polizia-gorputzek tortura erabiltzeari buruz agertutako iritziarekin. Gai hori Pedro Arrupe Deustuko 
Unibertsitateko Giza Eskubideen Institutuak ikertu zuen, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubide, Bizikidetza 
eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak eskatuta. “Unibertsitateko gazteek Euskadin bizi izan den terroris-
moari eta giza eskubideen urraketei buruz dakitena eta duten diskurtsoa” 2017ko txostenean (ERANSKINA) 
hau jasotzen da:

Tortura, giza eskubideen urraketa larria, oso presente egon da eta dago bake eta bizikidetzako gaien ingu-
ruko eztabaidetan. Gazteei galdetu zaienean poliziek tortura erabili izan duten, gehienek uste dute urraketa 
hori oso sarritan gertatu dela. Erantzunen % 70ek eman du iritzi hori. Beste % 15 batek uste du “kasu gutxi-
tan” erabili izan dela. Eta soilik % 1ek uste du inoiz ez dela tortura erabili. “Ez daki, ez du erantzuten” aukera 
hautatu du gazteen % 14k.

Euskadiko unibertsitateko ikasleei poliziek tortura erabiltzeari buruz egindako inkesten emaitza (“Unibertsi-
tateko gazteek Euskadin bizi izan den terrorismoari eta giza eskubideen urraketei buruz dakitena eta duten 
diskurtsoa” txostena, 2017).

Polizia-kidegoek tortura 
erabiltzeari dagokionez,  
zein iritzi duzu:

Oso maiz erabili 
izan dute

Ed/Ede
Kasu gutxitan 

erabili izan dute

%15

%1
%14

%70

Ez da torturarik izan

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10097/TXOSTENA_giza_eskubideen_diskurtsoak_unibertsitatean_2017.pdf?1504185377
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3. Definizioak eta kontzeptu-esparrua

3.1. Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarrien definizioa. Mundua, Europako lurralde-eremua eta estatua

3.1.1. Nazioarteko berme-sistema: torturaren eta bestelako tratu txarren debekua
1945ean Nazio Batuak sortu zenetik, haren sortze-gutunean222, pertsona ororen duintasuna errespetatu 
beharra aitortzen da. Gutun horretan sorburua duten eskubideak babestea oinarri da munduan askatasuna, 
justizia eta bakea izateko; hain zuzen, testu horren 55. artikuluan, estatuek giza eskubideak eta oinarrizko 
askatasunak modu unibertsalean sustatzeko betebeharra ezartzen die estatuei223. 

55. artikulua. Eskubide-berdintasunaren printzipioa eta herrien determinazio askearen printzipioa errespe-
tatu eta horiek oinarri hartuta, erakundeak sustatuko du nazioen arteko harremanak baketsuak eta lagunen 
artekoak izan daitezen, egonkortasun- eta ongizate-baldintzak sortzeko asmoarekin: a) bizi-maila altua-
goak, lan iraunkorra guztiontzat, eta ekonomikoki eta sozialki aurrera egiteko eta garatzeko baldintzak; b) 
Nazioarteko arazo ekonomiko, sozial eta sanitarioak konpontzea, bai eta horiei lotutako arazoak ere; eta 
nazioarteko lankidetza sustatzea kultura- eta hezkuntza-arloetan; eta c) Guztion giza eskubideen eta oina-
rrizko askatasunen errespetu unibertsala, arraza-, sexu-, hizkuntza- edo erlijio-arrazoiengatik bereizkeriarik 
egin gabe, eta eskubide nahiz askatasun horien eragingarritasuna.

Urte batzuk geroago, 1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean, berariaz debekatu ziren torturak 
eta zigor edo tratu anker, gizagabe eta iraingarriak, 5. artikuluan, hain justu.

 5. artikulua

Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar anker, gizagabe edo iraingarririk eman ere.

Ondoren, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunak (1966) debeku hori bera jaso zuen 7. artikuluan, 
eta estatuak behartu zituen askatasunaz gabetutako pertsona oro gizatasunez eta duintasunez tratatzera, 
10. artikuluan jasotakoaren arabera224. 

7. artikulua

Inork ez du torturarik pairatuko, ezta tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarririk ere. Bereziki, inori ez 
zaio ezarriko esperimentu mediko edo zientifikorik, baldin eta halakoak jasan behar dituenak askatasunez 
adostasunik ez badu ematen.

10.1. artikulua

1. Askatasunaz gabetutako pertsona oro tratatuko da gizatasunez eta gizakiari datxekion duintasuna erres-
petatuta. 

Itun horren bitartez, lehen aldiz jaso ziren eskubide horiek mundu-mailako testu konbentzional batean, es-
tatuak aurrez hartutako konpromisoak betetzera behartzeko indar hertsatzailearekin. Hala eta guztiz ere, 
bertan ez zen tortura definitu, ez eta 7. artikuluan debekatutako beste jarduerak ere. 

222  Nazio Batuen Gutuna 1945eko ekainaren 26an sinatu zuten, San Frantziskon, eta urte bereko urriaren 24an sartu zen indarrean.

223  Gutunean, Nazio Batuen sorrera jasotzen da, Giza Eskubideak babestea bermatuko duen eta eskubide horiek sustatuko dituen 
nazioarteko erakunde gisa. Testu horren bitartez, neurriak hartzera behartzen dira estatu alderdiak, era bateratuan edo nork bere kasa, 
Erakundearen asmoak –aurrez aipatutako 55. artikulu horretan jasotzen direnak– bete ahal izateko. Nazio Batuen Gutunari esker, giza 
eskubideen gaia nazioartean zabaldu zen, eta hori gertaera garrantzitsua izan zen historian; hala eta guztiz ere, berehala jabetu ziren 
beharrezkoa zela bestelako formula konbentzionalak garatzea, berme-maila handiagoak eman ahal izateko.

224  1966an aldarrikatu arren, Ituna ez zen aplikatu 1976ko martxoaren 23ra arte; izan ere, data horretan gordailutu zen itunaren berreste- 
edo atxikipen-agirietatik hogeita hamabosgarrena, 49. artikuluan ezarritakoa betez.
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Itun horren ondotik, nazioarteko zuzenbideko beste akordio batzuk egin ziren, hala nola printzipioak eta adie-
razpenak; azken horien artean, Pertsona guztiak torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarrien aurka babesteari buruzko Adierazpena nabarmendu behar da, 1975ekoa225. Testu horiek, hain zu-
zen, Nazio Batuen enkarguz, gai jakin batzuen inguruan adituek lortutako akordioen ondorio izan ziren. Ezin da 
eskatu akordio horiek beste itunen eta konbentzioen neurri berean betetzea, baina, hala ere, Giza Eskubideen 
Nazioarteko Zuzenbidearen parte dira, eta, beraz, estatuek horien edukia onartu behar dute ezinbestean226. Ho-
riek guztiek –bai ezinbestean bete behar direnek bai moralki lotesleak direnek– zehaztuko dute zer parametro 
bete behar dituzten estatuek askatasunaz gabetutako pertsonak tratatzeari buruzko politika publikoak garatzean. 

Bestalde, Giza Eskubideak Babesteko Europako Sistemaren funtsezko pieza da Giza Eskubideak eta Oi-
narrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmena, 1950ekoa. Torturaren eta beste era bateko tratu 
iraingarrien debekua Hitzarmenaren 3. artikuluan dago jasota, idazkera erraz batekin eta definiziorik gabe. 
Zehazki, honela dio edukiak: 

3. artikulua

“Inor ezin izango da torturatu, eta inori ezin izango zaio zigor edo tratu gizagabe zein iraingarririk eman”. 

Debeku horrek gizarte demokratikoen funtsezko balioetako bat ezartzen du, eta Europako berme-sistemako 
“alderdi gogorraren” parte izango da. Horren balioa 15. artikuluak berresten du, bertan jasotzen baita inolako 
baldintzatan ezingo dela indargabe utzi227.

3. artikulu horretako kontzeptu-garapen eza ordezteko, estatuek hartutako betebeharrak interpretatzeaz eta 
betearazteaz arduratzen diren Europako organo judizialak corpus jurisprudentzial mardula garatuz joan ziren. 
Horrela, Giza Eskubideen Batzordearen eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren interpretazioen arabera 
eraiki zituzten tortura eta beste tratu edo zigor gizagabe edo iraingarrien nozioak. Erakunde horiek emandako 
ebazpenak inspirazio-iturri dira eskualde- eta mundu-mailako beste nazioarteko erakundeentzat, hala nola Na-
zio Batuen Giza Eskubideen Batzordearentzat (Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna)228.

1984. urtera arte, Nazio Batuek ez zuten onartu Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarrien aurkako Konbentzioa. Testu horren 1. artikuluan, torturari buruzko lehen definizioa dago, denen 
artean adostua eta loteslea Konbentzioa sinatu zuten herrialde guztientzat. Bestelako tratu edo zigor anker, 
gizagabe eta iraingarriak 16. artikuluan debekatzen dira. Tratu horiek, hain zuzen, torturaren hondar-lesio-
tzat hartzen dira; hau da, torturaren muturreko sufrimendua eragiten duten ekintzak ez izan arren, funtziona-
rio publiko batek edo funtzio ofizialak betetzen dituen pertsona batek eragindakoak dira, edota funtzionario 
edo pertsona horrek bultzatuta edo haren onespen edo oniritziarekin eragindakoak.

225  Batzar Nagusiak 1975eko abenduaren 9ko 3452 (XXX) Ebazpen bidez onartua, eta nahiz eta testu konbentzional bat ez izan, 
funtsezko ekarpena egin zion 1984ko Konbentzioari, tortura kontzeptua definitu baitzuen –ordura arte, ezezaguna– estatuen artean lortu-
tako akordioa oinarri hartuta.
1. artikulua
1. Konbentzio honen ondorioetarako, «tortura» terminotzat ulertuko da pertsona bati begira gauzatzen den egintza oro, hala nola nahita 
min edo sufrimendu larriak, fisikoak nahiz mentalak eragiten dizkiona, horren helburua dela berarengandik edo hirugarren batengandik in-
formazioa edo aitorpenen bat lortzea, gauzatu duen edo ustez gauzatu duen egintza batengandik zigortzea, edo pertsona hori edota beste 
batzuk ikaratzea edo derrigortzea, edota edozein bereizkeria-motatan oinarritutako arrazoi batengatik, betiere min edo sufrimendu horiek 
eragiten baditu funtzionario publiko batek nahiz funtzio publikoak gauzatzen dituen pertsona batek, edo halakoek bultzatuta edo halakoen 
baimenarekin edo oniritziarekin jarduten dutenek. Ez dira tortura gisa hartuko askatasunaz gabetze hutsaren ondoriozko min edo sufrimen-
duak, edo horiei datxezkienak nahiz horiei begira intzidentalak direnak, Giltzapetuak tratatzeko gutxieneko arauekin bat datozen neurrian. 
2. Tortura tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarria ematea da, nahita eta era larrian. 

226  Estatuen betebehar juridikoei eta moralei buruzko informazioa: GUZMÁN/ VERSTAPPEN, ¿Qué es la vigilancia de los derechos 
humanos? https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/11_2011/fbc43173-8b82-4733-b08b-9f0ba269418a.pdf

227  Hitzarmenaren 15. artikulua. Urgentzia kasuetan derogatzea. 
“(…) 
2. Aurreko paragrafoan xedatutakoak ez du 2. artikulua derogatzeko baimenik ematen, gerrako legezko ekintzek eragindako heriotzen 
kasuan izan ezik, eta ezta 3., 4. (1. paragrafoa) eta 7. artikuluak derogatzeko ere”.  

228  Bi kasu hauen garrantzia nabarmendu behar da: 1969ko Greziako kasua eta 1978ko Irlanda Erresuma Batuaren aurka kasua. Eba-
zpen horiek eta beste zenbait kontsulta daitezke leku hauetan: Yearbook of the European Convention on Human Rigths, The European 
Commission and European Court ef Human Rigths, The Greek Case, 1969, by Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands, 1972, 186. or. 
eta hurrengoak; Guía de Jurisprudencia sobre la tortura y los malos tratos, Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Debra 
Lonj, Torturaren Prebentziorako Elkartea, Geneva, 2002, 11. or. eta hurrengoak; eta Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 
“Alcance del concepto de tortura”, Claudio Nash Rojas, 595. or. eta hurrengoak,Txile, 2009.   

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/11_2011/fbc43173-8b82-4733-b08b-9f0ba269418a.pdf
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Nolanahi ere, adieraz dezakegu tortura eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe eta iraingarriak eskala 
bereko nozio graduatutzat jasotzen direla; hain zuzen, tortura dago eskala horren gorengo mailan.

Nazioarteko araudiaren azalpen labur honekin amaitzeko, aipatu behar da tortura eta bestelako tratu txarrak 
debekatzen dituzten mundu-mailako eta Europako testu konbentzionalak, askatasunaz gabetutako pertso-
nen berme-sistemaren parte direnak, aldatuz joan direla, jarduera horien aurkako borrokan eraginkortasun 
handiagoa lortzeko. 

Hain zuen, XX. mendean zehar, geroz eta espezializazio handiagoa lortu da itunen gaian. Bai Giza Eskubi-
deen Aldarrikapen Unibertsalak (1948ko abenduaren 10ekoa), bai Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko 
Itunak (1966ko abenduaren 16koa), bai eta Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Euro-
pako Hitzarmenak (1950ekoa) torturaren eta bestelako tratu txarren debekua jasotzen dute beren artikulue-
tan, oinarrizko beste eskubide batzuekin batera. 

Gerora, Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioan 
(1984ko abenduaren 10), berariaz jaso ziren jarduera horien debekua, horiei dagozkien zehapenak eta ho-
riei aurrea hartzeko moduak; horrez gain, bertan jaso ziren erabilitako terminoen lehen definizio adostuak, 
hori guztia gaiaren tratamenduan eraginkortasun handiagoa lortu ahal izateko.

Itun horietan mekanismo berriak sartu zituzten, tortura eta bestelako tratu txarrak desagerrarazteko xedez. 
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren bitartez (1966), Giza Eskubideen Batzordea sortu zen, 
estatu alderdiek hartutako konpromisoak betetzen zituztela kontrolatzeko organo eskuduna. Bere funtzioa 
bete ahal izateko, hainbat mekanismo erabil ditzake: txostenak idatzi, estatu alderdien salaketak egin eta 
interesdunen salaketak egin, bere hautazko protokoloa betez. Ildo berean, 1984ko Torturaren eta bestelako 
tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioa betez sorturiko Torturaren aurkako 
Batzordeak ere kontrol- eta zehapen-lana betetzen du. 

Antzeko tresnak sortu zituen Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarme-
nak (1950), eta tresna horien artean, organo judizial bat, Giza Eskubideen Europako Auzitegia, sortu izana 
nabarmendu behar da; organo horrek eskumen ugari ditu, batez ere, Hitzarmenaren bigarren protokoloaren 
bidez egindako aldaketen ondotik229.

Dena den, kontrol- eta salaketa-mekanismo horiek porrot egin zuten, ez baitziren gai izan torturaren erabi-
lera geldiarazteko, eta, beraz, jarduera horien aurkako borroka-estrategia aldatu behar izan zen. XX. men-
dearen amaiera aldera, prebentzioa bultzatu zen helburu hori lortzeko formula berritzailetzat.

 Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioaren hautaz-
ko protokoloak, 2002koak, eskubide-urraketaren aurretiko salaketarik gabeko bisita-sistemaren alde egin 
zuen, askatasunaz gabetutako pertsonak dauden lekuen behaketa-sisteman oinarrituta. Hautazko protoko-
loaren xedea da atxilotuen babesa indartzea. Testu horretan jasotako funtzioak garatzeko, estatu alderdia-
ren eta Protokoloaren bidez sorturiko organoen (hala nola Azpibatzordea eta Prebentziorako Mekanismo 
Nazionala) arteko lankidetza- eta elkarrizketa-printzipioa hartzen da oinarri.

Lehen ere, Europako erkidego-mailako antzeko mekanismo bat zegoen abian, Europako Kontseiluaren es-
parruan: Torturaren eta Zigor edo Tratu Gizagabe edo Iraingarrien Prebentziorako Europako Hitzarmena, 
1987ko azaroaren 26koa. Hitzarmen horren bitartez, askatasunaz gabetutako pertsonak dauden lekuetara 
bisitak egiteko sistema ezarri zen, eta, horrez gain, aukera ematen du pertsona horiei zer tratu ematen zaien 
aztertzeko. Hain zuzen, Torturaren Prebentziorako Batzordea (CPT) arduratzen da lan hori egiteaz230.

Espainia 1955eko abenduaren 14an sartu zen Nazio Batuen Erakundean, diktadura frankista bete-betean 
zela. Hala ere, 1976an, diktadorea hil ondoren, hasi zen demokraziarako bidean aldaketa politikoak egiten, 
eta orduan sartu zen berme-sisteman, segidan aipatutako diren testu konbentzionalak sinatuz eta berretsiz:

229  2. protokoloaren bidez egindako aldaketa horiek, era berean, 1994ko 11. protokoloaren bidez ordeztu ziren. Hala, kontrol-mekanismoa 
berregituratu zen, Hitzarmenean jasotako eskubideak eta askatasunak babesteari dagokionez eraginkortasun handiagoa lortzeko. Aldake-
ta hori babes-eskaeraren kopurua handitzeak eta Europako Kontseiluko kideak ugaritzeak eragin zuen. 

230  Torturaren Prebentziorako Batzordea 1989. urtean bildu zen lehen aldiz, eta hurrengo urtean egin zuen lehen bisita.
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HITZARMENAK Espainiak bat egin 
zuen urtea

Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako 
Hitzarmena, 1950ekoa BOE 10/10/1979

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna, 1966koa BOE 30/04/1977

Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aur-
kako Konbentzioa, 1984ko abenduaren 10ekoa BOE 09/11/1987

Torturaren eta Zigor edo Tratu Gizagabe edo Iraingarrien Prebentziorako Eu-
ropako Hitzarmena BOE 05/07/1989

Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aur-
kako Konbentzioaren hautazko protokoloa, 2002koa BOE 22/06/2006

Espainiak berretsitako itunak.

3.1.2. Torturaren definizioa 1984ko Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, giza-
gabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioan 
1. artikulua 

1. Konbentzio honen ondorioetarako, «tortura» terminotzat ulertuko da pertsona bati begira gauzatzen den 
egintza oro, hala nahita min edo sufrimendu larriak, fisikoak nahiz mentalak eragiten dizkiona, horren helbu-
rua dela berarengandik edo hirugarren batengandik informazioa edo aitorpenen bat lortzea, gauzatu duen 
edo ustez gauzatu duen egintza batengandik zigortzea, edo pertsona hori edota beste batzuk ikaratzea edo 
derrigortzea, edota edozein bereizkeria-motatan oinarritutako arrazoi batengatik, betiere, min edo sufrimen-
du horiek eragiten baditu funtzionario publiko batek nahiz funtzio publikoak gauzatzen dituen pertsona ba-
tek, edo halakoek bultzatuta edo halakoen baimenarekin edo oniritziarekin jarduten dutenek. Ez dira tortura 
gisa hartuko zehapen legitimoen ondoriozko min edo sufrimenduak, edo zehapen horiei datxezkienak nahiz 
zehapen horiei begira intzidentalak direnak. 

2. Artikulu honek ez die kalterik egingo nazioarteko tresnei edo legeria nazionalei, halakoek babes gehiago-
ko xedapenak jaso dituztenean edo jaso ditzaketenean.

Tortura kontzeptuaren definizio juridikoa eraikitzeko, funtsezko elementu hauek hartu ziren oinarri:

a.- Elementu materiala. Biktimari min edo sufrimendu larriak eragitea, hala fisikoak nola psikologikoak. Mi-
naren edo sufrimenduaren maila izango da «tortura» eta «tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarriak» 
bereizteko elementu nagusietako bat. Hau da, min- edo sufrimendu-intentsitate handia eragiten duten jar-
duerak joko dira torturatzat231.

b.- Elementu teleologikoa edo helburua. Legez kontrako jokabide horrek helburu jakin bat izan behar du. 
Konbentzioan zehazten denez, biktimari eragindako minaren xedea da informazioa lortzea, hura zigortzea, 
beldurtzea, hertsatzea edo diskriminatzea.

c.- Subjektu aktibo kualifikatua. Torturatzailea edo torturaren arduraduna funtzionario publiko bat edo 
funtzio publikoak betetzen dituen beste norbait izango da, edota hark bultzatuta edo haren adostasun edo 
baimenarekin egiten duena. 

3.1.3. Tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien definizioa 1984ko Torturaren eta 
bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioa
16. artikulua 

1. Estatu alderdi orok konpromisoa hartzen du, bere jurisdikziopeko edozein lurraldetan debekatzeko tratu 
edo zigor anker, gizagabe edo iraingarriak eratortzen dituzten bestelako egintza batzuk, nahiz eta halakoak 
tortura ez izan, 1. artikuluan definitutakoaren arabera, baldin eta egintza horiek gauzatzen baditu funtziona-
rio publiko batek edo eginkizun ofizialak betetzen dituen beste pertsona batek, edo halakoek bultzatuta edo 

231  RIVERA BEIRAS: “El derecho internacional de los derechos humanos” in Privación de libertad y derechos fundamentales. La 
tortura y otras formas de violencia institucional, ICARIA, 48. or., Bartzelona, 2008.

https://www.boe.es/boe/dias/1979/10/10/pdfs/A23564-23570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09337-09343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1987/11/09/pdfs/A33430-33436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/07/05/pdfs/A21152-21154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/22/pdfs/A23537-23543.pdf
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halakoen baimenarekin edo oniritziarekin jarduten duenak. Bereziki aplikatuko dira 10., 11., 12. eta 13. ar-
tikuluetan aipatutako betebeharrak, torturari egindako erreferentziak ordeztuko direla bestelako tratu edo 
zigor anker, gizagabe edo iraingarriei egindakoekin. 

Konbentzioan, artikulu bereizietan arautzen dira tortura eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarriak; azken horiek, zehazki, 16. artikuluan lantzen dira. 

Bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarriak osatzen dituzten elementuek paralelismoa dute, 
neurri batean, torturaren erregulazioarekin. Hala gertatzen da, hain zuzen, egilearen edo arduradunaren 
ezaugarriei dagokienez, ez baitago inolako desberdintasunik 1. artikuluan adierazten denarekin. 

Aldiz, minaren eta sufrimenduaren intentsitatea txikiagoa da kategoria honetan, ez baita eskatzen torturaren 
kasurako eskatzen den “larritasun” bera.

Elementu teleologikoari edo xedeari dagokionez, 16. artikuluan ez da ezer esaten horri buruz. Hutsune hori ez da 
automatikoki, analogiaz, zuzenduko torturaren kasuan elementu horretarako zehaztutako ezaugarrien bidez. Aitzi-
tik, gai horren inguruko eztabaida sortzen da. Hau da, zalantza egiten da ea beharrezkoa den ekintza horren helbu-
rua 1. artikuluko helburuarekin bat etortzea; are gehiago, ezbaian jartzen da inolako helbururik izan behar ote den.  

3.1.4. Desberdintasunak delitu-ekintza horien inguruko nazioarteko eta estatuko arau-
dien artean
1995eko Zigor Kodeak, 174, artikuluaren bitartez, tortura zigortzeko aukera ezarri zuen, 1984ko Torturaren eta 
bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioak ezarritako ereduari jarraituz, 
neurri batean232. Zalantzarik gabe, aurrerapen handia izan zen askatasunaz gabetutako pertsonen eskubideak 
babesteari dagokionez. Egiazki, 1973ko Zigor Kodean eta haren 204bis artikuluan –1978ko aldaketaren bidez 
txertatua233– ezarritakoa izan zen delitu hori zigor-legerian jaso zen lehen aldia234; hala ere, idatzita zegoen mo-
duak aitorpen edo informazio bat eskuratzera mugatzen zuen delitu horren xedea, eta delituari ezarritako zigo-
rrak sinbolikoak ziren, ez baitziren iristen nazioarteko gutxieneko estandarretara235. Hutsune horiek zirela-eta, 
baldintzatuta egon zen azterketa honetan aipatzen diren hainbat tortura-kasuren jazarpena, bai eta kasu gutxi 
batzuei ezarritako zehapenak ere; zehapen horiek 20 epaitan jaso ziren (aurrerago aztertuko ditugu).

Dena den, 174. artikuluaren edukiak ez du erabat gogobetetzen, ez baititu bere osotasunean jasotzen 
1984ko Nazio Batuen Konbentzioan zehaztutako definizioaren elementu guztiak. Eduki horretan, besteak 
beste, ez dira aipatzen alderdi hauek: batetik, debekatutako ekintzaren egilea, funtzio publikokoa ez izan 
arren, funtzionario batek bultzatuta edo halakoen baimenarekin edo oniritziarekin egiten duen pertsona bat 
izateko aukera236; eta bestetik, torturaren xedea izatea torturatzen den pertsona bera edo hirugarren bat bel-
durtzea edo hertsatzea. Giza eskubideen aldeko hainbat organismok eta erakundek behin eta berriz eskatu 
arren horiek egokitzeko, Espainiak ez ditu egin legedian beharrezkoak diren aldaketak tortura delituaren de-
finizioa Torturaren aurkako Konbentzioaren 1. artikuluarekin behar bezala armonizatzeko237. Legezko manu 

232  Espainiak 1987ko urriaren 21ean berretsi zuen.

233  “204 bis artikulua: Agintari edo funtzionario publiko batek, ikerketa polizial edo judizial batean aitorpen edo lekukotza bat lortzeko, 
Kode honetako 8. tituluko 1. eta 4. kapituluetan eta 12. tituluko 6. kapituluan aurreikusitako delituren bat egingo balu, delitu horri dagokion 
zigorrik handiena ezarriko zaio eta, horrekin batera, desgaikuntza-zigor berezia.

234 31/1978 Legea, uztailaren 17koa, Zigor Kodea aldatzekoa, tortura-delitua tipifikatzeko. BOE 172. zk., 1978ko uztailaren 20koa.
http://www.boe.es/boe/dias/1978/07/20/pdfs/A17160-17160.pdf

235  1978ko erreformaren bidez, 1973ko Zigor Kodean txertatutako artikulua. 1973ko Zigor Kodean araututako tortura-delitua eta 204 bis 
artikulua txertatu izana sakonago aztertzeko, kontsultatu hau: DE LA CUESTA ARZAMENDI: El delito de tortura. Concepto. Bien jurídico 
y estructura típica del artículo 204 bis del Código Penal.   Bestalde, 1995eko eduki berriak zer aurrerapen eragin zuen nabarmentzen da 
hemen: GUDÍN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS: El estado de derecho frente a la tortura, 184. eta 185. or. 

236  Zenbait egile ez datoz bat kritika horrekin, eta argudiatu zuten aukera hori Zigor Kodearen 176. artikuluan aurreikusten dela. Nolanahi 
ere, Amnesty International erakundea zorrotza da gai horren inguruan, adierazten baitu kasu horietan ezin dela eduki hori defendatu Zigor 
Kodearen 24.2. artikuluko “funtzionario publiko” nozioan subjektu horiek ere kontuan hartzen direla argudiatuz. 24.2. artikuluak honela 
dio: “Funtzionario publikotzat hartuko da, legearen zuzeneko xedapenaren bidez, hautaketa bidez edo agintaritza eskudunak egiten duen 
izendapenaren bidez, funtzio publikoak betetzen dituenetatik edozein”. Gai hori sakonago aztertzen da hemen: España: Informe para el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 114 periodos de sesiones, 29 de junio-24 de julio 201, 10. or.

237  Besteak beste, bi erakunde hauek: Amnesty International: España: Informe para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, 114 periodo de sesiones, 29 de junio-24 de julio 2015, 10. or., Amnesty International Publications 2015; eta Herritarren Defendat-
zailea: Observaciones del Defensor del Pueblo sobre el sexto informe periódico de España ante el Comité contra la Tortura de la Organi-
zación de Naciones Unidas, 3. or., 2015.

http://www.boe.es/boe/dias/1978/07/20/pdfs/A17160-17160.pdf
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horren erregulazio-hutsuneen ondorioetako bat da ekintza bat pairatzen duen pertsona bera edo hirugarren 
bat beldurtzeko nahiz hertsatzeko egiten diren ekintzak ez direla torturatzat hartzen eta, beraz, zigor arina-
goak ezartzen dituen 175. artikuluaren arabera zigortzen direla.

Hauxe jasotzen da 174. artikuluan:

“Agintari edo funtzionario publikoak tortura egiten du, bere karguaz abusatuz, pertsona baten aitorpena edo 
informazioa lortzeko helburuarekin edo pertsona horrek gauzatu duen edo gauzatu duela susmatzen den 
egitatearengatik zigortzeko helburuarekin, pertsonari baldintzak edo prozedurak ezartzen dizkionean, beren 
izaera, iraupena edo bestelako inguruabarren ondorioz, gorputzeko edo buruko sufrimenduak eragiten dizkio-
tenak, ezagutu, bereizi edo erabakitzeko ahalmenak ezabatu edo gutxitzen dizkiotenak, edo beste edozein 
modutan pertsonaren osotasun moralaren aurka atentatu egiten dutenak. Torturaren errudunari bi urtetik sei 
arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio atentatua larria bada; bestela, urtebetetik hiru artekoa. Edozein ka-
sutan, adierazitako zigorrez gain, erabateko desgaikuntza-zigorra ezarriko zaio, zortzi urtetik hamabi artekoa.

2. Zigor berberak ezarriko zaizkio, hurrenez hurren, espetxeetako edo adingabeen babes-etxe nahiz zentza-
tokietako agintari edo funtzionarioari, aurreko paragrafoan azaldutako egitateak gauzatzen baditu atxilotu, 
barneratu edo presoen inguruan”.

Eta hauxe 175. artikuluan:

“Agintari edo funtzionarioak, bere karguaz abusatuz eta aurreko artikuluan ezarritako kasuetatik kanpo, per-
tsona baten osotasun moralaren aurka atentatu egin badu, orduan, horri bi urtetik lau arteko espetxealdi-zi-
gorra ezarriko zaio, atentatua larria bada, eta ez bada sei hilabetetik bi urte artekoa ezarriko zaio. Edozein 
kasutan, adierazitako zigorrez gain, egileari enplegu edo kargu publikoan aritzeko desgaikuntza berezia 
ezarriko zaio, bi urtetik lau artekoa”.

Nazioartean horrelako ekintzetarako egindako sailkapena 1995eko Zigor Kodean sartu ez izanak ere zen-
bait interpretazio-arazo sortzen ditu. Ulergaitza da guztiz, batik bat, 1978ko Konstituzioaren 15. artikuluan 
tortura, zigorrak eta tratu gizagabe eta iraingarriak berariaz aipatzen direlako, Giza Eskubideen Europako 
Hitzarmenaren 3. artikuluaren edukiari argi eta garbi jarraituz238.

Halako nahasmendua sortzen du, “tortura” terminoa erabiltzea hautatzen baita, askotan, Zigor Kodeko 174. 
artikuluan tipifikatutako ekintzekin bat datozen urraketa larriak adierazteko, eta “tratu txarrak” terminoa, hain 
kaltegarritzat hartzen ez diren jokabideak adierazteko. Azken horiek ere (hau da, tratu gizagabe eta irainga-
rriak) ez datoz bat, bete-betean, Zigor Kodearen 175. artikuluan zehazten denarekin; ondorioz, epai-orga-
noek, zenbaitetan, oso erabaki eztabaidagarriak hartzen dituzte. Horren adibide da Gipuzkoako Probintzia 
Auzitegiaren 2001eko apirilaren 23ko Epaia, Auzitegi Gorenak 2003ko azaroaren 14ko 457/2003 Epaiaren 
bidez berretsia239. Kasu horretan, bi ertzainek atxilotu bati emandako tratu iraingarria Zigor Kodearen 173. 
artikulua aplikatuz zigortu zen, partikularren arteko tratu iraingarrietarako jasotakoa eta zigor arinagoa ezar-
tzen duena240. Hau da, bertan ez zen aipatu funtzionario publikoaren “subjektu aktibo” kualifikazio-elemen-
tua, eta, beraz, ez zen aplikatu 175. artikulua.

Zigor Kodean ez da aipatzen, baina, aldiz, Konstituzio Auzitegiak behin eta berriz aipatzen du bere ebazpe-
netan Giza Eskubideen Europako Auzitegian sorburua duen jurisprudentzia241, eta hiru kategoriei –tortura, 

238  DE LA CUESTA ARZAMENDI: El delito de tortura. Concepto. Bien jurídico y estructura típica del artículo 204 bis del Código Penal, 73. or.

239  Auzitegi Gorenak 2003ko azaroaren 14an emandako 457/2003 Epaian, aurrekariei dagokien atalean, Gipuzkoako Probintzia Auzite-
giak onartutako egitate frogatu hauek jaso zituen:
“Akusatuek –Jesús Carlos jauna, polizia autonomikoa, NUM000 zk., eta Emilio jauna, polizia autonomikoa, NUM001–, biak adinez na-
gusiak eta zigor-aurrekaririk gabeak auzi honetan, 1997ko apirilaren 8an, 18:35ean, beren funtzio publikoak betetzen ari zirela, Roberto 
jauna atxilotu zuten, agintaritza-agenteen esana ez betetzeagatik eta identifikatzeari uko egiteagatik delitua egitea egotzita. Horregatik, 
Roberto jauna Antiguo auzoko (Donostia) Ertzaintzaren polizia-etxera eraman zuten; han, atxilotuak jokabide zuzena agertu zuen, eta 
kolaboratzeko prest agertu zen. Ertzaintzaren instalazio horien barruan, eta ekintza hura justifikatzen zuen inolako segurtasun-arrazoirik 
edo ikerketa-zirkunstantziarik izan gabe, bi akusatuek biluzteko agindu zioten atxilotuari, eta, gero, biluzik zegoela, lurrean flexioak egiteko.
Roberto egun bereko 21:31n utzi zuten aske”.

240  Gertaera gaitzesgarria egin zen unean indarrean zegoen Kode Zibila (1997ko apirilaren 8a): 173. artikulua. [Tratu iraingarria]: Nor-
baitek beste pertsona bati, beraren osotasun moralari kalte larria eginez, tratu iraingarria ematen badio, sei hilabetetik bi urte arteko 
espetxealdi-zigorra ezarriko zaio.

241  Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaien artean, hauek nabarmentzen dira: Irlanda Erresuma Batuaren aurka kasua, 1978ko 
urtarrilaren 18koa; Tyrer-en kasua, 1978ko apirilaren 25ekoa; Guzzardiren kasua, 1980ko azaroaren 6koa; Campbell eta Cossansen kasua, 
1982ko otsailaren 25ekoa; Soeringen kasua, 1989ko uztailaren 7koa; Vilvarajah-en eta beste batzuen kasua, 1991ko urriaren 30ekoa.
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zigor edo tratu gizagabeak, eta zigor edo tratu iraingarriak– egiten die erreferentzia; zehazki, adierazten du 
“eskala bereko nozio graduatuak” direla, ondasun juridiko beraren aurka egiten dutenak. Konstituzio Auzi-
tegiak berresten du eskala horretako hiru mailek, bakoitzaren helburua zeinahi izanda ere, ondorio hauek 
dituztela: “legez kanpoko pairamen fisiko edo psikikoak, jasan dituen pertsonari modu laidogarrian eragin-
dakoak, subjektu jasaile hori iraintzeko eta haren gogoa makurrarazteko asmoz242”.

3.1.5. Ikerketa honen kontzeptu-esparrua
Ikerketa hau Nazio Batuen definizioak ezarritako parametroen arabera egin da; Espainiako legeria ere lo-
testen duenez, haren arabera egokitu behar da. Nolanahi ere, ezin ditugu aipatu gabe utzi aurre egindako 
zailtasunak –aurrez adierazi ditugu–, guri eragiten diguten esparru juridikoetako (mundukoa, Europakoa 
eta Estatukoa) kontzeptu-desberdintasunen ondorio direnak. Azterketa honetan, bi gai nagusi sortu dira: 
batetik, zer ekintza sartu beharko liratekeen datu-basean, eta, bestetik, salatutako ekintzak larritasunaren 
arabera bereizi eta sailkatu beharko liratekeen ala ez. 

Tortura eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe eta iraingarriak kontzeptuen bereizketak ibilbide luzea 
egin du; gai konplexua da, eta aldakorra, gai hori lantzen duten hitzarmenei dagokienez hainbat organoren 
jurisprudentzian izandako bilakaera dela-eta. Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarrien aurkako Konbentzioa (1984) aldarrikatu baino lehenagoko arazoa da, eta nolabait, indarrean 
jarraitzen du gaur egun, arazoa konpontzeko saiakerak egin diren arren; esaterako, Giza Eskubideen Ba-
tzordearen 7. ohar orokorra, 1982/05/30ekoa, aipatu behar da (gerora, 20. ohar orokorrak ordeztu zuen)243. 
Batzorde horren iritziz, jarduera horien arteko desberdintasunak kasuan-kasuan aztertutako tratuaren izae-
ra, xedea eta gogortasuna oinarri hartuta funtsatu behar dira, baina, aldi berean, adierazten du ez dela 
komeni oso bereizketa zehatzak egitea debekatutako hainbat jardueren artean. Horrez gain, kontuan izan 
behar da, askotan, tortura eta tratu txarrak ezereztu egiten direla, “larritasuntzat” edo, asko jota, “gehiegi-
keriatzat” hartuta; legeriari dagokionez ere, ez dute bide handirik egiten. Herrialde askotan, gainera, geroz 
eta joera handiagoa dago jarduera horiek minimizatzeko; hala adierazten du, behin eta berriz, Juan Méndez 
Torturaren aurkako errelatore ohiak.

Kontzeptu horien artean desberdintasunak ezartzeko saiakerak behin eta berriz egin dira; besteak beste, 
Manfred Nowak Torturaren aurkako errelatore bereziak egindakoa244 eta Amnesty International erakundea-
rena245 aipatuko ditugu.

Bestalde, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziak –bilakaera izaten ari da azken urtee-
tan– ekintza horien ikuskera estandar bat adostea lortu du, legez kontrako hiru ekintza horiek beren larrita-
sunaren arabera bereizita. Hala, eskalaren goiko aldean, tortura egongo litzateke, elementu aipagarritzat; 
haren azpian, tratu edo zigor gizagabeak leudeke; eta azkenik, beheko aldean, tratu edo zigor iraingarriak.

Eragindako kaltea larritasunaren arabera sailkatzea adostuta, eta Europako Auzitegiak tratu txar mota ba-
koitza bereizteko aukera eta beharra adierazi arren, egiaz, zeregin hori ez da erraza, batik bat, balorazio 
orokor bat egin nahi bada, irizpide estandar batzuk oinarri hartuta, salatutako gertaerak adierazitako hiru 
kategoria horien arabera multzokatu ahal izateko. Organo judizialak berak ez dituenez zerrendatu talde ba-
koitzean sartuko liratekeen ekintzak, ezin dira banan-banan adierazi torturaren, tratu gizagabeen eta tratu 
iraingarrien elementu bereizgarriak, eta, horrenbestez, zaila da salatutako ekintzak sistematikoki sailkatzea 
erraztuko duen formula bat sortzea246.

Hain zuzen, Europako Auzitegiak faktore ugari erabili izan ditu eragindako minaren edo sufrimenduaren 
maila balioesteko; horrenbestez, horiek sailkatzea erlatiboa da, eta kasuan kasuko baldintza guztien mende 

242  Horiez gain, Konstituzio Auzitegiaren 137/1990 Epaiari eta 57/1994 Epaiari ere egiten zaie aipamena.

243 7. ohar orokorra, 16. saio-aldian onartutakoa (1982), Tortura eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarriak debekat-
zeari buruzkoa (Itunaren 7. artikulua). Gerora, 44. saio-aldian (1992) onartutako 20. ohar orokorrak ordeztu zuen; azken horrek are gehiago 
islatu eta garatu zuen 7. artikuluaren zentzua.

244  Study on the phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the world, including an assessment of 
conditions of detention, A/HRC/13/39/Add.5, 2010eko otsailaren 5ekoa.

245  Azken testuen artean (2016an), hau dago: “Contra la tortura y otros malos tratos. Manual de acción”, 81. or. eta hurrengoak.

246  Torturaren Prebentziorako Elkartea: Guía de jurisprudencia sobre tortura y los malos tratos. Articulo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, 41. or.



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

63

egongo da, hala nola “tratuen iraupena, haien ondorio fisikoak eta mentalak, eta, zenbaitetan, biktimaren 
sexua, adina eta osasun-egoera247”. 

Horretaz guztiaz gain, kontuan hartu behar da bere jurisprudentzian bermeen arloan izandako bilakaera eta 
aurrerapena248; horri dagokionez, Europako Auzitegiak ohartarazpen hau egin zuen: “Iraganean tratu giza-
gabe edo iraingarritzat sailkatzen ziren zenbait ekintza, tortura kontzeptuarekiko aurkakotasunagatik, etor-
kizunean beste modu batean sailkatu litezke”. Onartu behar da giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak 
babesteko aplikatutako eta eskatutako gutxieneko printzipioek, nahitaez, irmotasun handiagoa dakartela 
gizarte demokratikoetako funtsezko balioen zeinahi urraketa ebaluatzean249”. 

Beraz, Nazio Batuen definizio adostua aplikatuz eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia 
eredutzat hartuz, salatutako ekintza bat proiektu honen datu-basean sartu ahal izateko –hau da, torturatzat, 
tratu edo zigor gizagabe edo iraingarritzat hartu ahal izateko–, baldintza hauek bete beharko ditu:

1. Gaitzetsitako ekintza bera, bai eta hori isilean gordetzeko ekintza ere, funtzionario publiko batek nahiz 
funtzio publikoak betetzen dituen pertsona batek, edo halakoek bultzatuta edo halakoen baimenarekin edo 
oniritziarekin jarduten dutenek, egina izatea, ekintzaren helburua dela berarengandik edo hirugarren baten-
gandik informazioa lortzea, edo hura edo haiek zigortzea, ikaratzea, hertsatzea edo diskriminatzea.

2. Ekintza iraingarriak “gutxieneko larritasun-maila” bat izan behar du ezinbestean, irizpide hauen arabera 
balioetsia:

• Gertaeraren iraupena

• Biktimarengan eragindako ondorio fisikoak

• Biktimarengan eragindako ondorio mentalak

• Biktimaren sexua, adina eta osasun-egoera

3.- Salaketa datu-basean sartuko da, ekintza hori, duen larritasunaren arabera, tortura, tratu gizagabe edo 
tratu iraingarritzat sailkatzen den gorabehera..

247  Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaien artean, Irlanda Erresuma Batuaren aurka kasua, 1978ko urtarrilaren 18koa, eta 
Keenan Erresuma Batuaren aurka kasua, 2001eko apirilaren 3koa, nabarmentzen dira.

248  Horri dagokionez, José Antonio Pastor Ridruejo Unibertsitate Konplutentseko Nazioarteko Zuzenbideko irakasle emerituak eta Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiko epaile ohiak La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Temas escogidos 
liburuan adierazitakoa jaso dugu hurrengo lerroetan. Testu osoa hemen kontsulta daiteke: 
 http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007_8.pdf
“Aipatu behar da Selmouni kasuaren epaia 1978ko urtarrilaren 18an Irlanda Erresuma Batuaren aurka kasuan emandakoaren desberdina 
dela; izan ere, azken horretan, agintari britainiarrek IRAren aurkako borroka antiterroristaren esparruan erabilitako zenbait teknika, “orien-
tazioa edo estimulazio sentsorialak galaraztekoak”, tratu gizagabe edo iraingarri hustzat sailkatu zituzten, ez torturatzat. Jurisprudentziaren 
bilakaera aintzat hartuta, oso litekeena da egungo doktrina aplikatuz teknika horiek torturatzat sailkatzea gaur egun”.

249  Selmouni Frantziaren aurka kasua, 1999ko uztailaren 28koa. 

http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007_8.pdf
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Adierazi bezala, ez da erraza salatutako ekintzak eskalan sailkatzea larritasunaren arabera –hau da, tortura 
gorengo mailan; horren azpian, tratu gizagabea; eta tratu iraingarria, beheko mailan–, kasu bakoitza banan
-banan aztertzea eskatzen baitu. Baina funtzio hori ez da ikerketa honen helburua. Horrez gain, gogoratu 
behar da jarduera horien debekua eztabaidaezina dela bai barne-zuzenbidean, bai nazioarteko zuzenbi-
dean, bai eta Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konben-
tzioan ere. 
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Nolanahi ere, adieraz dezakegu datu-basean jasotako kasu guztiek ez dutela larritasun-maila bera; horren-
bestez, kasu horietako batzuk tratu gizagabe edo iraingarritzat har litezke. Dena den, gorago emandako ar-
gudioak aintzat hartuta, kasuen ehuneko orokor bat kalkulatzea, kategorien araberakoa, arriskutsua litzate-
ke, eta, gainera, ez luke izango horrelako delitu-ekintzak aztertzerakoan izan behar den zorroztasuna. Hain 
zuzen ere, sailkapen hau modu interesatuan erabiltzea, legez kanpoko ekintzaren erantzukizuna apaltzeko, 
askatasunaz gabetutako pertsonen bermeak babestearen eta errespetatzearen aurka egitea litzateke, eta, 
ondorioz, giza eskubideak errespetatzearen aurka egitea.

Azterketa honetan, torturak eta tratu txarrak aipatu ditugu atxilotutako pertsonen osotasunaren aurka egin-
dako legez kanpoko jarduera guztiei erreferentzia egiteko. Kuantitatiboki eta kualitatiboki aztertutako kasuei 
esker, giza duintasunaren aurkako eraso horiek zenbaterainokoak izan diren, nola kontatu diren eta zer 
ezaugarri dituzten identifikatu ahal izan da.

Nolanahi ere, gogoratu behar da aurrerago aztertuko diren datu enpirikoek desberdintasun nabarmenak 
erakutsiko dituztela hainbat faktoreri dagokienez: erabilitako legez kanpoko jarduerak eta teknikak, atxiloke-
ten iraupena eta baldintzak, sexua, garai edo denbora-aldiak, polizia-gorputzak, etab.

3.1.6. Torturen eta bestelako tratu txarren aurkako berme-sistema juridikoaren kronolo-
gia-taula, eta terminoen definizioak

URTEA Mundu-mailan Europako 
jurisdikzioan Estatuko jurisdikzioan

1948

Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsala 
5. artikulua. 
 “Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori 
zigor edo tratu txar anker, gizagabe 
eta iraingarririk eman ere”.
EZ DU TORTURA DEFINITZEN

1950

Giza Eskubideen 
Europako Hitzarmena 
3. artikulua
Inor ezin izango da 
torturatu, eta inori ezin 
izango zaio zigor edo 
tratu gizagabe zein 
iraingarririk eman.
EZ DU TORTURA 
DEFINITZEN

1966

Eskubide Zibil eta Politikoen 
Nazioarteko Ituna 
7. artikulua
Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori 
zigor edo tratu txar anker, gizagabe 
edo iraingarririk eman ere. (…)
EZ DU TORTURA DEFINITZEN

Batzordearen eta Giza 
Eskubideen Europako 
Auzitegiaren ebazpenak 
oinarri hartuta egindako 
definizioa.
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1978

Definizioa, Giza Eskubideen 
Batzordearen ebazpenak oinarri 
hartuta.
Horrez gain, Giza Eskubideen 
Europako Batzordea eta Giza 
Eskubideen Europako Auzitegia ere 
kontuan hartuko dira.

Definizioa, Giza 
Eskubideen Europako 
Batzordearen eta Giza 
Eskubideen Europako 
Auzitegiaren ebazpenak 
kontuan hartuta.

31/1978 Legea, 
uztailaren 17koa, 1973ko 
Zigor Kodea aldatzekoa, 
tortura-delitua tipifikatzeko.
204 bis artikulua
Agintari edo funtzionario 
publiko batek, ikerketa 
polizial edo judizial batean 
aitorpen edo lekukotza 
bat lortzeko, Kode 
honetako 8. tituluko 1. 
eta 4. kapituluetan eta 
12. tituluko 6. kapituluan 
aurreikusitako delituren bat 
egingo balu, (...)
Espainiako Konstituzioa
15. artikulua 
Guztiek  bizitza  eta  
osotasun fisiko nahiz 
moralerako eskubidea 
dute, eta ezin da inoiz 
torturarik egin, ez eta zigor 
edo tratu gizagabe edo 
iraingarririk ere. (...)
EZ DU TORTURA 
DEFINITZEN

1984

Torturaren eta bestelako tratu 
edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarrien aurkako Konbentzioa 
1. artikulua 
1. “Konbentzio honen ondorioetarako, 
«tortura» terminotzat ulertuko da 
pertsona bati begira gauzatzen den 
egintza oro, hala nahita min edo 
sufrimendu larriak, fisikoak nahiz 
mentalak eragiten dizkiona, horren 
helburua dela berarengandik edo 
hirugarren batengandik informazioa 
edo aitorpenen bat lortzea, gauzatu 
duen edo ustez gauzatu duen egintza 
batengandik zigortzea, edo pertsona 
hori edota beste batzuk ikaratzea 
edo derrigortzea, edota edozein 
bereizkeria-motatan oinarritutako 
arrazoi batengatik, betiere, min edo 
sufrimendu horiek eragiten baditu 
funtzionario publiko batek nahiz funtzio 
publikoak gauzatzen dituen pertsona 
batek, edo halakoek bultzatuta 
edo halakoen baimenarekin edo 
oniritziarekin jarduten dutenek. Ez dira 
tortura gisa hartuko zehapen legitimoen 
ondoriozko min edo sufrimenduak, edo 
zehapen horiei datxezkienak nahiz 
zehapen horiei begira intzidentalak 
direnak. (…) 
TORTURA DEFINITZEN DU

Definizioa, Nazio 
Batuen, 1984ko 
Konbentzioaren, eta 
Giza Eskubideen 
Europako Batzordearen 
eta Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren 
ebazpenak kontuan 
hartuta.
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1995

Definizioa, Nazio 
Batuen, 1984ko 
Konbentzioaren, eta 
Giza Eskubideen 
Europako Batzordearen 
eta Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren 
ebazpenak kontuan 
hartuta.

10/1995 Lege Organikoa, 
Zigor Kodeari buruzkoa. 
1984ko Konbentzioko 
definizioa jasotzen du 
neurri batean. 
174. artikulua
1. Agintari edo funtzionario 
publikoak tortura egiten 
du, bere karguaz 
abusatuz, pertsona baten 
aitorpena edo informazioa 
lortzeko helburuarekin 
edo pertsona horrek 
gauzatu duen edo 
gauzatu duela susmatzen 
den egitatearengatik 
zigortzeko helburuarekin, 
pertsonari baldintzak 
edo prozedurak ezartzen 
dizkionean, beren izaera, 
iraupena edo bestelako 
inguruabarren ondorioz, 
gorputzeko edo buruko 
sufrimenduak eragiten 
dizkiotenak, ezagutu, 
bereizi edo erabakitzeko 
ahalmenak ezabatu edo 
gutxitzen dizkiotenak, edo 
beste edozein modutan 
pertsonaren osotasun 
moralaren aurka atentatu 
egiten dutenak. (…)

3.1.7. Salatutako torturen eta bestelako tratu txarren teknikei buruzko datuak
Hurrengo lerroetan, atxiloketetan erabilitako tekniken eta atxilotuek izandako baldintzen adibide modura, 
bost kasuren laburpenak irakur daitezke –kasu bat hamarkada bakoitzeko–; kasu horiek datu-basean erre-
gistratuta daude, ikerketa honetan ezarritako irizpideen arabera. 

1961/16 kasua 

Biktimaren alargunak emandako lekukotza. Polizia nazionalek atxilotu zuten 1961eko abuztuan, eta Donos-
tiako Gobernu Zibilera eraman. 4 egun egon zen atxilotuta. Galdekatu egin zuten –besteak beste, Melitón 
Manzanas komisarioak–, irainak egin zizkioten, kolpeak eman, eta tratu “bereziagoa” emango ziotela mehatxu 
egin zioten, baldin eta ez bazuen adierazten harremana zuela “euskal apaizekin”. Poliziek apaiz haien aurkako 
irainak egiten zituzten, eta harro adierazten zuten haiek metrailatu egin zitzaketela. Harri puntazorrotzen gai-
nean belauniko egotera behartu zuten. Atxilotuek “egia” edo “beraien egia” esan zezaten zer metodo erabiltzen 
zituzten azaldu zioten. Artikulazioak kolpatzeko eta min handiagoa emateko erabiltzen zituzten borra bereziak 
erakutsi zizkioten. Martuteneko kartzelan sartu zuten preso, eta handik Carabancheleko eta Soriako kartzele-
tara eraman zuten. Kartzelatik irten ondoren, beste hiru aldiz egon zen atxilotuta: 1968an, 1978an eta, azkena, 
handik gutxira. 1978ko atxiloketan, tratu txar “arinak” jasan zituela esan zuen, eta beste bi atxiloketetan, gal-
deketak soilik egin zizkioten. Alargunak kontatzen duenez, lehen atxiloketa hartako torturek (1961) markatuta 
utzi zuten bere senarra. Beldur zen inora joateko eta berriro torturak jasateko. Depresio-aldiak izan zituen, eta, 
azkenean, bere buruaz beste egin zuen. Familiak torturen ondorioz izandako egoera emozionalarekin lotzen 
ditu depresio-aldi horiek, aurrez ez baitzuen inolako arazo psikologikorik izan.

577/1979 kasua

1979ko otsailean atxilotu zuen Guardia Zibilak, haurdun zegoen emaztearekin batera (hilabete gutxiko ze-
goen). 12 egun egon zen atxilotuta, inkomunikazio-egoeran. “Billy el Niño” goitizeneko poliziak bortizki gal-
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dekatu zuen. Ondoz ondoko geletan sartu zituzten biak, ateak zabalduta, biek entzun zezaten besteari zer 
tratu txar egiten zizkioten. Kolpe latzak eman zizkioten, eta zintzilikatuta eduki zuten, “barra” esaten zaion 
tortura-teknika aplikatuz. Hamar egun egon zen Madrilgo Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusian atxilo-
tuta, inkomunikazio-egoeran; gero, beste bi egun igaro zituen Carabanchelen, beste atxilotuek epailearen 
aurrean deklaratu zain, eta azkenean, aske utzi zuten, kargurik gabe.

3110/1982 kasua

EGIN egunkariko langilea zela, Polizia Nazionalak atxilotu zuen Donostian, 1982an. 10 egun egon zen atxi-
lotuta, inkomunikazio-egoeran. Bilboko Indautxu auzoko polizia-etxera eraman zuten. Lehen unetik eman 
zizkioten kolpeak, eta jipoi izugarria jaso zuen; jipoiaren ondorioz, hematoma ugari izan zituen gorputzean, 
hantura garezurrean, eta ikusmena galdu zuen. Bortxaketa-mehatxuak ere egin zizkioten. Azkenean, Auzi-
tegi Nazionaleko epaileak espetxeratzeko agindua eman zuen. Hain egoera tamalgarrian zegoen, Yesería-
seko presoei zirrara egin baitzien; hori dela eta, egoera salatzeko gutun bat idatzi zuten. Gerora, aske utzi 
ondoren, salaketa judiziala ezarri zuen. Prozesuaren amaieran, 5 polizia kondenatu zituzten.

2721/1998 kasua

Ertzaintzak atxilotu zuen 1998an, bere etxean, Sestaon. Ertzaintzak Sestaoko polizia-etxera eraman zuen, eta 
han irainak egiten hasi zitzaizkion; gero, Arkautera eraman zuten. Hiru egun egon zen atxilotuta, inkomunikazio-e-
goeran, eta 13 bat aldiz galdekatu zuten abokaturik gabe, legearen aurka, beraz. Atxilotuak jarritako salaketaren 
arabera, biluzik egon zen denbora luzez, eta presio psikologikoak eta tortura-mehatxuak jaso zituen, besteak 
beste. Horrez gain, aldi batean, beste atxilotu batek indarkeria-ekintza baten arduradun izatea nola egozten zion 
entzutera eraman zuten. Azkenean, adierazi zuen Ertzaintzak eskatutakoa sinatu zuela. Aske utzi zuen Auzitegi 
Nazionaleko epaileak. Atxilotuaren ama oso kezkatuta egon zen, eta gertaera hark nabarmen eragin zion gerora. 

17/2000 kasua

Polizia Nazionalak etxean, Donostian, atxilotu zuen, 2000. urtean. 3 egun egon zen atxilotuta, inkomunika-
zio-egoeran. Bere etxeko igogailuan sartu orduko kolpeka hasi zitzaizkiola salatu zuen, eta polizia-etxerako 
bidean, mehatxuak eta irainak egin zizkiotela. Polizia-etxean, etengabe galdekatu zutela adierazi zuen, 
abokaturik gabe, eta galdeketak egiten zizkioten bitartean, zutik egonarazi zutela, kolpeak eman zizkiotela 
eta pistola batez ere apuntatu zutela. Epailearen esku geratu zen, eta Auzitegi Nazionalak aske utzi zuen 
fidantzapean. Epailearen aurrean adierazi zuen deklarazioak mehatxupean eta irainen eraginpean sinatu 
zituela, baina, antza, epaileak ez ei zuen interesik agertu. Epailearen aurrean deklaratzen ari zela, zorabiatu 
egin zen, eta SAMURi deitu behar izan zioten. 2010. urtearen amaieran egin zuten epaiketa, eta egozten 
zizkioten karguetatik absolbitu zuten

3.2. Atxiloaldi arrunta eta atxiloaldiaren luzapena 
Pertsona guztiek izan behar dute bermatuta beren oinarrizko eskubideak gauzatu ahal izango dituztela eta erres-
petatuko dituztela. Dena den, legez justifikatu eta mugatutako egoera edo zirkunstantzia batzuek eskubide horiek 
aldi baterako kentzeko aukera ematen dute, atxiloaldietan askatasunez mugitzeko eskubidea, adibidez.

Kasu horietan, atxilotuak lotura- eta mendekotasun-harreman berezia izaten du Estatuaren boterearekiko, 
eta testuinguru horretan, atxilotua ahultasun-egoera batean aurkitzen da tratu txarrak jasateko aukerari 
dagokionez. Era berean, atxiloaldiaren baldintzen arabera, zailagoa izan daiteke, edo ezinezkoa, tortura 
eta bestelako tratu txarrak jazo direla frogatzea, eta bermaturik geratzen da legez kanpoko ekintza horien 
arduradunen zigorgabetasuna. Arazo hori ezaguna da mundu-mailan, eta giza eskubideen aldeko nazioar-
teko erakundeek aditzera eman izan dute; zehazki, prebentzio-neurriak hartzeko eskatzen dute, atxilotutako 
pertsona guztien babesa bermatzeko.

Ildo horretan, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaz geroztik onartu diren nazioarteko hainbat hitzar-
men eta tresnak zenbait eskubide eta berme espezifiko ezarri, zabaldu eta garatu dituzte askatasunaz ga-
betutako denbora-aldi horietan aplikatzeko. Era berean, nazioartean sorturiko kontrol-organoek eta organo 
judizialek emandako epai, irizpen eta ebazpenen bitartez, etendako eskubidearen dimentsioak mugatuz eta 
salbuespen-neurri hori ezartzeko baldintzak bermatuz joan dira. 

Hala ere, legerian aurrerapenak egin eta atxilotuen eskubideak babesteko prebentzio-mekanismoak ezarri 
arren, egia da torturaren eta tratu txarren desagerraraztea gainditu gabeko ikasgaia dela oraindik. 

Hurrengo lerroetan, atxiloketek zer elementu dituzten eta Espainiako araudian nola arautzen den des-
kribatu da.
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Ezaugarriak eta erregulazioa

1978ko Espainiako Konstituzioaren I. tituluaren II. kapituluan, eskubideei eta askatasunei buruzkoan, giza-
banako guztiek askatasun eta segurtasunerako eskubidea dutela jasotzen da (17. artikulua). Horrez gain, 
adierazten du inori ezin dakiokeela askatasunik ken, Konstituzioan ezarritakoa betetzen ez bada, eta legean 
agindutako kasuak eta baldintzak gertatzen ez badira.

Ondoren, artikulu horren bigarren paragrafoan, prebentziozko atxiloketaren elementuak arautzen ditu, hala 
nola iraupena –ezinbestekoa den denbora, ez gehiago, eta gehienez ere 72 ordu– eta askatasun-gabe-
tzearen helburua –egitateak argitzeko ikerketak egitea–. Nolanahi ere, ezarritako denbora-mugara iristean, 
Magna Cartak agintzen du atxilotua aske edo epailearen esku utzi behar dela.

Espainiako Konstituzioaren 17. artikuluaren hirugarren paragrafoan adierazten da atxilotu orori jakinaraziko 
zaiola zer eskubide dituen eta zergatik atxilotu duten, eta horretarako unea eta modua zehazten ditu –hau da, 
lehenbailehen eta ulertzeko moduan–. Gero, berariaz bermatzen du atxilotuak ezin direla behartu adierazpenak 
egitera, eta abokatu baten laguntza izateko eskubidea dutela, bai polizia-eginbideetan bai eginbide judizialetan.

Azkenik, laugarren paragrafoan, habeas corpus prozedura arautzen du, aukera ematen duena atxilotua 
lehenbailehen agintaritza judizialaren esku jartzeko, baina betiere eskaera epaile batek onartzen badu250. 

Finean, artikulu horretako edukia honela laburbildu daiteke:

Prebentziozko atxiloketa:

• Iraupena: 72 ordutik behera.

• Helburua: egitateak argitzeko ikerketak egitea.

• Atxilotuaren eskubideak:

- Atxiloketaren unean bertan, bere eskubideei buruzko azalpenak modu ulergarrian jasotzeko 
eskubidea.

- Atxiloketaren unean bertan, askatasun-gabetzearen zergatiari buruzko azalpenak modu 
ulergarrian jasotzeko eskubidea.

- Adierazpenak egitera behartua ez izateko eskubidea.
- Bai polizia-eginbideetan bai eginbide judizialetan abokatu baten laguntza izateko eskubidea.

17.2 eta 18.2 eta 3 artikuluetako edukian eragina izango du Magna Cartaren 55.2 artikuluak251. 55. artikulu 
hori –I. tituluko V. kapituluan, eskubideak eta askatasunak eteteari buruzkoan– izango da salbuespenez-
ko testuinguruetan zenbait eskubide mugatzea onartzea xede izango duen manu bakarra (adibidez, sal-
buespen-egoeran, 55.1 artikulua). Espainiako Konstituzioko 55. artikuluko 2. paragrafoan egindako aurrei-
kuspenari dagokionez –atxiloaldia luzatzea, etxean sartzea (18.2. artikulua) eta komunikazioen sekretua 
bermatzea (18.3. artikulua)–, Konstituzio Auzitegiak 199/1987 Epaian eman zuen horri buruzko azalpena, 
talde armatuen eta elementu terroristen jarduna denean artikulu hori aplikatzeko aukera justifikatuz. Organo 
judizialak alegatutako arrazoien artean adierazten zen Estatuak ezinezkoa duela segurtasuna, lasaitasun 
publikoa eta ordena konstituzionala bermatzea legez ezarrita dauden baliabide arruntak baliatuz. 

Konstituzioaren beraren 55.2 artikuluan jasotako aukerak –Konstituzioko 17. artikuluaren 2. paragrafoan 
adierazitako eskubideak (atxiloaldiaren iraupena) etetea– garrantzi juridiko eztabaidaezina du, batez ere 
hamarkadetan hainbat gobernuk diseinatutako politika antiterroristen garapenean. 

55.2 artikuluaren arabera, “lege organikoak zehaztu ahal izango du gizabanako jakin batzuentzat nola eta 
zein kasutan eten daitezkeen, beharrezko den esku-hartze judizialarekin eta Parlamentuak kontrol egokia 

250  6/1984 Lege Organikoa, maiatzaren 24koa, Habeas Corpus prozedura arautzen duena.

251  Espainiako Konstituzioaren 55.2 artikulua:
“Lege organikoak zehaztu ahal izango du gizabanako jakin batzuentzat nola eta zein kasutan eten daitezkeen, beharrezko den esku-hartze 
judizialarekin eta Parlamentuak kontrol egokia eginez, 17. artikuluaren 2. paragrafoan eta 18. artikuluaren 2 eta 3. paragrafoetan aitorturiko 
eskubideak; hala gertatuko da, talde armatuen edo elementu terroristen jardunari buruz ikerketak egin ahal izateko”.
17.2. artikulua:
“Prebentziozko atxilotzea ezin daiteke egitateak argitzeko ikerketek zenbat iraun behar eta hori baino luzeagoa izan; betiere, gehienez 
hirurogei eta hamabi ordu igaro ondoren, atxilotua askatua izango da,  edo, bestela, agintaritza judizialaren esku geratuko da”.
18.2 eta 3 artikuluak:
«2. Egoitza bortxa ezina da. Bertara ezin da sartu, ezta erregistrorik egin ere, jabearen baimenik gabe edo epailearen ebazpenik gabe, 
delitua ageri-agerikoa denean izan ezik.
3. Komunikazioen sekretua bermatzen da, eta, bereziki, posta, telegrafo eta telefono bidezkoak, ebazpen judiziala izan ezean”.
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eginez, 17.2 artikuluan jasotako eskubideak; hala gertatuko da talde armatuen edo elementu terroristen jar-
dunari buruz ikerketak egin ahal izateko”. Hau da, oso egoera zehatzetan, atxiloaldia 72 orduko gehienezko 
mugatik gora luzatzeko aukera dakar xedapen horrek. 

55.2 artikuluan jasotako lege-aurreikuspena 11/1980 Lege Organikoaren bidez gauzatu zen, eta, geroago, 
9/1984 Lege Organikoaren bidez. Bi testu horietan, izugarri zabaldu zituzten Konstituzioaren 17.2 artikulua-
ren mugak, Konstituzio aurreko 56/1978 Legean ezarritakoaren indarraldia betikotuz; lege hartan, pertsona 
bat 10 egun atxilotuta izateko aukera jasotzen zen. Epe luze hori ez zen Konstituzioaren aurkakotzat hartu 
Konstituzio Auzitegiak 199/1987 Epaia, abenduaren 16koa, eman zuen arte. Azterketa honen arabera, 9 
urte horietan (1978tik 1987ra) erregistratutako 1069 kasuetatik (horien datuak baititugu)252, 634 kasutan 5 
egun baino gehiagoko atxiloaldia izan zuten, eta 34 kasutan, atxiloaldia 10 egunetik gorakoa izan zen.

N=1069 KASU

Terrorismo-kasuetan atxiloaldiaren gehienezko iraupena luzatzeak –zalantzarik gabe, nahikoa da atxiloaldi 
arruntetarako aurreikusitako 72 orduko iraupena–253 eztabaida eta gaitzespen ugari eragin zituen eta, egun, 
oraindik, eragiten ditu hainbat doktrina-jarreratan, bai eta giza eskubideak babesteko nazioarteko organis-
moetatik eratorritako jurisprudentzian ere254. Hala eta guztiz ere, Konstituzio Auzitegiak adierazten du egun-
go araua, atxiloaldia gehienez ere 5 egun luzatzeko aukera ematen duena, bat datorrela Konstituzioarekin, 
horrek adierazi arren ez direla kontuan hartzen estatuaz gaindiko erakundeek –Espainiako estatuak berak 
eta Espainiako Konstituzioak aitortutako legitimitatea dutenek, hala nola Giza Eskubideen Europako Auzite-
giak eta NBEren Torturaren aurkako Batzordeak– egindako eskaera guztiak. 

Honela dio Magna Cartaren 10.2 artikuluan: “Konstituzioak aitortzen dituen oinarrizko eskubideei eta askatasunei 
buruzko arauak interpretatzeko, kontuan hartuko da Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, bai eta gai berbe-
ren inguruan Espainiak berretsi dituen nazioarteko tratatuak eta itunak ere”. Hain zuzen, artikulu horren edukiari 
erreferentzia eginez, I. tituluko II. kapituluan jasotako eskubideak –besteak beste, Konstituzioaren 17.2 artikuluan 
jasotakoak– nazioarteko itunen eta horien jurisprudentziaren arabera interpretatuko dira, eta, Estatuak hartuta duen 
konpromisoa betez, Espainiako ordenamendu juridikoan sartu beharko litzateke jurisprudentzia hori.

252  369 kasutan, ez dugu horri buruzko daturik. 1978tik 1987ra arteko aldi horretan, guztira 1438 kasu dokumentatu daude.

253  REQUEJO RODRIGUEZ: “¿Supresión o suspensión de derechos fundamentales?”, 123. or.

254  Besteak beste, hauek aipatu behar dira: LAMARCA PÉREZ: Tratamiento Jurídico del Terrorismo; MUÑAGORRI LAGUIA: “Leyes especiales 
y Estado autoritario”; eta PEREZ MACHIO, “La prórroga de la detención preventiva en los supuestos de aplicación de la normativa antiterrorista”. 

1-3 egun 6-10 egun 10 egunetik gora4-5 egun

Atxiloaldiaren iraupena 1978-1987 aldian
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Une honetan, gogora ekarri behar da atxilotua askatasunaz gabetzearen xedea dela gertaera ikertzeko 
beharrezko diren polizia-eginbideak egitea, ez besterik. Askatasunaz gabetzearen printzipio orokorra da 
gabetze horrek ezin duela iraun beharrezkoa den denbora baino gehiago255. Horrenbestez, 72 orduko muga 
objektiboa eta absolutua gertaerak argitzeko egin behar diren azterketen iraupenak ezarritako muga funtzio-
nal eta erlatiboak ere baldintzatuko du.  Horrenbestez, Konstituzioaren 17.2 artikuluan zehaztutako gehie-
nezko epea gainditu ez arren, askatasunaz gabetutako aldiaren muga gainditu daiteke aldi hori arrazoirik 
gabe luzatzen denean; horrek, beraz, testu bereko 55.2 artikuluan baimendutako luzapenari ere eragiten 
dio256.

Gogora dezagun Konstituzioaren artikulu horretan bertan zer ohartarazten duen: “Lege organiko horretan 
aitortutako ahalmenak justifikaziorik gabe edo abusuz erabiltzen badira, horrek erantzukizun penala ekarri-
ko du, legeek ezarritako eskubide eta askatasunak bortxatu direlako257”.     

Adierazi bezala, atxilotu bat, atxiloaldia luzatu ondoren, gehienez ere 5 egunez atxikita izatea arrazoitzen 
duen xedea da polizia judizialak, gertaerak ikertzeko, atxilotuaren presentzia eskatzen duten eginbideak 
–berehalakoak eta presazkoak– egin behar izatea258. Hain zuzen ere, xede hori da hain atxiloaldi luzearen 
kontra kritikak egiteko baliatzen duten argudioetako bat, batik bat ikerketa kriminalaren esparruan egin diren 
teknologia-aurrerapenak kontuan hartuta259. 

Hala ere, ikerketa honetako datuek adierazten digute kasuen % 54n atxilotuak atxiloaldi arrunta baino den-
bora luzeagoan egon zirela atxilotuta; horien erdiak (% 27), gainera, 5 egunetik gora egon ziren atxilotuta. 
Guztien artean, 10 egunetik gorako atxiloaldia izan zuten 120 kasu nabarmendu behar dira; kasu gehienak 
diktadorea hil aurretik ezarritako salbuespen-egoerako aldiei dagozkie. Ondorengo taulan ikus daitekeenez, 
guztira 1665 kasutan izan zen 3 egunetik gorako atxiloaldia.

Atxiloaldiko egun-kopurua Nº de casos

1-3 1.428

4-5 847

6-10 698

10 baino gehiago 120

Ez dago daturik 1.02041

KASUAK GUZTIRA 4.113

260

255  Auzitegi Gorenaren 875/2016 Epaia, azaroaren 21ekoa.

256  Auzitegi Gorenaren 457/1999 Epaia, ekainaren 19koa.

257  Zigor Kodearen 530. eta 531. artikuluetan, agintari edo funtzionario publikoentzako zehapenak arautzen dira, baldin eta pertsona bat atxi-
lotzen eta/edo inkomunikatzen badute edo atxiloaldia edo inkomunikazio-aldi hori luzatzen badute Konstituzioaren epeak edo bermeak urratuz.  

258  ASENCIO MELLADO: “La libertad de movimientos como derecho fundamental”, 81. org.; ORBEGOZO/ PEREZ MACHIO/PEGO: La 
suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo, 36. or. 

259  ORBEGOZO/ PEREZ MACHIO/PEGO: La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo, 36. or. 

260 Ez dago daturik edo iraupena ez dago behar beste egiaztatuta. 
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Aurrez egindako beste ikerketa enpiriko batzuetan, atxiloaldi inkomunikatuaren iraupenak zer eragin izan 
duen eta tratu txarrak zer maiztasunekin alegatu izan diren aztertu da. Horrekin lotuta, MORENTIN eta 
LANDAk261 atxiloaldi inkomunikatuan egondako 937 pertsonari buruz egindako lana aipatuko dugu; pertso-
na horietatik 634k torturak eta/edo tratu txarrak jasan zituztela alegatu zuten262. Egile horien arabera, lotura 
zuzenki proportzionala dago tortura-alegazioen maiztasunaren eta atxiloaldi inkomunikatuaren iraupenaren 
artean, eta ondorioztatu zuten atxiloaldiko hirugarren egunetik aurrera arriskua nabarmen handitzen dela263. 

Zenbait egilek gogorarazten dute pertsonek, atxilotuta dauden aldian, ez deklaratzeko eskubidea dutela; 
Konstituzioaren 17.3 artikuluan jasotzen da eskubide hori, eta ezin da kendu, 55.2 artikulua aplikatu arren264. 
Beraz, atxilotuak adieraziz gero ez duela deklaraziorik egin nahi, nekez justifika daiteke pertsona hori poli-
zia-instalazioetan edukitzea atxiloketaren lehen uneez harago.  Alabaina, aldi hori luzatzeak ez deklaratzeko 
nahiari ezin eutsi izatea ekar dezake; hala adierazten dute datuek (esaterako, ETAren aurkako borroka anti-
terroristaren testuinguruan 2001ean atxilotutako pertsonen eskubideei buruz ARARTEKOArentzat egindako 
azterketa batek)265. 91 kasuren azterketan (85 subjekturen datuak ziren eskura), egiaztatu zen 52 atxilotuk 
(% 64k) deklarazioa egin zutela polizia-etxean, eta horietatik 27k, ia hirutik batek (% 29,7), polizia-deklarazio 
bat baino gehiago egin zituela. Aipatutako 52 pertsona horietatik 47k (hau da, poliziaren aurrean deklaratzen 
duten 10 lagunetik bederatzik) laugarren, bosgarren edo seigarren egunean egin zuten deklarazioa (guztien 
% 51,6k); hiruren artean, 5. eguna nabarmentzen da, 35 kasutan deklaratu baitzuten egun horretan266, ha-
mar kasutik ia lautan (% 38,5). 

Beren burua errudun aitortzeko deklarazioei eta atxiloaldi inkomunikatua luzatzearen ondorioei dagokienez, 
Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko Salako 3. atalaren 2008ko urriaren 21eko 45/2008 Epaia nabarmendu 

261  MORENTIN CAMPILLO/LANDA GOROSTIZA: “La Tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una aproximación 
estadística multifactorial”, 57. or. 57

262  Guztira, atxiloaldi inkomunikatuan egondako 957 pertsonaren kasuak aztertu ziren; 20 pertsonaren kasuan ez dakigu zenbat egun 
egon ziren atxilotuta.

263  MORENTIN CAMPILLO/LANDA GOROSTIZA: “La Tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista”, 68. eta 72. or. 

264  VIRGALA FORURIA, E: “La suspensión de derechos por terrorismo en el Ordenamiento Español”, 95. or.

265  ORBEGOZO/ PEREZ MACHIO/PEGO: La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo, 94. or.

266  182 pertsonari buruzko beste ikerketa batean (horiei buruzko datuak ziren), 128k egin zuten deklarazioa poliziaren aurrean, eta 
horietatik 29k, bat baino gehiago. In PEGO/ORBEGOZO/JIMENEZ: “Aplicación de la normativa antiterrorista. Estudio empírico sobre 
expedientes judiciales de personas detenidas por delitos de terrorismo (2000-2007)”, 424. or.
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behar da267; kasu hori xehetasun handiagoz aztertuko da txosten honen 8. atalean268. Ebazpen horren hi-
rugarren oinarri juridikoan, inputatuaren polizia-deklarazioak kargu-frogatzat zer balio duen aztertzen da. 
Hasteko, adierazi zen, prozedura guztian zehar, akusatuak lehergailu bat jartzen izandako parte-hartzeari 
eutsi zitzaiola, hark Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusiaren instalazioetan bere burua errudun aitortuz 
egindako deklarazioa oinarri hartuta. Alabaina, atxilotua Auzitegi Nazionalera eraman ondoren, Instrukzioko 
Epaitegi Zentraleko epailearen aurrean egindako deklarazioan hark ukatu egin zituen polizia-etxean egin-
dako adierazpenak, eta torturak jasan izana salatu zuen269. Atxilotuari ekintza hura egozteko froga nagusia 
polizia-deklarazioa izanik, Auzitegiak iritzi zion ziur jakin behar zuela deklarazio hori hertsapenik eta meha-
txurik gabeko testuinguruan egin zela. Helburu hori lortu nahian, epai-organoak atxilotuarekin zer polizia-e-
ginbide egin ziren aztertu zuen, polizia-atestatutik ondorioztatutako denbora-sekuentziarekin alderatuta eta 
atxilotuak torturagatik jarritako salaketaren edukia kontuan hartuta. Alderaketa-azterketa horren emaitza 
hau izan zen, Auzitegiaren hitzetan: “emaitza oso adierazgarria da; izan ere, agerian uzten du oso denbo-
ra-tarte luzea egon dela inolako polizia-eginbiderik egin gabe, eta horregatik, nekez justifikatzen da atxiloal-
diak hainbeste irautea, eta are nekezago, inkomunikazio-erregimena aplikatzea”.

Guardia Zibilak atxiloaldiko 5 egunetan (martxoaren 28tik apirilaren 2ra) egindako ikerketa-jardueraren 
azterketari dagokionez, hau ondorioztatu zuen epai-organoak: “Bada, aurreko konparazio-taulatik ondo-
rioztatzen da ez dagoela ez kausa ez justifikaziorik atxilotua 2007ko martxoaren 28ko 15:00etatik 30eko 
22:00etara polizia-instalazioetan egoteko, ez baitzen harekin inolako polizia-eginbiderik egin, identifikatzeaz 
gain; gainera, jakina da atxilotua atxiloketaren unetik bertatik identifikatuta zegoela.

Jada, martxoaren 30ean, goizean, mediku forentseari esan zion ez zuela ia lorik egin, “galdeketengatik”. 
Atxilotuak mediku forentseari kontatu zion galdeketak egiten ari zitzaizkiola; hala ere, ez dago polizia-galde-
ketaren eginbiderik jasota egun horretako (martxoak 30) 22:00ak arte”.

Azkenean, bere burua errudun aitortzeko deklarazioa zer baldintzatan lortu zen kontuan hartuz, eta dekla-
razio hura egiaztatzen zuen bestelako elementurik ez zegoenez, Auzitegiak ebatzi zuen ez zegoela behar 
besteko kargu-frogarik gertaera haien egile izatea egozteko.

 Aipatutako datuak kontuan hartuta, susmoa da hiru egunetik gora askatasunaz gabetuta edukitzeak ba-
duela helburu hertsatzaile bat, atxilotuak bere burua errudun aitortzeko deklarazioa egitea, hain zuzen. 
Gai horri dagokionez, zehazki, zenbait egilek ohartarazten dute oso garrantzitsua dela instrukzio-faseetan 
egindako galdeketetan torturatik eta antzeko ekintzetatik babestea, horrelako deklaraziorik ez dela izango 
bermatzeko270.

Giza Eskubideen Batzordeak emandako ebazpenetan, bai eta 8. eta 35. ohar orokorretan ere, egun gutxi 
batzuetako epeak ezarriz joan dira, eta, azkenean, 48 orduko gehienezko muga zehaztu dute, uste baitu-
te nahikoa denbora dela organo judizialaren aurrera eramateko eta haren aurreko agerpena prestatzeko. 
Epe horren luzapen orok ongi justifikatutako salbuespeneko egoeren ondorio izan behar du, eta kontuan 
izan behar da atxiloaldia adierazitakoa baino gehiago luzatzeak tratu txarrak jasotzeko aukerak behar baino 
gehiago handitzea dakarrela271. 

Gai honen inguruan nazioarteko araudian aurrerapenak egin diren arren, egia da Batzordeak ez duela behar 
bezala konpondu, ez ebazpenen bitartez ez 35. ohar orokorraren bidez, Itunaren edukian atxiloaldiaren 
mugei dagokienez dagoen zehaztasun falta –”luzatu gabe” gisako esapideak ageri dira–. Hala, zenbait gai 
garrantzitsu interpretazioaren mende egongo dira aurrerantzean ere; besteak bestek, hauek: zer kasutan 
dagoen justifikatuta atxiloaldia luzatzea, eta noiz urratzen duen atxiloaldi inkomunikatuak Itunaren 9.3 arti-

267  Salako 75/2007 erroillua, 61/2007 sumarioa, 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentralarena.

268  Ildo berean, baita Auzitegi Nazionalaren 27/2010 Epaia ere, akusatuak egindako deklarazioak ez baitziren garrantzitsutzat hartu, 
presiopean egin zirela-eta.  

269  Epaian, honela jasotzen dira inkulpatuak adierazitako gertaerak:
3.) - 1546. eta 1547. orrialdeetan jasotakoari dagokionez, 2005eko apirilaren 2an, 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko epailearen 
aurrean, idazkari judiziala bertan dela, eta ICAM abokatu-elkargoko 69.557 zenbakiko abokatuaren laguntzaz, akusatuak ukatu egin du 
aurreko deklarazioetan jasotakoa egia denik, eta deklarazio haiek “mehatxupean” egin zituela adierazi du. Horrez gain, aipatu du polizia-
instalazioetan igarotako aldian ez diotela lorik egiten utzi, eta orduan egindako adierazpenak egitera behartu zutela, hori egin ezean 
buruan poltsa jarriko ziotela edo kolpeak emango zizkiotela mehatxu eginez. Gaineratu du bost aldiz jarri ziotela poltsa buruan, eta asfixia-
sintomak eragin zizkiotela horrela, eta bitan konortea ere galdu zuela”. “Besoan eginda zuen ebakuntza baliatu zutela, eta gorputz-atal 
horretan kolpeak ematen zizkiotela, mina egiteko eta haiek nahi zuten deklarazioa lortzeko”.

270  BASSIOUNI: Introduction to International Criminal Law, 804. eta 805. or.

271 35. ohar orokorra, 33. paragrafoa.
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kulua. Nolanahi ere, azterketa honetan egiaztaturik geratu da atxiloaldia luzatzea, Giza Eskubideen Batzor-
deak zehaztutako 48 orduez harago, gertaera orokorra izan dela aztertutako salaketa-kasuetan, eta horrek 
berretsi egiten du tortura eta bestelako tratu txarrak jasateko arriskua.

3.3. Atxiloaldi inkomunikatua
3.3.1. Ezaugarriak: eskubideak kentzea
Gai hau aztertzen hasteko, komeni da tresna horren aurrekariei eta tresnaren bilakaerari buruzko aipamen 
labur bat egitea; horrez gain, ezin aipatu gabe utzi atxiloadiaren luzapena, harekiko lotura estua eta legerian 
izandako garapena direla-eta.

Diktadura frankista amaitu berritan, eta 1978ko Espainiako Konstituzioa onartu baino egun batzuk lehe-
nago, abenduaren 4ko 56/1978 Legea, talde eta erakunde armatuek egindako delituekin loturiko neurriei 
buruzkoa, sartu zen ordenamendu juridikoan; gogora dezagun lege arrunt bat dela, oinarrizko eskubideak 
arautu eta debekatzekoa272. Arau horren 2. artikuluan ezartzen denez, subjektua atxilotzea agintzen duen 
agintaritzak hura inkomunikatzeko agindu dezake, instrukzio-eginbideak osatzeko beharrezko ikusten duen 
denboran, atxilotuaren defentsa-eskubideari kalterik egin gabe. Artikulu horretan bertan sartu zen gober-
nu-atxiloaldiaren luzapena ere, aurrerantzean 3 egunetik 10era arte luzatu baitzitekeen askatasunaz gabe-
tutako inkomunikazio-aldia, beharrezko iritziz gero. Geroago, aurreko atalean azaldu bezala, Konstituzioa 
onartu ondorengo aldian, 11/1980 Lege Organikoan eta 9/1984 Lege Organikoan273 epe eta baldintza horiei 
eutsi zitzaien Konstituzio Auzitegiak 199/1987 Epaiaren bidez araudi horren zenbait alderdi Konstituzioaren 
aurkakotzat jo zituen arte; besteak beste, hauek: atxilotua inkomunikatzeko erabakia organo judizial batek 
hartu beharko du, berehalako agindua, hasiera batean, atxiloketa agindu duen agintaritzak berak eman ba-
dezake ere274; epaile batek berariaz agindu beharko du atxiloaldiaren luzapena, eta baldintza hori neurria 
aplikatu aurretik eskatu beharko da275; eta azkenik, Konstituzioaren aurkakotzat joko da atxiloaldia luzatzea 
7 egunera arte. Azken erabaki horri dagokionez, Auzitegiak onartu egin zituen Eusko Legebiltzarrak jarritako 
errekurtsoaren argudioak, zentzu honetan:

“Horrenbestez, 9/1984 Lege Organikoaren 13. artikuluak, atxiloaldia beste zazpi egun luzatzeko aukera 
ematen duenez, ez ditu betetzen ez Konstituzioaren 17.2 artikuluko baldintza –ezinbesteko denbora 
baino gehiago ez luzatzea–, ez eta Giza Eskubideen eta Eskubide Politikoen Nazioarteko Itunaren 9.3 
artikuluko eskakizuna –ahalik eta eperik laburrena– eta Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak 
Babesteko Europako Hitzarmenaren 5.3 artikuluko eskakizuna ere (Espainiak biak berretsi zituen). Be-
raz, atxiloaldiaren gehiegizko luzapenagatik ere Konstituzioaren aurkakotzat jo behar da”. 

Laburbilduz, 1978tik 1987an Konstituzio Auzitegiak epaia eman zuen arte, gobernu-agintaritzak inkomuni-
kazioa ezarri eta atxiloaldia luzatu zezakeen berariazko baimen judizialik gabe. Horrenbestez, gobernu-era-
baki baten ondorioz, pertsona bat 10 egun arte egon zitekeen atxilotuta eta inkomunikatuta, benetako babes 
judizialik gabe. 

272  BOE 293. zk., 1978ko abenduaren 8koa.

273  9/1984 Lege Organikoaren 15.1 artikulua honela idatzi zen: “Atxiloketa edo kartzela-zigorra agindu duen agintaritzak inkomunikazio-
egoera ezartzea agindu ahal izango du eginbideak edo sumarioko instrukzioa egiteko beharrezko ikusten duen denboran, atxilotuak 
edo presoak defentsarako duen eskubideari eta inkomunikazio-kasuetarako Prozedura Kriminalaren Legearen 520. eta 527. artikuluetan 
xedatutakoari kalterik egin gabe.

274  Konstituzio Auzitegiaren 199/1987 Epaia, abenduaren 16koa:
“Besteren nahiz norberaren esperientziek erakusten dutenez, gobernu-atxiloaldietan inkomunikazio-egoera mugarik gabe eta luzapena aplikatuz 
erabiltzeak arriskuan jar ditzake zenbait eskubide, Konstituzioaren 15., 17. eta 24.2 artikuluetan aurreikusten direnak, besteak beste. Horregatik, 
gure ordenamenduan, organo judizialari dagokio beti inkomunikazioa ezartzeko erabakia hartzea, baita gobernu-atxiloketak direnean ere.
(…) Horregatik, 15.1 artikulua Konstituzioaren aurkakoa da, aukera ematen baitio atxiloketa agindu duen gobernu-agintaritzari, kasu 
guztietan eta inolako esku-hartze judizialik gabe, atxilotua inkomunikatzea agintzeko lehen hirurogeita hamabi orduetan. Nolanahi ere, ez 
da Konstituzioaren aurkakoa gobernu-agintaritzak, beharrezkoa denean, atxilotuari behin-behineko inkomunikazio-egoera aplikatu ahal 
izatea; horrelakoetan, baina, neurri hori berresteko eskatu behar dio organo judizialari.

275  Konstituzio Auzitegiaren 199/1987 Epaia, abenduaren 16koa:
“Horregatik, Konstituzioaren 17.2 eta 55.2 artikuluen arabera, gobernu-atxiloaldia ezin da luzatu hirurogeita hamabi ordutik gora agintaritza 
judizialaren aurretiko eta berariazko baimenik gabe. 9/1984 Lege Organikoaren 13. artikuluak luzapena ezartzeko aukera ematen du, lu-
zapenaren berri emate edo eskaera egite hutsarekin eta organo judizialaren aurretiko eta berariazko baimenik exijitu gabe; beraz, aukera 
hori ematen duenez, artikulu hori Konstituzioaren aurkakoa da.
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Urte batzuk geroago, 4/1988 Lege Organikoak, atxiloaldiaren luzapena eta inkomunikazioa sartu zituen Proze-
dura Kriminalaren Legean, lege horren edukian 520 bis artikulua txertatuz: “Talde armatuekin edo terroristekin 
loturiko pertsonen atxiloketa”. Artikulu berri horretan, lehen paragrafoan, 5 eguneko gehienezko atxiloaldia 
ezartzen du terrorismo-delituekin loturiko kasuetarako. Inkomunikazioa ezartzeko erabakiari dagokionez, po-
lizia-gorputzak erabakiko du atxilotuari erregimen hori aplikatzea, atxiloaldiaren lehen unean, eta organo judi-
zialak 24 ordu izango ditu erabaki horri hobespena emateko edo inkomunikazio-egoera eteteko. 

520 bis 2 artikuluan, honela jasotzen da aurreikuspen hori: “Norbait aurreko zenbakian adierazitako zioen 
ondorioz atxilotu bada, epaileari eskatu ahal izango zaio haren inkomunikazioa dekretatzea, eta epaileak 
ebazpen arrazoituan horren gaineko erabakia hartuko du, hogeita lau orduko epean.  Inkomunikazioa es-
katu ondoren, atxilotua inkomunikatuta geratuko da beti, epaileak ebazpen egokia eman arte, hark duen 
defentsa-eskubideari, 520. eta 527. artikuluetan ezarritakoari kalterik egin gabe”.

Beraz, inkomunikazioaren edukia ezagutzeko, Prozedura Kriminalaren Legearen 527. artikulura jo behar 
dugu; artikulu hori betez, eta 2015ean aldatu berri den arte, eskubide hauek kentzen zaizkio inkomunikazioa 
ezarritako pertsonari:

• Konfiantzazko abokatu bat izendatzeko eskubidea; beraz, ofiziozko abokatu bat arduratzen da bere 
kasuaz. 

• Ofiziozko abokatuarekin isilpeko elkarrizketak izateko eskubidea.

• Azkenik, atxilotuak izendatutako familiarrari edo pertsonari haren atxiloketaren berri emateko eta 
non dagoen jakinarazteko eskubidea.

Prozedura Kriminalaren Legearen 509. artikuluaren arabera –2015ean lege hori aldatu zen arte276–, instruk-
zio-epaileak edo Auzitegiak erabaki zezakeen inkomunikazioa ezartzea, salbuespenezko egoeretan; horrez 
gain, zehazten zen arrisku hauek ez gertatzea xede duten eginbideak gauzatzeko behar adina denbora 
iraungo duela inkomunikazio-aldi horrek:

• Gertakarietan nahasita egon daitezkeen pertsonek justiziaren ekintza saihestea. 

• Hirugarren pertsona horiek biktimen ondasun juridikoen kontra egitea.  

• Kasuarekin loturiko frogak ezkutatzea, aldatzea edo suntsitzea.

• Beste delitu-ekintza batzuk egitea.

Hain zuzen, Konstituzio Auzitegiak 1996/1987 Epaian eta 155/1999 Autoan adierazitakoa gogora ekarriz, 
Auzitegi Gorenak adierazi zuen inkomunikazio-neurria hartzea legitimatzen duen helburu espezifikoa dela 
ikerketaren berri ez duten pertsonek hori jakiteak izan ditzakeen arriskuak ezereztea; adibidez, ikertzen ari 
diren delituaren arduradunek edo delitu horietan nahasita daudenek justiziaren ekintza saihestea, edo delitu 
horrekin loturiko frogak suntsitzea edo ezkutatzea277. 

Inkomunikazioaren aurka oinarrizko zenbait argudio erabiltzen dira, besteak beste, Konstituzioan jasotako 
eskubideei eragin arren, ez duela lege-aurreikuspenik Magna Cartan (atxiloaldia luzatzearekin ez da hori 
gertatzen). Hain zuzen, adierazi bezala, Konstituzioko 55.2 artikuluan, talde armatuen edo elementu terro-
risten jardunari loturiko salbuespen-egoeretan atxiloaldia luzatzeko aukera aipatzen da, baina ez da ezer 
adierazten inkomunikazioari buruz, ez eta atxilotuaren zenbait eskubide ondorio gabe utziko lituzkeen sal-
buespeneko legeria ezartzeko aukerari buruz ere278. 

Laburbilduz, azterketa honetan ikertutako denbora-aldian, atxiloaldi inkomunikatuaren iraupena aldatu egin da 
garai bakoitzean indarrean zegoen lege-esparruak onartutako baldintzen arabera. 70eko hamarkadaren amaie-
ran, pertsona bat 10 egun arte egon zitekeen erregimen horretan; hain zuzen ere, urte horietan gertatu ziren 
ikerketa honetan, bai eta epai judizialetan ere, dokumentatu diren tortura-kasu larri eta latzenak. Geroago, 80ko 

276  Egun, honela dago idatzita Prozedura Kriminalaren Legearen 509.1 artikulua:
«1. Instrukzio-epaileak edo Auzitegiak, salbuespenezko kasuan eta ebazpen ziodunaren bitartez, atxiloaldi edo espetxeratze inkomunika-
tua erabaki ahalko du inguruabar hauetakoren bat biltzen bada: a) pertsona baten bizia, askatasuna edo osotasun fisikoa arriskuan jar 
dezaketen ondorio larriak ekiditeko presako beharrizana, edo b) zigor-arloko prozesua larriki arriskuan jartzea ekiditeko instrukzio-epaileen 
berehalako jarduketa baten presako beharrizana”.

277  Auzitegi Gorenaren 706/2016 Epaia, abenduaren 15ekoa.

278  Ildo horretan, Espainiak salbuespeneko erregimentzat aitortzen du atxiloaldi inkomunikatua Nazio Batuen Torturaren aurkako Bat-
zordearen aurrean; hala jasotzen du Batzordeak 2015eko apirilean Espainiara egindako bisitaldiaren ondorengo bere azken oharretan, 
2015eko maiatzaren 15eko saioan, 1328. saioan, onartutakoetan (CAT/C/SR.1328).

file:///BB/GOBIERNO%20VASCO/Proyecto%20de%20investigacio%cc%81n%20de%20la%20tortura/traduccion%20euskera/javascript:maf.docchunk.displayChunk('fcwh=true&cchn=1&stid=marginal_chunk&infotype=arz_legis&ds=ARZ_LEGIS_CS','LEG_1882_16','20151206','LEG_1882_16*A.520');
file:///BB/GOBIERNO%20VASCO/Proyecto%20de%20investigacio%cc%81n%20de%20la%20tortura/traduccion%20euskera/javascript:maf.docchunk.displayChunk('fcwh=true&cchn=1&stid=marginal_chunk&infotype=arz_legis&ds=ARZ_LEGIS_CS','LEG_1882_16','20151206','LEG_1882_16*A.527');
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hamarkadaren amaieratik aurrera, atxiloaldi inkomunikatua 5 egunera artekoa izan da legez, baina aldi hori beste 
zortzi egun (5 + 3) luza zitekeen espetxeratze-autoa eman ondoren, 2015eko aldaketara arte; azken aldaketa ho-
rren bitartez, 5 egunera murriztu zen gehienezko luzapena279. Ikerketa honetatik ondoriozta daitekeenez, Guardia 
Zibilaren, Polizia Nazionalaren edo Ertzaintzaren eskuetan torturak edo tratu txarrak jaso izana alegatu zuten eta 
datu-basean erregistratuta dauden ia pertsona guztiak280, inkomunikatuta zeuden281.  

3.3.1.1. Nork bere abokatua aukeratzeko eskubidea eta ofiziozko abokatuarekin isilpeko elkarrizketa izateko 
eskubidea kentzea

El derecho a ser asistido por abogado de libre elección se considera una de las salvaguardas básicas que 
Norberak aukeratutako abokatuaren laguntza izateko eskubidea atxilotu ororen oinarrizko babestzat har-
tzen da282. Hala jasotzen da Nazio Batuek onartutako abokatuen funtzioari buruzko oinarrizko printzipioen 
1. zenbakian (1990); zehazki, honela dio: “Pertsona orok du berak aukeratutako abokatu baten laguntzaz 
baliatzeko ahalmena, bere eskubideak babestu eta frogatu ditzan eta zigor-prozeduraren fase guztietan de-
fenda dezan”.  Gero, 5. printzipioan “zigor-arloko prozesua” kontzeptuari buruzko zalantzak argitzen ditu, hi-
tzartzen baita atzitutako edo atxilotutako pertsona orori, edota delitu bat egitea egozten zaion pertsona orori, 
berehala jakinarazi behar zaiola eskubidea duela berak aukeratutako abokatu baten laguntza izateko283.  

Oinarrizko printzipio horiek, testu konbentzionalak ez izan arren, gobernuek kontuan hartu eta errespetatu 
egin behar dituzte284. Giza eskubideak defendatzen dituzten erakundeek Espainiari zorrotz eskatu arren mu-
rrizketa horiek kentzeko285, legegileek eta epaile batzuek, araudien zirrikituak baliatuz, argudio konplexuak 
garatzen dituzte eskubide hori mugatzea justifikatzeko.

Hain zuen, Estatuak eskubide hori mugatzea defendatzen du, atxilotutako pertsonaren eta auzipetutako 
pertsonaren eskubideak desberdinak direla argudiatuta.  Giza Eskubideak Babesteko Europako Hitzarme-
nean, askatasun eta segurtasunerako eskubideari buruzko 5. artikuluan, atxilotua nola tratatu behar den 
jasotzen da, hau da: atxilotuari, lehenbailehen eta ulertzen duen hizkuntza batean, zer eskubide dituen 
azalduko zaiola; lehenbailehen epaile baten aurrera eraman beharko dela; eta bere atxiloketaren aurkako 
errekurtsoa aurkezteko eskubidea izango duela. Dena den, ez da ezer aipatzen aldi horretan abokatu baten 
laguntza izateko eskubideari buruz. Eskubide hori 6. artikuluan aipatzen da, prozesu ekitatibo bat izateko 
bermeei buruzkoan. Zehazki, manu horren 3.c) atalean, berariaz aipatzen da “akusatuak” eskubidea duela 
berak aukeratutako defendatzaile baten laguntza jasotzeko. 

Besteak beste, abokatuaren laguntza izateko eskubideari dagokionez atxiloketaren unean eta prozesu-fa-
sean dagoen alde hori baliatu zuen argudiotzat Konstituzio Auzitegiak 7/2004 Epaian, ofiziozko abokatua 
ezartzearen baliozkotasuna defendatzeko. Auzitegi Gorenak ere argudio hori erabili izan du azken epaietan, 
706/2016 Epaian, adibidez286. 

279  Prozedura Kriminalaren Legea, 509.2 artikulua honela idatzita dago egun:
«2. Aurreko zenbakian aipatutako arriskuak saihesteko presazko eginbideak gauzatu behar direnez gero, horiek egiteko behar den den-
bora bakarrik iraungo du inkomunikazioak. Inkomunikazioa ezin izango da izan bost egunekoa baino luzeagoa. Espetxeratzea kausan 
erabaki bada 384 bis artikuluan aipatutako delituetako baten ondorioz, edo bi pertsonak edo gehiagok elkarrekin hitzartuta edo modu anto-
latuan egindako beste delitu batzuen ondorioz, inkomunikazioa luzatu ahal izango da bost egun baino luzeagoa izango ez den epe batez”.

280  Azterketa honetan, ez da jaso Ertzaintzaren aurkako tortura edo tratu txarren salaketarik 2007 eta 2008 urteetan. Amnesty Internatio-
nal erakundeak adierazten duenez, bi urte horietan Ertzaintzak ez zuen inor inkomunikatu; datu hori Eusko Jaurlaritzako Barne Sailarekin 
egiaztatu da, txosten hau baliatuz: “España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación” 
(Espainia: itzaletatik ateratzea. Bada garaia inkomunikazio-erregimenean atxilotzeari amaiera emateko), 4. or. 2009. 

281  Erregimen hori 1978an Espainiako legerian sartu izana kontuan hartuta ulertu behar da datu hori. 

282  Batzordeak 2015eko apirilean Espainiara egindako bisitaldiaren ondoren egindako azken oharrak, 2015eko maiatzaren 15eko saioan, 
1328. saioan, onartutakoak (CAT/C/SR.1328).

283  Abokatuen funtzioari buruzko oinarrizko printzipioak, Habanan (Kuba) 1990eko abuztuaren 27tik irailaren 7ra arte egindako Delitua-
ren Prebentzioari eta Gaizkilearen Tratamenduari buruzko Nazio Batuen Zortzigarren Kongresuan onartutakoak, A/CONF.144/28/Rev.1 
dokumentua, 118. or., 1990. 

284  Abokatuen funtzioari buruzko oinarrizko printzipioak, 1990, 11. kontuan hartuzkoa.

285  Konstituzio Auzitegiaren 7/2004 Epaia, otsailaren 9koa. Adibide modura, Espainiak Torturaren Aurkako Batzordearen aurrean 2009an 
aurkeztutako 5. aldizkako txostena eta Estatuak 75. paragrafoan eta hurrengoetan egindako alegazioak aipatu behar dira.

286  Epai horretan, Auzitegi Gorenaren beste epai batzuk aipatzen dira, doktrina hori berresten dutenak: 590/2010, ekainaren 2koa; 
1078/2011, urriaren 24koa; 432/2012, ekainaren 1ekoa; 187/2014, martxoaren 10ekoa
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Gogora dezagun abokatuaren laguntza eta defentsa izateko eskubidea berariaz jasotzen dela bai Konstituzioa-
ren 24.2 artikuluan bai testu bereko 17.3 artikuluan atxilotuei dagokienez (lehen aipatu da). Dena den, ez batean 
ez bestean ez da zehazten abokatu hori askatasunaz gabetutako pertsonak edo akusatuak berak aukera deza-
keenik. Ez zehazte hori atxilotuaren eskubide nagusietako bat mugatzeko aukeratzat baliatzen da, beraz.

Prozedura Kriminalaren Legearen 520 artikuluaren analisiarekin jarraituz, artikulu horren 6. paragrafoan 
ezartzen da abokatuak, esku hartu duen eginbidea amaitzean, atxilotuarekin isilpeko elkarrizketa izan deza-
keela. Atxilotuak zer esaten duen entzun eta zer egoeratan dagoen jakin ondoren, hark behar duen laguntza 
teknikoa ematea izango da elkarrizketa horren xedea, bere eskubide guztiak osotasunean baliatu ahal izan 
ditzan; besteak beste: “berriro ez deklaratzea” edo “esandakoan atzera egitea”. 

Atxiloaldi inkomunikatua ezartzearen ondorioz eskubide hori kentzea arrazoitzeko, polizia-eginbideen arrakasta 
lortzeko beharra aipatzen du Estatuak. Kasu horretan, arriskua ez du eragingo abokatuak talde terroristarekin 
izan dezakeen konplizitateak, ez eta atxilotua hertsatzeko izan ditzakeen aukerek ere. Guztiz kontrakoa, neu-
rri horren xedea da atxilotuek –antolakuntza-egitura boteretsuak dituzten taldeetako ustezko kideak– ez izatea 
aukerarik abokatuak mehatxatzeko edo hertsatzeko, azken horiek, presioaren eta beldurraren eraginpean, ez 
ditzaten mezulari-lanak egin eta ez dezaten transmititu polizia-ikerketaren kalterako izango den informazioa287. 

Bi gai horiei dagokienez –abokatua aukeratzea eta isilpeko elkarrizketarik ez izatea–, Konstituzio Auzite-
giaren 7/2004 Epaiaren edukia eta eskubide hori murriztearen inguruan egiten diren bi interpretazioak az-
tertuko ditugu. Organo judizialaren arabera, abokatuaren laguntza izateko eskubidea bi modutan jasotzen 
da Magna Cartan: batean, 17.3 artikuluan, atxilotuari laguntzeari egiten dio erreferentzia, askatasunerako 
eskubidearen berme gisa; eta bestean, 24.2 artikuluan, benetako babes judizialaren esparruan eta akusa-
tuarekin edo inputatuarekin lotuta aipatzen da, “prozesua bidezkoa” izan dadin bermatzeko. Alde hori dela 
eta, kasu bakoitzean –atxilotua//prozesatua– abokatuaren laguntza izateko eskubideari buruzko eduki des-
berdina jaso da. Askatasunaz gabetutako pertsonari dagokionez, Auzitegiak adierazten du atxilotuak bere 
abokatuarengan duen konfiantza eskubidearen eduki normalaren parte dela, eta ez funtsezko edukiaren 
parte. Azken horri dagokionez, gaineratzen du eskubide horren funtsa defentsaren beraren eraginkortasu-
nean dagoela, defentsa-abokatuak berak atxilotuari ematen dion babes moral eta laguntza profesionaltzat 
ulertuta, ez bien arteko konfiantzan.

Argudio horietan oinarrituta, ondorioztatzen du atxilotua defendatzeko helburu hori objektibotasunez 
betetzen dela ofiziozko abokatu bat izendatuta; horrela, Prozedura Kriminalaren Legearen 527. arti-
kuluak bermatu egiten du laguntzaren eraginkortasuna, norberak aukeratutako abokatuarekin egingo 
balitz bezala.

Horrenbestez, Konstituzio Auzitegiak atxilotuen abokatu-laguntzarako eskubidea zehatz analizatzen du, eta argi 
eta garbi bereizten ditu funtsezko eduki diren elementuak eta ezinbestekoak ez direnak. Amaitzeko, adierazten 
du, oinarrizko eskubide bat mugatzean, haren mesedetan jokatzen dela, eskubide oso-osoa ez izan arren, balia-
garria izaten jarraitzen baitu, bere iritziz, askatasunaz gabetutako pertsonaren interesak defendatzeko.

Dena den, argudio sendo hori kolokan jartzen da 7/2004 Epaian bertan, zortzigarren oinarri juridikoan, atxi-
lotuetako batek inkomunikazioa kendu eta berehala epailearen aurrean egindako deklarazioaren baliozko-
tasunari buruzko erabaki bat hartu behar izan baitzuen Konstituzio Auzitegiak. Pertsona horri dagokionez, 
lehen auzialdiko epaia emateko unean, kasua epaitzen zuen salak zenbait datu zituen eskura, atxilotuak 
bost eguneko atxiloaldi inkomunikatuan jasandako torturen salaketak egiazkoak zirela ondorioztatzera era-
man zutenak. Hala eta guztiz ere, epailearen iritziz, akusatuak bere burua errudun aitortzeko egindako 
deklarazioak ez ziren jasandako torturen ondoriozkoak; erabaki hori arrazoitzeko, adierazi zuen inkomuni-
kazioa epailearen aurrean deklaratu aurretik kendu ziotela eta, horrenbestez, aukera zuela adierazpenak 
konfiantzako abokatuarekin eta berme guztiekin egiteko.

Egoera zehatz hori baloratzean, Konstituzio Auzitegia kontraesanean sartu zen ordura arte defendatu zuen 
tesiarekin. Hain zuzen, Konstituzio Auzitegiak, bere analisiaren hasieran, adierazi zuen ados zegoela epaia 
eman zuen organoak egindako adierazpenarekin, hau da: deklarazio judiziala, izatez, berme guztiekin eta 
inolako hertsatzerik gabe egin zela. Aurrerago, ordea, gaineratu zuen hori ez dela behar besteko bermea 
deklarazioa askatasun osoz egin zuela ondorioztatzeko, inkomunikazio-erregimenean igarotako aurreko 
bost egunetan zer baldintza izan zituen kontuan hartuta: “eta, etenik gabe, konfiantzazko pertsona batekin 
hitz egiteko aukerarik gabe, ezta bere kasuaz arduratzen ari zen abokatuarekin hitz egiteko ere, epailearen 
aurrera eraman zituzten, poliziek torturapean galdetutako gertaera berdinei buruzko deklarazioa egiteko. 
Izan ere, pertsonaren askatasunaren eta autodeterminazio-aukeren gainean egindako indarkeriaren ondo-

287  Espainiako Gobernuaren erantzuna Torturaren Aurkako Batzordearen ondorioei eta gomendioei, 2011ko matxoaren 1ekoa (CAT/C/
ESP/CO/5).
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rioak ez dira desagertzen indarkeria hori egiteari utzi eta epailearen aurrera eramaten diren unean bertan; 
hau da, haren alegiazkotasun hertsagarriak indarkeria gauzatzen den uneaz harago ere iraun dezake, eta 
normalean, gainera, iraun egiten du”. Konstituzio Auzitegiak hausnarketa garrantzitsua egin zuen, ulertu 
baitzuen inkomunikazio-aldian konfiantzazko pertsona batekiko harremana izateko aukera kentzea, lagun-
tza tekniko juridikoaren kalitateari dagokionez erabakigarria ez izan arren, kaltegarria dela atxilotuarentzat, 
errealitatearekin lotura egiteko, egoera kontrolatzeko eta tratu desegokia salatzeko tresnaz gabetzen baitu. 
Haren adierazpenetatik ondorioztatzen da “konfiantza” elementua kontuan hartzeko balio bat dela, indibi-
duoaren osotasun morala bermatzeko.  

Gaian gehiago sakonduz, Konstituzio Auzitegiak adierazi zuen aurreikusitako legezko berme formalak, 
egoera arruntetan nahikoa izango liratekeenak egindako deklarazioen bat-batekotasunaz eta borondatez-
kotasunaz ondorioztatzeko, ezin direla halakotzat hartu salbuespeneko kasuetan, hala nola aztergai dugun 
honetan. Aitzitik, adierazi zuen bidezkoa izango zela deklaratzailearen askatasun ezari buruzko zalantza oro 
ezabatzeko neurri zehatzak hartzea hark adierazpenak egin aurretik, eta zenbait adibide eman zituen, hala 
nola “aurretik abokatuekin elkarrizketatzeko aukera ematea”.

Horrenbestez, torturaren ebidentziak daudenean froga baten  –adibidez, bere burua erredun aitortzeko 
deklarazioaren– baliozkotasuna baloratu behar denez, Auzitegiak adierazi zuen zenbait berme ez izateak 
babesgabe uzten duela atxilotua, eta torturak izateko arriskuan. Hain zuzen, une horretan gomendatu zuen 
Auzitegiak, arriskuak saihestu eta bermeak ezartze aldera, aurrez ez-nahitaezkotzat jotako zenbait elemen-
tu baliatzea. Era berean, kezkagarria da Magna Carta interpretatzeaz arduratzen den jurisdikzio-organoak 
berak eskubide konstituzional baten mugatzea babestea, testu hori ez den beste arau bat baliatuz. Berriro 
gogorarazi behar dugu eskubide hori –nork bere abokatua aukeratzea– mugatzea atxiloaldi inkomunikatuan 
soilik aplika daitekeela, eta horrekin batera atxilotuarekin isilpeko elkarrizketa kentzen dela, baita abokatua 
ofiziozkoa denean ere. 

Ildo horretan, Gloria Begué, Angel Latorre eta Jesús Leguina magistratuek Konstituzio Auzitegiaren 
196/1987 Epaian emandako boto partikularrean adierazitakoa ekarri behar dugu gogora. Magistratuen 
arabera, atxilotuak bere abokatua aukeratu ahal izateak, berez, ez dio eragiten inkomunikazioari, atxilo-
tuaren isilpeko elkarrizketa edo komunikazio pertsonala debekatuta dauden artean ez baita eteten atxi-
lotuaren isolamendu-egoera. Hain zuzen, bi neurri horiek batera aplikatzea alferrikako gehiegikeria da 
legez aurreikusitako helbururako; froga adierazgarria da, beraz, mekanismo horien zigor-xedearen tesia 
babesten baitu. 

Beste zenbaiten arabera, konfiantzazko abokatua aukeratzeko debekua abokatuari berari ezarritako zeha-
pen bat da, “ezohikoa, eta inolako prozedurarik eta frogarik gabe ezarria”. Legegilearen abiapuntuko hipote-
sia da atxilotuak berak aukeratutako abokatu orok inkomunikazioaren aurka egingo duela288. Vega Beneyas 
eta beste batzuen boto partikularra gogora ekarriz, “logikoena eta, finean, eraginkorrena litzateke legea 
betetzen ez duen abokatua epaitzea eta salatzea”; halere, atxilotuak aukeratutako abokatua aurrez epai-
tzen eta zigortzen da. Ezin ahaztu, gainera, atxilotu horrek “errugabetasun-printzipiorako” eskubidea duela 
ikerketa-fase horretan”. 

Muturreko egoera horiei buruz Auzitegi Gorenak emandako azken epaietan Konstituzio Auzitegiak adiera-
zitako doktrina baliatu da (bai 196/1987 Epaian, bai eta, gerora, 7/2004, 339/2005, 81/2006 eta 87/2010 
epaietan ere), funtsezko aldaketarik egin gabe. Nolanahi ere, azken aldiko zenbait salbuespen aipatu behar 
dira, hala nola Auzitegi Nazionalaren 27/2014 Epaia eta, bertan, beste zenbait gai garrantzitsuren artean, 
eskubide hori mugatzeari buruz egiten den balorazioa289.

288  GOMEZ COLOMER: La exclusión del abogado defensor de elección en el proceso penal, 141., 145. eta 156. or.

289 SAN, Zigor Arloko Sala, Lehen Atala, 27/2014 Epaia, maiatzaren 14koa. III Motibazioa, A.- Frogari buruz. 1.- Gai orokorrak 
1.3.- Atxiloaldi inkomunikatuan epailearen aurrean egindako deklarazioak.
(…) 
“Nolanahi ere, prozesu honetan zenbait egoera gertatu dira, kasua berezia izatea eragin dutenak. Atxilotuak -inputatuak- eginiko zenbait 
adierazpen dira. Atxilotua inkomunikatu egin zen, eta konfiantzazko abokatua izendatzeko eskubidea ukatu zitzaion; hala, ofiziozko aboka-
tu bat arduratu zen bere kasuaz, baina ez zuen aukerarik izan harekin isilpeko elkarrizketarik egiteko (Prozedura Kriminalaren Legea, 527. 
artikulua). Kasuaren berezitasuna erregimen arruntarekin kontrastatuz sortzen da: Prozedura Kriminalaren Legearen 775. artikuluaren 
arabera, epailearen aurrean deklarazioa egin aurretik, abokatuarekin isilpean elkarrizketatzeko aukera du atxilotuak. Berezitasun horrek 
errezeloa sortu zuen atxilotu inkomunikatuaren galdeketari eta galdeketa horrek frogatzat duen erabilerari dagokionez. Horren haritik, 
instrukzioko epaitegi zentraletako zenbait epailek erabaki zuten neurriak hartzea kontrol jurisdikzionala bermatzeko eta inkulpatuak delitua 
bere buruari ez egozteko eskubidea babesteko”.



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

79

Azterketa honetan egiaztatu ahal izan denez eta nazioarteko zenbait organismok berretsi dutenez290, prakti-
kan, ofiziozko defentsak ez du esku hartzen, ez eta atxilotuarekin elkarrizketarik izaten ere; horrenbestez, age-
rian geratzen dira gerora torturak salatu zituzten atxilotu askoren eskubideak defendatzeko izandako mugak.  

3.3.1.2. Eskubiderik ez izatea berak aukeratutako senideari edo pertsonari bere atxiloketaren berri emateko, 
ez eta une bakoitzean non dagoen jakinarazteko ere.

Askatasunaz gabetutako pertsonaren senideei edo konfiantzazko pertsonei hura non dagoen ez jakinaraz-
tea hura “desagertutzat jotzea” da haientzat. Informazioa ukatze hori, 13/2015 Lege Organikoaren bidez 
egindako aldaketak bermatzen duena, ankerra da oso. Kasu horretan ere, polizia-ikerketaren eraginkorta-
sunari balio handiagoa ematen zaio familiar bat non dagoen ez jakiteak polizia-eginbideen berririk ez duten 
pertsonengan sortzen duen larritasunari eta kezkari baino.

2003an, Ertzaintzak inkomunikazio-erregimenean atxilotutakoen senideei kasu egiteko zerbitzua jarri 
zuen abian, erregimen horren eraginpean atxilotuta zeuden pertsonen senideen arretarako mekanismo 
bat antolatuz, polizia-gorputz horrek atxilotutako pertsonen egoerari buruzko informazioa emateko. Zer-
bitzu horren bitartez, hurbileko senideei telefono-zenbaki bat ematen zaie beren senidearen berri izate-
ko, hala nola zergatik eta non atxilotu duten, zer osasun-egoeratan dagoen, eta, beharrezkoa bada, zer 
egin dezaketen atxilotuari botikak emateko, betiere medikuak agindutakoak badira. Arartekoaren iritziz, 
sistema horren bitartez, askatasunaz gabetutako pertsona non dagoen ere jakinarazi beharko litzaieke 
senideei291. Egiaz, alderdi hori ez dago behar bezain argi protokoloan, zehaztasun falta baitu, eta, horren-
bestez, hutsegitea eragin dezake.

3.3.2. Adingabeen inkomunikazioa
Inkomunikazio-araudiaren analisiarekin jarraituz, ohartarazi behar da araudi horretako neurri murriztaile 
berberak aplika daitezkeela adingabeekin ere292. Hala aurreikusten da Adingabeen Erantzukizun Penala 
arautzen duen Lege Organikoaren 17.4 artikuluan293. Manu hori Estatuaren Segurtasun Idazkaritzaren 
12/2007 instrukzioan interpretatu zen, Estatuko Segurtasun Indarrei eta Gorputzei, poliziaren zaintza-
pean atxilotutako pertsonen eskubideak bermatze aldera, eskatzen zaizkien jokabideei buruzkoan, ho-
nela, hain zuzen:

“9.- Atxilotzeko arrazoia Zigor Kodearen II. liburuko XXII. tituluaren V. kapituluan tipifikatutako terrorismo-de-
lituetako bat denean, epaileari eskatu behar zaizkio adingabearen inkomunikazioa eta atxiloaldiaren luzape-
na, Prozedura Kriminalaren Legean xedatutakoa betez, eta aurrez jakinaren gainean jarri behar da Auzitegi 
Nazionaleko Adingabeen fiskala. 

Terrorismo-delituengatik atxilotu eta inkomunikatu den adingabeaz ofiziozko txandako abokatua ardura-
tuko da beti, eta adingabeak ez du izango eskubiderik ez konfiantzazko abokatua izendatzeko ez aboka-
tuarekin isilpeko elkarrizketarik egiteko deklaratu aurretik eta ondoren (Adingabeen Erantzukizun Penala 
arautzen duen Lege Organikoaren 17.4 artikulua, Prozedura Kriminalaren Legearen 520 bis eta 527. 
artikuluekin lotuta).

290  Horrekin lotuta, Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak Espainiari buruz egindako azken txostenetako bat aipatu behar da, 
CPT/Inf (2017) 34, 29. or., 38. paragrafoa, inkomunikazioari buruzkoa.
“Era berean, Batzordeak berresten du atxilotu guztiek izan beharko luketela beren abokatuarekin pribatuan elkartzeko aukera, atxilotzen 
dituzten unean bertan hasi eta, aurrerantzean, beharrezkoa den aldi guztietan”.

291  ARARTEKO, “7. Inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme-sistemari buruzko azterlana eta hobekuntza-proposamenak. Eusko 
Legebiltzarrerako txostena, 2010. urtea.

292  Ekar dezagun gogora Haurren eskubideei buruzko Konbentzioa (1989). Konbentzio horren ondorioetarako, haurtzat hartzen da 18 
urtez azpiko pertsona oro. 37. artikuluan, haurren giza eskubideak zaintzeko eta babesteko beharra azpimarratzen da, haiek atxilotzea 
edo askatasunaz gabetzea ezinbestekoa den kasuetan, eta berariaz debekatzen dira haurrenganako tortura, tratu txarrak eta zigor anker, 
gizagabe eta iraingarriak.

293  Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen Lege Organikoaren 17.4 artikulua.
“Polizia-funtzionarioek adingabe bat atxilotzen badute, atxiloaldiak ezingo du iraun egitateak argitzeko ikerketek egiteko behar den denbora 
baino gehiago, eta, gehienez jota, atxiloketaren unetik hogeita lau ordu igaro ondoren, atxilotua askatu egin beharko da, edo Fiskaltzaren 
esku geratuko da. Nolanahi ere, Prozedura Kriminalaren Legearen 520 bis artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, eta adingabeen epaileak 
izango du manu horretan aurreikusitako ebazpen judizialak egiteko eskuduntza”.
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Terrorismo-jarduerekin loturik atxilotutako adingabe guztiei ezar dakieke inkomunikazioa. Ordea, Prozedura 
Kriminalaren Legearen azken aldaketan, 2015ekoan, berariaz debekatu da 16 urtez azpikoei aplikatzea294. 
Erabaki hori gogor kritikatu dute nazioarteko hainbat erakundek, neurri hori indargabetzea eskatzen baitzu-
ten setatsu, adin txikikoen kasuan, batez ere; azken kritiken artean, Torturaren Prebentziorako Europako 
Batzordearen 2017ko txostena aipatu behar da295.

Zenbait aurrekarik erakusten zuten erregimen hori adingabeei aplikatzeari uzteko asmoa zuela Estatuak, bai-
na, egun, oraindik, indarrean jarraitzen du. Aurrekariak aipatzean, hauei buruz ari gara: Espainiako Gobernua-
ren 2008ko Giza Eskubideen Plana296, Rodríguez Zapatero Gobernuan zela egindakoa, eta ekainaren 15eko 
PRE/1597/2009 Aginduaren bidez Planaren Jarraipen Batzordea sortu izana297. Horra hor zerbait formalki 
betetzearen eta materialki ez-betetzearen adibide garbi bat. Nazioarteko nahiz barne-mailako askotariko neu-
rrien artean, 7. epigrafea aipatu behar da, Askatasun pertsonalari eta Estatuko segurtasun-gorputzei buruz-
koa. Bertan, atxilotuen bermeak hobetzeko 4 neurri jasotzen dira. Zehazki, lau neurri horiek 97. zenbakian 
daude, inkomunikazio-erregimenean esku hartzeari buruzkoan. Horien artean, hau nabarmentzen dugu: 

• Adingabeei erregimen hori aplikatzea berariaz debekatzea, ustez egindako delitua zeinahi izan-
da ere. 

Adingabeak atxilotzen diren kasuei dagokienez, Nazio Batuen Giza  Eskubideen Batzordeak gogorarazten 
du azkartasun-baldintza zorrotz-zorrotz bete behar dela, eta adibide modura, 24 orduko gehienezko iraupe-
na aipatzen du. Epe horiei dagokienez, adierazten da atxiloaldi inkomunikatuaren eraginez atxilotua epai-
learen aurrera inolako atzerapenik gabe eramatea eragozten denean, Itunaren 3. atala urratzen dela; horrez 
gain, bere exekuzio-ezaugarrien arabera, testu bereko 6., 7., 10. eta 14. artikuluak ere urratu ditzake298.

Egiaz, azterketa honetan egindako erroldan, adingabeei dagozkien gutxienez 143 kasu erregistratu dira, 
eta horietatik gehienak (% 84) inkomunikazio-erregimenean izan ziren. Kasuen % 34n, atxiloaldia 3 egu-
netik gorakoa izan zen. Adingabe gehien 1975. eta 2000. urteetan atxilotu zituzten; 25 eta 8 atxilotu izan 
ziren, hurrenez hurren.

Adingabeen 
atxiloaldiaren iraupena

1-3 egun 82

4-5 egun 19

6-10 egun 23

10 egunetik gora 0

Ez dago daturik 19

GUZTIRA                  143

Atxiloaldiaren iraupena N=143.

294  Prozedura Kriminalaren Legearen 509 artikulua:
«4. 16 urtez azpikoei ezingo zaie inoiz atxiloaldi inkomunikatua ezarri”.

295  CPT/Inf (2017) 34, 29. or., 38. paragrafoa.
 “Nolanahi ere, Batzordearen iritziz, printzipio gisa, atxiloaldi inkomunikatua ezartzeko aukera kendu beharko litzateke Espainiako legeriatik.
Bien bitartean, Torturaren Prebentziorako Batzordeak berretsi egiten ditu 18 urtez azpiko pertsona guztiei erregimen hori aplikatzea debe-
katzeko egindako gomendioak”.

296  Espainiako Konstituzioaren 30. urteurrena oroitzeko, 1993. urtean Vienan eginiko Giza Eskubideen Mundu Konferentziak bertan parte 
hartu zuten estatuei eginiko proposamenari jarraitu zion Gobernuak, eta Ekintza Plan Nazional bat egin zuen giza eskubideen sustapena 
eta babesa hobetzea xede izango zuten neurriak hartzeko.

297  Planaren testu osoa hemen kontsulta daiteke:
 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/Spain_NHRAP.pdf

298 35. ohar orokorra, 34., 35. eta 36. paragrafoak.
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Atxilotutako adingabeen kasuak.

3.3.3. Atxiloaldi inkomunikatua kentzea
Nazioarteko erakundeek, hala nola Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordeak, Espainiari igorritako txos-
tenetan adierazten dute inkomunikazioak, zenbait lege-babes izan arren, “tortura eta bestelako tratu txarrak 
egitea errazten duela299”. Duela gutxi, Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Anker eta Iraingarrien Prebentziorako 
Europako Batzordeak (CPT) berretsi egin du Espainiako legeriatik inkomunikazioa kentzeko beharrari buruz 
duen jarrera300. Zentzu berean, Amnesty International erakundeak deitoratu du Zigor Kodean eta Prozedura 
Kriminalaren Legean egin diren ondoz ondoko aldaketen ondorioz are gehiago degradatu dela giza eskubi-
deen babesa, ETAri aurre egiteko “larrialdiko legeriaren” irizpideari jarraituz301. Duela hamarkada batzueta-
tik, behin eta berriz egin dira inkomunikazioaren aurkako adierazpenak; hurrengo lerroetan zenbait adibide 
emango ditugu.

299  Abenduaren 23ko 2002 CAT/C/CR/29/3 txostenean, jada, Torturaren aurkako Batzordea setatsu agertu zen gai horrekin. 2015eko 
apirilean Espainiara egindako azken bidaiaren ondoren Batzordeak egindako azken oharrak nabarmendu behar dira; ohar horietan eskatu 
zion, Prozedura Kriminalaren Legean egiten ari zen aldaketak baliatuz, inkomunikazioa kentzeko eta ez mugatzeko, ezta aukera modura 
ere, askatasunaz gabetutako pertsonen eskubideak.
Beste hauek ere aipatu behar dira, gure lana egiteko garrantzitsuenak izan direnak: Theo Van Boven torturaren gaiaren errelatore bereziak 
2004an Espainiara egindako bisitari buruz egindako txostena; Martin Scheinin terrorismoaren aurkako borrokan giza eskubideak eta oina-
rrizko askatasunak sustatu eta babesteko errelatore bereziak 2008an Espainiara egindako bisitari buruz egindako txostena; eta Europako 
Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Batzordeak hainbat bisitaldiren ondoren (hala nola 2007ko irailaren 19tik urriaren 1era, 2005eko 
irailaren 12tik 19ra, 1997ko 17tik 19ra, eta gerora) egindako txostenak.

300  TORTURAREN ETA TRATU NAHIZ ZIGOR ANKER ETA IRAIGARRIEN PREBENTZIORAKO EUROPAKO BATZORDEA (CPT), 2016ko 
irailaren 27tik urriaren 10era Espainiara egindako bisitaldiari buruz 2017ko azaroan argitaratutako txostena, 29. or., 38. paragrafoa. Beste 
adibide bat Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordea da, Itunaren 40. artikulua betez estatu alderdiek aurkeztutako txostenak aztertzean: 
Giza Eskubideen Batzordearen azken oharrak, CCPR/C/ESP/CO/5 (2009ko urtarrilaren 5a); bertan, hau adierazten du, behin eta berriz, eta 
argi:“(…) berriro ere, beharrezko neurriak hartzea gomendatzen da, baita legezko neurriak ere, inkomunikazio-erregimena behin betiko kendu 
dadin; horrez gain, atxilotu guztiei beren abokatua libreki aukeratzeko eskubidea aitortzea gomendatzen da, atxilotuek hari modu konfiden-
tzialean galderak egin ahal izateko eta atxilotuei egiten zaizkien galdeketetan presente egoteko. Era berean, polizia-etxe eta atxiloketa-gune 
guztietan galdeketak sistematikoki grabatzea bermatu beharko luke Estatu alderdiak, ikus-entzunezko baliabideak baliatuz.

301 Amnesty International: Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco, Es-
painiako Amnesty International, 2017, 42. or.; Ángel José Sanz Morán: “Consideraciones al Proyecto de Ley Orgánica de Modificación del 
Código Penal”, in Eguzkilore, 15. zk., 2001eko abendua, 203.-212. or.; Amnesty International: España. Recomendaciones Preliminares de 
Amnistía Internacional ante la reforma del Código Penal. Respetar y proteger los derechos humanos. Combatir la impunidad conforme a la 
legalidad internacional. Garantizar un debate informado, 8. eta 9. or. GKE horrek egindako txosten hau ere aipatu behar da: España: Salir 
de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación, 2009. 
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Hain zuzen, kritika ugari egin dira atxiloaldi inkomunikatuaren aurka eta Gobernuak inkomunikazioa inda-
rrean izateko erabiltzen dituen argudioen aurka, eta, praktikan, inkomunikazioa Espainiako legerian sartu 
zenetik hasi ziren kritika horiek. Itzal handiko ahotsek, baita Estatu barrukoek ere, zalantzan jarri zuten inko-
munikazioaren konstituzionaltasuna, eta atxiloaldi inkomunikatua aplikatuz egiten den eskubide-urraketak 
atxilotuen bermeetarako dituen ondorio kaltegarriez ohartarazi zuten. 

Beste zenbaiten artean, PERFECTO ANDRES IBAÑEZ egileak hausnarketa hauek egin zituen 1981ean Es-
painiako Konstituzioko 55.2 artikulua garatzeko 11/1980 Lege Organikoari buruz: “Zuzenbide-estatu bitxia 
hau, berea babesteko autosuntsiketa-prozesu zorrotz bat abian jartzen duena (…). Aipatzen dugun legeriak 
agerian uzten du boterea eskuz aldatzen ari dela, justizia-administraziotik botere exekutibora. Zalantzarik 
gabe eskumen judizial izan direnak hala izateari uzten ari dira, eta ez modu koiuntural edo isolatu batean 
–batzuetan nahi izaten den bezala–; joera hori orokortzen ari da, modu kezkagarrian. Horretan laguntzen 
du, halaber, era kezkagarrian, legezkotasun-printzipioaren inguruko krisiak (…), eta, horrez gain, indartzen 
ari da horren interpretazioa poliziaren eskumena den ideia302”.

E. GIMBERNAT ere aipa daiteke; izan ere, 1982an 55.2 artikulua bera Konstituzioaren aurkakoa zela plan-
teatu zuen, eta ukatu egin zuen manu horrek Bonn Funtsezko Legearekin paralelotasunik izan zezakeenik. 
Horrez gain, Konstituzioko 24. artikuluak, nork bere buruaren aurka adierazpenik ez egiteari buruzkoak, 
ematen duen bermea azaldu zuen. Egilearen arabera, arauak baliatuz atxiloaldiak luzatzea debekatu nahi 
da konstituzio-mailako manu horien bidez, atxiloaldiak luzatzeak torturari mesede egiten baitio eta zaildu 
egiten baitu herritar orok deklaraziorik ez egiteko duen eskubidea baliatzea.

Atxilotu orok du eskubidea agintaritza eskudunaren aurrera inolako luzapenik gabe eraman dezaten; Giza 
Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenaren (1950) 5.3 artikuluan eta Es-
kubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Gutunaren 9.3 artikuluan jasotzen da eskubide hori. Atxiloaldia luza-
tzean, ordea, urratu egiten da eskubide hori, GIMBERNATen arabera.

Aurrekoarekin batera, konstituzio-mailako manu bat Konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela ere planteatzen 
du; hala, konstituzio-maila handiagoko manuen alde ebazten du. Maila handiagoa dute Espainiako Konstitu-
zioko 15. eta 24. artikuluek –babes-errekurtso bat oinarritzeko balia daitezke–, ez, ordea, Espainiako Konstitu-
zioko 55.2 artikuluak. Gainera, 55.2 artikulua Ganberaren hiru bostenak osatutako gehiengoarekin alda daite-
ke, eta, ostera, 15. eta 24. artikuluak aldatu ahal izateko, beste eskakizun batzuk bete behar dira: Ganberaren 
bi herenen gehiengoa lortu; Ganbera desegin; Ganbera berriak erabakia berrestea lortu, aurreko gehiengo 
berarekin (bi heren); eta azkenik, Ganberak hartutako erabakia erreferendum bidez berretsi303.

Horri dagokionez, C. LAMARCA bat dator GIMBERNATekin. Gainera, Espainiako Konstituzioko 55.2 artikulua 
–arau bereko 17.2, 18.2 eta 18.3 artikuluetan aitorturiko eskubideak “banan-banan” eta “gizabanako jakin ba-
tzuentzat” eteteari buruzkoa– kontuan hartuta, adierazi zuen funtsezko askatasun bat (askatasun pertsonala, 
adibidez), aspaldian, “etengabe eteten” dela, eta salbuespeneko, aparteko edo aldi baterako izaera hori gal-
tzen ari dela; gainera, etete hori ez da “banan-banan” aplikatzen, ez eta “pertsona jakin batzuei” ere304.

Azkenik, bada garai hartako beste kasu bat ere, Kataluniako Parlamentuak eta Eusko Legebiltzarrak 9/1984 
Lege Organikoaren aurka jarritako konstituziokontrakotasun-errekurtsoa. Konstituzio Auzitegiaren 199/1987 
Epaia: bi boto partikular izan ziren, inkomunikazioari eta, bereziki, atxilotu inkomunikatuak konfiantzazko abo-
katua izendatzeko eta harekin isilpean elkarrizketatzeko duen eskubidea kentzeari dagokionez. Lehen boto 
partikularra Vega Benegas eta Diez Picazo magistratuek eman zuten, eta adierazi zuten ez zeudela ados 
epaiarekin, irizten baitzuten abokatuaren esku-hartzea erabakigarria izan daitekeela atxilotuarentzat atxiloke-
taren lehen orduetan, horietan behar izaten baita babes moral eta tekniko gehien, eta babes hori atxilotuaren 
konfiantzazko abokatuak soilik eman baitezake. Boto partikular hori emateko beste arrazoia izan zen gehien-
goak konstituzio-ondasunen balorazio desorekatua egin zuela, “herritarren segurtasuna” edo “gizarteko ba-
kea” askatasunaren eta abokatua aukeratzeko aukeraren gainetik jarri baitzuten. Hirugarrenik, salbuespeneko 
neurri bat, inkomunikazioa, ohiko bihurtzea kritikatu zuten. Bigarren boto partikularra Begué Cantón, Latorre 
Sgura eta Leguina Villa magistratuek eman zuten. Neurri handi batean, bat datoz aurrekoan emandako ar-
gudioekin. Gehiengoak funtsezko askatasunaren eta beste konstituzio-ondasun batzuen artean egiten duen 
haztapena kritikatu zuten. Era berean, zalantzan jarri zuten atxiloketaren lehen uneetan edo egunetan ematen 
den laguntza teknikoaren, babes moralaren eta laguntza profesionalaren bidez lor daitekeen eraginkortasuna 

302  PERFECTO ANDRES IBAÑEZ: “Democracia autoritaria y Administración de Justicia en Espñañ” in V. PEREZ MARIÑO (bilduma): 
Justicia y Delito, Universidad Internacional Menendez Pelayo, 22. or., 1981.

303  E. GIMBERNAT: Constitución y Derecho Penal en la Constitución Española de 1978, Universidad Menéndez Pelayo, Madril, 96. eta 
97. or., 1982.

304  C. LAMARCA: Tratamiento jurídico del terrorismo. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 359.-444. or., Madril, 1985.
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berdina edo konparagarria denik konfiantzako abokatu batek emanez gero lortuko litzatekeenarekin. Horrez 
gain, hauek ere inkomunikazioaren erabilera orokorraren aurka agertu ziren.

Hala eta guztiz ere, Konstituzio Auzitegiak atxilotuen bermeak mugatzea justifikatu zuen, gizarteko bakea 
izatearen eta herritarren segurtasuna bermatzearen alde egiten zela argudiatuz305. 

Geroztik, etengabeak izan dira bai inkomunikazioa bai tortura-salaketak. Gogora ditzagun azterketa ho-
nen emaitzak: 3019 salaketa baino gehiago 1979tik (erroldatutako kasuen % 73,4). Salaketei dagokienez, 
hainbat kontrol-erakundek adierazpen ugari egin izan dituzte jasotako lekukotzen sinesgarritasuna onartuz, 
gertaera horien kondena-epairik ez izan arren. Adibide modura, Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Anker eta 
Iraingarriaren Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) 2011ko maiatzaren 30etik ekainaren 13ra bitar-
te Espainiara egindako bisitari buruz Espainiako Gobernuarentzat prestatutako txostena aipatuko dugu306; 
bertan, hau adierazten du:

“Delegazioak tratu txarrei buruzko alegazio sinesgarriak eta sendoak jaso zituen elkarrizketatutako 11 per-
tsonetatik 10en kasuan; pertsona horiek atxiloaldi inkomunikatuan egon ziren Guardia Zibilak 2011ko lehen 
hilabeteetan egindako operazioetan atxilotu eta gero. Tratu txarrak, antza, ibilgailuan bertan hasi ziren, 
atxilotu zituzten lekutik Madrilgo atxiloketa-zentrora zeramatzatela; funtsean, ostikadak eman zizkieten, eta 
borrekin kolpatu zituzten, bai buruan bai gorputzean. Horrez gain, salatu zuten, galdeketa egin bitartean, 
buruan plastikozko poltsa jarri eta asfixia-sentsazioa eragin zietela (poltsa izeneko tortura-mota), eta, aldi 
berean, luzaroan, ariketa fisikoa egitera behartu zituztela. Pertsona batek alegatu zuen galtzak eta barruko 
arropa kendu zizkiotela eta sexualki behartuko zuten mehatxua egin ziotela; beste pertsona batek adiera-
zi zuen sexualki behartu zutela. Hainbat pertsonak esan zuten ondoko galdeketa-gelan zegoen lagunaren 
garrasiak entzun zituela. Zer informazio bildu den ikusirik, dirudienez alegatutako tratu txarren helburua zen 
atxilotuak, atxiloaldi inkomunikatua amaitu baino lehen, deklarazio bat (hau da, aitorpen bat) sinatzea eta 
ahozko ikustaldia baino lehen deklarazio hori berrestea”.

Orain gutxi, urriaren 5eko 13/2015 Lege Organikoak, Prozedura Kriminalaren Legea aldatu du, baina en-
tzungor egin die inkomunikazioa kentzeko eskakizunei; hala, inkomunikazioak indarrean jarraitzen du, al-
daketaren bat edo beste eginda307. Aldaketa horri dagokionez, lehenik eta behin nabarmendu behar da, 
idazketa berrian, aipatutako eskubideak partzialki mugatzeko aukera jasotzen dela, “eskubide hauez ga-
betu ahalko da” esapidea erabiltzen baita; aurreko legean, bertan adierazten ziren eskubide guztiak uka-
tzen zitzaizkion inkomunikatutako pertsonari. Egindako aldaketekin jarraituz, elementu nabarmenetako bat 
da –berria izateagatik– atxilotuak edo bere abokatuak jarduketetarako irispidea izatea debekatzen dela, 
funtsezko elementuetarakoa izan ezik. Beraz, idazketa berri hori kontuan hartuta, ondorioztatzen da jardu-
keten sekretua subjektu inkomunikatuari soilik aplikatuko zaiola, eta poliziak inkomunikazioa eskatzen duen 
unean bertan automatikoki ezarriko dela; hori bai, gero, epaileak onartu egin beharko du. Bigarren elemen-
tua da inkomunikatuak debekaturik izango duela beste pertsonekin komunikatzeko eskubidea, baina, orain-
goan, salbuespen hauek aipatzen dira: agintari judiziala, Fiskaltza eta medikua. 

Aurreko hori guztia delarik ere, hainbat poliziek ustez ETAren jarduera terroristekin loturik egindako atxiloke-
tetan inkomunikazioa zeinen sistematikoki aplikatu duten ikusteak ezbaian jartzen du tresna horren salbues-
peneko erabilera308. Atxiloaldi inkomunikatua, atxiloaldia luzatzeko aukerarekin batera, tresna juridiko be-
reizgarria da terrorismoaren aurkako borrokan, nahiz eta horren erabilera behin eta berriz eta irmotasunez 
gaitzetsi izan duten arrisku horiez ohartarazten duten sona handiko erakundeek eta pertsonek. Nolanahi 
ere, eta salbuespeneko neurriak izan arren, bi tresna horiek –inkomunikazioa eta atxiloaldiaren luzapena– 
etengabe aplikatzen zaizkie pertsona berari, eta hori berretsita geratu da ikerketa honetan. 

305  Konstituzio Auzitegiaren 196/1987 Epaia, abenduaren 11koa.

306  Estrasburgon, 20013ko apirilaren 30ean. CPT/Inf (2013) 6

307  Amnesty International: Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco, Am-
nistía Internacional España, 42. or., 2017. 

308  Muturreko alderdi hori ARARTEKOArentzat eginiko ikerketa baten bidez egiaztatu zen: ORBEGOZO/ PEREZ MACHIO/PEGO: La 
suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo, 94. or. Ikerketan, 2001ean atxilotutako 107 pertsona aztertu ziren guztira; 
horietatik 103 (guztizkoaren % 96,3) inkomunikatu egin zituzten. 
Bada beste azterketa bat ere: PEGO/ORBEGOZO/JIMENEZ: “Aplicación de la normativa antiterrorista. Estudio empírico sobre expedien-
tes judiciales de personas detenidas por delitos de terrorismo (2000-2007)”. Azterketa horretan, kasuen lagina handiagoa izan da (212), 
eta aldi luzeagoa hartzen du (2000-2007). Emaitzei dagokienez, aurrekoaren antzekoak dira: 197 pertsona (% 92,9) inkomunikatu egin 
zituzten, eta 15 (% 7,1), ez.
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3.4. Torturen eta bestelako tratu txarren salaketak, eta ikerketa-prozedurak 
3.4.1. Torturen eta bestelako tratu txarren salaketak, justiziako barne-sistemaren bitartez
Delitu bat –adibidez, tortura, ordena konstituzionala kolokan jartzen duena–salatzen denean, justiziak inpar-
tzialtasunez eta eraginkortasunez ikertu behar du kasua, eta gero, epaitu eta delitua zigortu. 

Abiapuntua hau da: Torturaren Prebentziorako Koordinakundeak309 bildutako eta emandako datuen arabera, 
2002tik 2008ra bitartean, 656 pertsonari ezarri zitzaien atxiloaldi inkomunikatua terrorismo-delituak egotzita; 
horietatik, 445ek torturak jasan izana alegatu zuten, eta horietatik 310ek, salaketa jarri zuten epaitegian310. 
Bestalde, MORENTIN eta LANDAk denbora-aldi luzeagoa aztertu zuten, 2000tik 2008ra, eta adierazi zuten 
957 pertsona atxilotu eta inkomunikatu zituztela ustezko jarduera terroristekin lotuta; horietatik 634k torturak 
eta tratu txarrak jasan izana alegatu zuten, eta 446k jarri zuten salaketa epaitegian311. Hau da, bi azterketa 
horien arabera, atxilotuen % 46-47k jarri zuten salaketa epaitegian tortura eta tratu txarrengatik. Nolanahi 
ere, 1978tik gaur egunera arte, 20 kondena-epai baino ez dira izan 1979tik 1992ra bitarte terrorismoarekin 
ustezko lotura izateagatik atxilotu eta inkomunikatutako pertsonen kasuen salaketekin lotuta. Urte hartaz 
geroztik, epaitegietan salaketa ugari jarri arren, ez da kondenarik ezarri312.

Zalantzarik gabe, torturaren eta tratu txarren erabilera mundu-mailako arazo bat da, munduko hainbat he-
rrialdetan eragin handiagoa edo txikiagoa duena. Egiaztaturik dago egonkortutako demokrazietan ere tortu-
ra erabiltzen dela, polizia-mota, gorputz eta segurtasun-indar guztiei eragiten diela, eta askatasunaz gabe-
tutako hainbat unetan baliatzen dela, bai atxiloaldietan bai espetxealdian313. Kasu guztietan behar besteko 
bermeak izan behar dira tortura-salaketak modu independentean ikertu ahal izateko.

Terrorismoaren aurkako borrokaren testuinguruan praktika horiek erabiltzen direla ukatzea ez da koheren-
tea314. Duela hamarkada batzuetatik, Torturaren Prebentziorako Europako Batzordearen (CPT), Amnesty 
Internacional erakundeak edo Torturaren aurkako Batzordeak adierazi dute atxilotuek atxiloaldi inkomuni-
katuan dituzten bermeak murrizteak horretarako aukera ematen duela, eta, horrez gain, indarkeria-testuin-
guruak horretarako bidea errazten duela. Hain zuzen, bildutako lekukotzen, egindako salaketen, emandako 
epaien eta nazioarteko erakundeen adierazpenen azterketak zenbait gako eman dituzte, eta ondorioztatu 
da posible dela praktika horiek erabiltzea315.

Aurrez adierazi bezala, ebazpen eta testu ugaritan eskatu da inkomunikazio-erregimena –eta atxiloaldiaren 
luzapena– kentzea, atxilotuaren bermeak nabarmen murrizten diren eta, horren ondorioz, torturaren erabile-
ra errazten den espazioa eta aldia baita316. Egia da, bai, demokrazian salaketa ugari jarri dela epaitegietan, 
baina prozedura gehienak artxibatu egiten dituzte instrukzio-fasean; oso kasu gutxitan lortzen da ahozko 
epaiketako ekitaldia egitea. Gogora dezagun, Portu eta Sarasolaren kasua, 2010. urtekoa; Gipuzkoako 
Probintzia Auzitegiak kondena-epaia eman zuen, baina gero, Auzitegi Gorenak zuzendu egin zuen, eta kon-
denatuak absolbitu zituen. 2017. urtera arte, ez da torturengatiko beste epaiketarik egin (Barrenetxearen 
kasua); kasu horretan, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren epaia absoluzioa izan da.

309  Honela dio koordinakundearen aurkezpenean (2009): “Koordinakundea 2004ko azaroan eratu zen, Espainiako estatuan torturaren 
prebentziorako sortutako mekanismoen erabilera zuzena bideratzeko eta horien jarraipena egiteko; mekanismo horien artean, bereziki 
aipatu behar da Nazio Batuen Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe eta iraingarrien aurkako Konbentzioaren hautazko 
protokoloa. Gaur artean, estatu osoko 44 erakundek osatzen dute”.

310  Torturaren Prebentziorako Koordinakundea; Torturaren aurkako Batzordeari egindako txostena. CATek Espainiari buruzko 5. aldizka-
ko txostenerako Espainiako estatuari egindako galdera-sortari emandako erantzunen azterketa 2009ko urria, 7. or.

311 MORENTIN eta LANDA: “La Tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una aproximación estadística multifac-
torial”, 57. or.

312  IVAC-KREI: Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua. Jardueraren memoria/laburpena, 23. or. eta hurrengoak.

313  Hori salatzen dute giza eskubideen defentsan aritzen diren hainbat erakundek. Esaterako, Amnesty International eta haren “Stop 
tortura” txostena aipa ditzakegu. 2014ko maiatzean aurkeztu zuten txostena, eta, bertan, 141 herrialdetako kasuak jasotzen dira; tartean 
badira Europar Batasuneko zenbait kasu ere, Greziakoa, esaterako.

314  Horri buruzko aipamen ugari egin dira egunkarietan; hauek, adibidez: Jorge Fernandez Díaz Barne-ministroak Kongresuan egin-
dako aurkezpena, torturak ukatuz (http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20131030/interior-niega-las-torturas-denunciadas-por-los-jo-
venes-en-la-an); Ahora es el Constitucional quien exige que se investiguen las torturas que Fernandez Díaz niega (http://www.elplural.
com/2016/08/18/ahora-es-el-constitucional-el-que-exige-que-se-investiguen-las-torturas-que-fernandez).

315  IVAC-KREI: Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua. Jardueraren memoria/laburpena.

316  Beste zenbait dokumenturen artean, ARARTEKOAk 2010ean egindako “Inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme-sistemari 
buruzko azterlana eta hobekuntza-proposamenak” txostena nabarmendu behar dugu; txostenean, gai horren alderdi nagusiak lantzen dira.

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20131030/interior-niega-las-torturas-denunciadas-por-los-jovenes-en-la-an
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20131030/interior-niega-las-torturas-denunciadas-por-los-jovenes-en-la-an
http://www.elplural.com/2016/08/18/ahora-es-el-constitucional-el-que-exige-que-se-investiguen-las-torturas-que-fernandez
http://www.elplural.com/2016/08/18/ahora-es-el-constitucional-el-que-exige-que-se-investiguen-las-torturas-que-fernandez
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Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei dagokienez, azken 25 urteetan, ez da Auzitegi Gorenak 
berretsitako epai-kondenarik eman torturengatik. Nolanahi ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 8 
kondena ezarri dizkio Espainiari tortura-salaketak ez ikertzeagatik317, eta, horrez gain, Torturaren aurkako 
Batzordeak eta Giza Eskubideen Batzordeak 4 kasuri buruzko ebazpenak eman dituzte; ebazpen horietan 
adierazi zuen Espainiako estatuak Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien 
aurkako Konbentzioa urratu zuela, tortura-salaketak bizkor eta eraginkortasunez ez ikertzeagatik eta prakti-
ka horiek behar bezala ez zigortzeagatik. Gaineratu zuen kasu horiek ez badira ikertzen, ezin dela gaiaren 
funtsa baloratu. Ebazpen horiek arazo handiago baten adibide baino ez dira. Azterketa honetan aztertu den 
Egunkariaren kasuan, adibidez, 10 atxilotuek tratu txarrak eta torturak jasan zituzten; horietatik hiruk jarri 
zuten salaketa epaitegietan (azkenean, ezetsi egin zituzten), eta hiru horietako batek ezeste hori Giza Es-
kubideen Europako Auzitegira eraman zuen; auzitegi horrek, azkenean, Espainia kondenatu zuen kasua ez 
ikertzeagatik (Martxelo Otamendiren kasua). Dena den, aurrerago, 8. kapituluan ikusiko dugunez, atxilotuen 
multzoak tratu bera jaso zuten.

Beraz, tortura eta pertsonaren osotasun moralaren aurkako bestelako tratuak (Zigor Kodearen 174. eta 
175. artikuluetan jasota daudenak) legez debekatuta egon arren, kasuak ikertzen ez direnez eta frogak lor-
tzeko zailtasunak izaten direnez, manu horien edukiak hutsean geratzen dira inkomunikazioa aplikatzean. 
Hain zuzen, tortura-kasuak epaitzen dituzten epaileek gertaeren frogak eskatzen dituzte, eta horiek lortzea, 
gehienetan, ezinezkoa izaten da, gehiegikeriak inkomunikazio-erregimenean gertatzen badira. 

Horrenbestez, inkomunikazioak torturaren debekua edukiz husten duela esaten dugu, ahalik gehien muga-
tzen baitu frogak lortzeko aukera; gainera, frogak bete behar dituen baldintzak, gehienetan, eskuraezinak 
dira biktimarentzat. Adibide modura, aipa dezagun berriki (2017) izan den torturen epai baten EGITATE 
FROGATUAK ataleko pasarte bat; 5 egun inkomunikatuta egon zen emakume bati dagokio318:

“Ibilgailu horren barruan, atzeko eserlekuan bi guardia zibilen artean zihoan. Halere, mozorro bat 
jarrita izanik ikusten ez zuenez, ezin izan da behar beste egiaztatu akusatuetako inork oihu egin 
zionik, puta edo urdanga esanez iraindu zutenik, jo zutenik edo bultza egin ziotenik, ez eta oso gaiz-
ki pasako zuela eta bortxatu egin zutela esan ziotenik edo elastikoa, bularren gainetik igoz, kendu 
ziotenik ere. Halaber, ez da behar beste frogatuta geratu jantzita zeramatzan oihalezko galtzak 
jaitsi eta apurtu zizkiotenik eta kuleroak orkatiletara arte jaitsi zizkiotenik, ez eta, egoera horretan 
zela, bularrak eta genitalak ukitu zizkiotenik ere. Ez da nahikoa egiaztatu, ezta ere, akusatuetako 
inork XX-i buruan plastikozko poltsa bat jarri zionik (…).

Poliziaren ibilgailua Madrilera iritsi zenean, 17:54 aldera, ez da behar beste frogatuta geratu gela 
jakin baten barruan legez kanpoko galdeketak egin zizkiotenik, inongo abokaturik gabe, eta akusa-
tuetako batek aurpegian edo buruan kolpeak eman eta bultzadak egin zizkionik, ez eta lurrera bota, 
ariketa fisikoa egitera behartu eta iraindu zutenik, eta berriro ere elastikoa igo eta galtzak jaitsi ziz-
kiotenik ere, ezta ZZ guardia zibilak gorputzaren goiko aldea mahai gainean jartzera behartu zuenik 
(atzealdea kanporantz zuela), eta bortxatu egingo zutela eta antzu geratuko zela esan ziotenik ere. 
Halaber, ez da egiaztatu, deskribatutako egoera jakin horretan zegoela, hanka artera ura bota eta 
ipurdia soka batez ukitu ziotenik”.

Bizkaiko Probintzia Auzitegiak froga egiaztatutzat onartu ditu mediku forentseak egindako txostenak, 7 
alditan egindakoak. 7 dokumentutatik 3tan, salatzailearen adierazpenak jasotzen dira, jasaten ari zen 
torturen kontakizuna, hain zuzen. Dena den, ahozko epaiketan, forentseak adierazi zuen atxilotuaren 
adierazpenak eta haren itxura ez zetozela bat, kasu hartan ezer egin ez izana justifikatzeko. Auzi horre-
tan, salatzaileak aurkeztutako beste txosten batzuk ere baziren, haren sekuelak ziurtatzen zituztenak, eta 
sekuela horien eta salatutako gertaeraren arteko lotura kausala baieztatzen zutenak: txosten psikologiko 
bat, atxilotua aske geratu ondorengo egunetan hura tratatu zuen espezialistak egina; bigarren txosten 
psikologikoa, egun tratatzen duen terapeutarena; eta Istanbulgo Protokoloa aplikatuz egindako hirugarren 
txosten bat, biktimaren kontakizuna bera eta kontakizun horren eta gertaera traumatikoaren arteko lotura 
sendoak direla adierazten duena.

Hala eta guztiz ere, epai-organoak adierazi zuen froga horien bitartez egiaztatutako elementuekin ezin zuela 
ziurtasun osoz ondorioztatu egitateak egiazkoak zirenik, ez behintzat akusatuen errugabetasun-presuntzioa 
baliogabetzeko beste; horrenbestez, lau auzipetuen absoluzioa ebatzi zuen. 

317  Gogora dezagun guztira 9 epai eman dituela Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gai honen inguruan, eta horietatik 8 kasu atxiloaldi 
inkomunikatuaren testuinguruan izan dira (aurrerago ikusiko dugu).

318  Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Lehen Atalaren 13/2017 Epaia, apirilaren 5ekoa.



86

Epaian, biktimaren kontakizuneko kontraesanen aurka egiten da, eta froga nagusiaren (gure ustez, egiazko 
bakarra epailearentzat) kalitatea aurpegiratzen dio hari, atxilotuari egozten baitzaio ez zuela erraztu medi-
ku forentsearen lan profesionala, hark inkomunikazio-aldian polizia-instalazioetan egindako azterketetan. 
Auzitegiaren arabera, “ukaezina” da atxilotuak beste jarrera bat izan balu, garrantzi handiagoko eta eduki 
zabalagoko txostenak izango liratekeela. Auzitegiaren erabaki horrek biktimaren gain uzten du torturak fro-
gatzearen erantzukizuna. Aldiz, antzeko kasuetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, inkomunikazio-e-
rregimenean frogak lortzeko izaten diren zailtasunen aurrean, balio handiagoa ematen die kasu bakoitzetik 
ondoriozta daitezkeen aztarnei, batik bat Estatuak gaia sakon ikertzen ez duenean.

Kasu hori eta aurrerago aztertuko diren beste kasu batzuk –Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espai-
niaren aurkako kondena-ebazpenekin zigortuak– oinarri hartuta, adieraz dezakegu, jokabide horiek tipifi-
katuta egon arren, praktikan ez direla aplikatzen ez Zigor Kodeko 174. eta 175. artikuluak ez Espainiako 
Konstituzioko 15. artikulua inkomunikazio-erregimenean salatutako kasuetan. Horrela, ezinezkoa da artiku-
lu hauetan aurreikusten den debekua aplikatzea: Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 3. artikulua, 
Nazio Batuen Erakundearen Torturaren aurkako Konbentzioaren 1. artikulua, eta Eskubide Zibil eta Politi-
koen Nazioarteko Itunaren 7. artikulua.

3.4.2. Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren (1966) Giza Eskubideen Batzordea
Itunaren ekarpen nagusietako bat kontrol-organo bat sortzea izan zen, Giza Eskubideen Batzordea, hain 
zuzen. Batzorde horrek hainbat mekanismo-mota ditu bere funtzioa betetzeko, hala nola Itunean aurreikusi 
gabeko bat, gerora lehen hautazko protokoloaren bidez txertatu zena319. Horrenbestez, testuan jasotako es-
kubideren bat urratu diotela alegatzen duen indibiduo orok salaketa jar dezake Batzordearen aurrean. Hori 
izan zen Mari Cruz Atxabalen kasua, hurrengo lerroetan labur-labur aurkeztuko duguna; txosten honetako 
8. atalean sakonago aztertuko da.

Mari Cruz Atxabal Puertas Espainiaren aurka kasua, 1945/2010 komunikazioa 

2009ko azaroaren 2an, Mari Cruz Atxabal Puertasek Espainiaren aurkako salaketa bat aurkeztu zuen Ba-
tzordearen aurrean, Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 7. artikulua ez betetzeagatik320. 
Batzordearen irizpenean, 2013ko maiatzaren 23an argitaratutakoan, erabaki zen Espainiako estatuak 7. 
artikulu hori urratu zuela, artikulu hori soilik irakurrita eta testu bereko 3. paragrafoko 2. artikuluarekin batera 
irakurrita; kondenaren esanahia honela azaldu zuen:

«10. Estatu alderdiak, Itunaren 2. artikuluaren 3 a) paragrafoarekin bat etorriz, errekurtso era-
ginkor bat eskaini behar dio egileari, honako hauek barne hartu beharko dituena: a) gertaeren 
ikerketa inpartzial, eraginkor eta osoa egitea, eta erantzuleak auzipetzea eta zigortzea; b) era-
bateko erreparazioa egitea, kalte-ordain egokiarekin; eta c) doako mediku-arreta espezializatua 
bermatzeko neurriak hartzea. Estatu alderdiak obligazioa du, halaber, etorkizunean horrelako 
urraketarik ez dela gertatuko bermatzeko. Horri dagokionez, Estatu alderdiari aldizkako bosga-
rren txostenaren azterketaren harira egindako gomendioa gogorarazten du, hau da, har ditzala 
inkomunikazio-erregimena behin betiko kentzeko beharrezko neurriak –legezko neurriak barne–, 
eta aitor diezaiela atxilotu guztiei beren abokatua libreki aukeratzeko eskubidea, atxilotuek auke-
ra izan dezaten hari konfidentzialtasun osoz kontsultak egiteko eta abokatuak aukera izan dezan 
galdeketetan egoteko”.

Espainiari ezarritako kondena horretan erabilitako arrazonamenduaren oinarriak argi erakusten du zer jarre-
ra duen Batzordeak atxilotuen eskubideak defendatzeari eta atxiloaldi inkomunikatua kentzeko eskakizunari 
dagokienez. 

Hurrengo lerroetan, Batzordeak azterketa honetarako garrantzitsuak diren lau gairen inguruan zer jarrera 
izan zuen jaso dugu. 

a) Atxilotuaren zaurgarritasun-maila inkomunikazio-erregimenean egon zen aldian. Atxiloaldian, 
Atxabal andreak ofiziozko abokatu baten laguntza jaso zuen polizia-etxean eta epaitegietan egin-
dako deklarazioetan, eta mediku forentseak hainbat aldiz aztertu zuen; halere, ez zion hari jakina-
razi zer tratu txar jasotzen ari zen. Auzi-jartzaileak azaltzen du inkomunikazioak dakarren eskubi-
de-murrizketak –konfiantzazko abokatuaren laguntza, harekin isilpeko elkarrizketa izateko aukera 
nahiz familiarekiko komunikazio oro debekatzea– akidura-sentsazioa sortzen duela atxilotuaren-

319  http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm

320 1945/2010 komunikazioa. Batzordeak 107. saio-aldian onartutako irizpena (2013ko martxoaren 11tik 28ra arte).

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm
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gan, eta, aldi berean, zigorgabetasun-sentsazioa agenteengan. Batzordeak ulertu zituen Atxabal 
andreak emandako arrazoiak, eta ebatzi zuen auzi-jartzailea, baldintza haietan, zaurgarritasun 
bereziko egoera baten eraginpean zegoela, inkomunikazio-erregimena zela-eta, eta horregatik 
egon zela isilik321.

b) Torturen eta tratu txarren ikerketa ofiziala. Atxabal andreak atxiloaldian jasandako erasoak 
kontatu zizkion salari, terrorismo-jardueretan zuen ustezko parte-hartzeagatik izandako epaike-
taren ahozko ikustaldian322. Batzordeak Estatuari egotzi zion Auzitegi Nazionalak, auzi-jartzai-
learen tortura-salaketak entzun arren, ez zuela inolako ofiziozko jarduerarik egin. Bai horrek bai 
instrukzio-fasea hasi berritan torturen prozedura artxibatu izanak erakusten du gertaerak ez zire-
la behar besteko indarraz ikertu, batik bat Atxabal andrearen gaixotasuna, salatutako gertaeren 
ondoriozkoa, kontuan hartuz gero; gaixotasunaren diagnosia eta tratamendua aurkeztutako me-
diku-txostenen bidez egiaztatu da323. Hori guztia dela eta, Batzordeak ondorioztatu zuen Estatuko 
auzitegiek egindako ikerketa ez zela nahikoa izan Mari Cruz Atxabali errekurtso judizial eraginkor 
baterako aukera bermatzeko324. Horrez gain, Espainiari gogorarazi zion horrelako urraketak be-
rriro ez gertatzeko neurriak hartzeko betebeharra duela325 eta horrelako gertaeren aurrean jarrera 
aktiboa izan behar duela.

c) Froga-zama. Batzordeak onartzen du zaila dela torturaren eta tratu txarren salaketak frogatzea, 
are gehiago tratu horiek aztarna fisikorik uzten ez dutenean. Salbuespen-neurriak (adibidez, inko-
munikazioa) aplikatuz atxilotuen eskubideak murrizten diren kasuetan, Batzordeak irmo adierazten 
du bere jarrera: “Gainera, atxilotuta dagoen pertsona bati –are gehiago, pertsona hori inkomunika-
tuta badago– eragiten zaion min fisiko edo psikiko orok egitatezko presuntzio garrantzitsua dakar, 
froga-zamak ez baitu ustezko biktimaren bizkar egon behar326”. Batzordeak gertaera horien aurrean 
agertutako jarrera Estatuko barne-epailetzak horrelako kasuetan agertzen duen jarreraren oso bes-
telakoa da. Hala, nazioarteko organoak, a priori, egiazkotzat jotzen du ustezko biktimaren kontaki-
zuna. Salatutako gertaeraren egiazkotasun-presuntzioa atxilotuaren eskubideak mugatzen dituzten 
neurriak aplikatzeagatik sorturiko testuinguruaren ondorio da. Atxilotuari ezartzen zaion estatusak 
Estatuarekiko ahultasun-egoeran jartzen du, azken horrek urratu arren atxilotuaren eskubideak. 
Estatuak bidegabeki duen botere-posizioa eta atxilotuaren osotasuna eta segurtasuna bermatze-
ko duen ardura aintzat hartuta, proposatzen da agintaritzei ezartzea salatutako gertaerak ez direla 
gertatu frogatzeko betebeharra; hau da, froga-zamaren alderantzikatzetzat uler daiteke. Horrela, 
salatzailearentzat gertaerak frogatzea zeinen zaila den aitortzen da; eta, finean, hori da gertaera 
horiek ez zigortzeko arazo nagusia. 

d) Inkomunikazio-erregimena kentzea. Batzordeak Espainiari gogorarazi zion 2008an ere eskatu 
ziola inkomunikazio-erregimena kentzeko327. 

321  Irizpenaren 3.1 eta 8.5 paragrafoak. 

322  Irizpenaren 8.5 paragrafoa.

323  Nazioarteko beste zenbait erakundek, hala nola Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, behin eta berriz kondenatu dute Espainia 
torturen eta tratu txarren salaketak ez ikertzeagatik; hala azalduko dugu kapitulu honetako 3.1.2 epigrafean: Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia. Espainiari buruzko kasuak, eta Hitzarmenaren 3. artikuluaren urraketa.

324  Atxabalen kasuari buruzko irizpenaren 8.6 eta 10. paragrafoak. Batzordeak edukiz jantzi zuen errekurtso eraginkor baterako eskubidea; 
besteak beste, hauek hartzen ditu barnean: a) gertaeren ikerketa inpartzial, eraginkor eta osoa egitea, eta arduradunak auzipetzea eta zi-
gortzea; b) erabateko erreparazioa egitea, kalte-ordain egokiarekin; c) eta doako mediku-arreta espezializatua bermatzeko neurriak hartzea.

325  Atxabalen kasuari buruzko irizpenaren 8.6 eta 10 paragrafoak.

326  Atxabalen kasuari buruzko irizpenaren 8.6 paragrafoa. Batzordeak, bere aipamenean, Giza Eskubideen Europako Auzitegiari egiten 
dio erreferentzia, 40351/05 zk. demanda, Beristain Ukar Espainiaren aurka, 2011ko martxoaren 8ko epaia, 39. or. Epai hori Giza Eskubi-
deak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Hitzarmenari buruzko atalean aztertuko da.

327  Giza Eskubideen Batzordearen azken oharrak: CCPR/C/ESP/CO/5. Espainiak Itunaren 40. artikuluaren arabera aurkeztutako 5. 
aldizkako txostenaren azterketa. Batzordeak honela dio 14. paragrafoan: 
“Batzordeak berriro gomendatzen dio har ditzala inkomunikazio-erregimena behin betiko kentzeko beharrezko neurriak –legezko neurriak 
barne–, eta aitor diezaiela atxilotu guztiei beren abokatua libreki aukeratzeko eskubidea, atxilotuek aukera izan dezaten hari konfiden-
tzialtasun osoz kontsultak egiteko, eta onar dezatela abokatua galdeketetan egoteko aukera. Era berean, polizia-etxe eta atxiloketa-gune 
guztietan galdeketak sistematikoki grabatzea bermatu beharko luke Estatu alderdiak, ikus-entzunezko baliabideak baliatuz.
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3.4.3. Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako 
Konbentzioko (1984) Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordea
3.4.3.1. Batzordearen oharrak Espainiako aurkeztutako aldizkako txostenei buruz (Konbentzioaren 19. 
artikulua)

Konbentzioaren 19. artikuluan arautzen denez, Estatu alderdiek, itunean hartutako konpromisoak betez, be-
ren gobernuek hartutako neurri-motei buruzko aldizkako txostenak aurkeztu behar dizkiote Batzordeari328. 
Txosten horiek konfidentzialak dira; halere, argitaratu ahal izango dira interesatuak aurrez baimena emanez 
gero. Nolanahi ere, Batzordeak zeinahi estaturi egindako edozein ohar sartu ahal izango du bere urteko 
txostenean, estatu horrek erantzunean egindako alegazioekin batera.

Espainiak, Konbentzioarekin bat egin zuenetik, sei txosten aurkeztu dizkio Batzordeari. Azken txostenari 
dagokionez, organo honek ohar orokorrak egin zituen, 1328. saio-aldian, 2015eko maiatzaren 15ekoan, 
onartuak (CAT/C/SR.1328). Hurrengo lerroetan, Batzordearen eskakizun nagusiak jaso dira; eskakizun ho-
riek behin eta berriz egin ditu duela urte batzuetatik, baina orain artean ez da arrakastarik izan.

• Torturaren definizioa eta tipifikazioa. Espainiako Zigor Kodean ez da jasotzen, bere osotasunean, 
Konbentzioaren 1. artikuluko definizioa; horrez gain, delitu-mota horietarako 174. artikuluan aurrei-
kusten den zigorra ez da nahikoa. Batzordeak behin eta berriz eskatu dio Estatuari zigor-legeria 
bateratzeko eta Konbentzioaren definizioan jasotako alderdi guztiak jasotzeko, bai eta delitu-mota 
horiek behar besteko zorroztasunez zigortzeko, batik bat, delitu larriak329.

Gai hori jada planteatu zen 1995eko Zigor Kodea idatzi aurretik330. 1993an, Batzordeak Estatuari 
leporatu zion 204 bis eta 551. artikuluek oso irispide mugatua dutela eta ez dutela betetzen itunean 
aurreikusitakoa331. Hala eta guztiz ere, legegileak ez zuen eskakizun horri buruzko aipamenik egin, 
eta Zigor Kode berria egitean, beste artikulu bat idatzi zuen; aurreko artikuluarekin alderatuta aurre-
rapen handia ekarri arren, ez zuen betetzen Konbentzioa sinatzean hitzartutakoa. Zigor Kodearen 
174. artikulu aldatzeko eskakizuna behin eta berriz egin zen gerora egindako txostenetan ere332; 
hala eta guztiz ere, eta 15/2003 Lege Organikoaren bidez 2003an lege horretan zenbait aldaketa 
egin arren, legegileak ez zuen txertatu Nazio Batuen definizioa. Batzordeak, nekaezin, eskakizun 
bera egin zuen 2009an333: 

“Nolanahi ere, Batzordeak –Estatu alderdiaren ordezkaritzak horri buruzko azalpena eman arren– 
uste du egokia litzatekeela Zigor Kodearen 174. artikuluko definizioan hurrengo bi elementu ga-
rrantzitsu hauek esplizituki txertatzea, definizio hori Konbentzioaren 1. artikuluarekin guztiz bat etor 
dadin: bata, tortura “funtzio publikoak gauzatzen dituen beste pertsona batek” egin dezakeela, eta 
bestea, torturaren xedeen artean egon daitekeela “pertsona hori edota beste batzuk ikaratzea edo 
derrigortzea” (1. artikulua).

• Tortura-delituaren preskribaezintasuna. Batzordearen jarrera irmoa da gai horretan. Ongi balora-
tzen du Zigor Kodean preskribaezintasuna txertatzea gizateriaren aurkako krimentzat hartzen diren 
tortura-kasuetarako, baina nabarmentzen du kontsiderazio hori delitu-tortura guztietara zabaldu 
beharko litzatekeela334. Jarrera horrekiko koherentziaz, ez dago ados 15 urteko gehienezko pres-
kripzio-epearekin335. Gai hori garrantzitsua da azterketa honetarako, erregistratutako kasu asko 
ezin baitira epaitegietan ikertu delitu-preskripzioaren aplikazioa del-eta.

• Atxiloaldi inkomunikatua eta oinarrizko lege-babesak. Neurri hori errepikatu egiten da, eta 
Batzordeak arreta berezia eskaini dio azken aldian: behin eta berriz eskatu dio Espainiari 
erregimen hori kentzeko. Lehen txostenak egin zituztenetik, Batzordeak kezka handia agertu 
du salbuespen-neurri horren erabileragatik, oso hedatuta baitago. Ondorioztatu du inkomuni-
kazioak erraztu egiten duela torturaren erabilera, tortura-salaketa gehienak erregimen horren 

328  Esaterako, Espainiak bere 5. aldizkako txostena aurkeztu behar zuen 2004an, baina ez zuen betebehar hori bete 2008. urtera arte.

329  Espainiaren 2015eko seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharrak, 8. paragrafoa.

330  Torturaren aurkako Batzordearen ondorio eta gomendioak: Espainia. 1993/6/26. A/48/44, 430.-458. par.

331  Torturaren aurkako Batzordearen ondorio eta gomendioak: Espainia, 1993, 434. paragrafoa.

332  Torturaren aurkako Batzordearen ondorio eta gomendioak: España 2002 CAT/C/CR/29/3, 9. eta 12. paragrafoak. 

333  Torturaren aurkako Batzordearen azken oharrak: Espainia, 2009, 923. saio-aldian onartuak (CAT/C/SR 923), 7. paragrafoa.

334  Espainiaren 2015eko seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharrak, 9. paragrafoa.

335  Torturaren aurkako Batzordearen azken oharrak: Espainia, 2009, 923. saio-aldian onartuak (CAT/C/SR 923), 22. paragrafoa.
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eraginpeko atxiloaldiei baitagozkie336. Estatuak alegazioak egin izan ditu neurri hori legezkoa 
eta, terrorismo-kasuetan, eraginkorra dela defendatzeko. Dena den, Batzordeak adierazi du 
argudio horiek funtsik gabeak direla, eta egin dituen segidako txostenetan inkomunikazioa 
kentzeari buruzko eskakizunen mintzaira gogortuz joan da; berariaz adierazi du beharrezkoa 
dela atxilotuei neurri horrekin murriztutako eskubideak (esaterako, abokatua aukeratzekoa) 
bermatzea.

Hain zuzen, erantzunen mintzaira-aldaketa nabarmena da. 1993an, Batzordeak adierazi zuen “ko-
meni” zela inkomunikazioaren aurrean arau orokorra aplikatzea337; 2015ean, aldiz, Estatuari eskatu 
zion neurri hori indargabetzeko, Prozedura Kriminalaren Legea aldatzen ari zirela baliatuz. Hala eta 
guztiz ere, berriro ere ez zuten kontuan hartu eskakizun hori338.

• Zigorgabetasuna eta ikerkuntza sakonik eta eraginkorrik ez egitea. Batzordeak kezka adie-
razi izan du torturen eta tratu txarren salaketak ez ikertzeagatik. Gaitzetsi du agintariek ez 
dutela behar beste ahalegin egin gertaerak argitzeko, eta beldur da jarrera horrek ez ote duen 
laguntzen jokabide horien zigorgabetasun-giroa finkatzen. Estatuari eskatzen dio identifika di-
tzala egoera horietan esku hartzen duten agenteak, egin daitezela atxilotuen azterketa mediko 
egokiak, babes daitezela salatzaileak eta areagotu daitezela delitu-mota horiei ezartzen zaiz-
kien zigorrak339. 

Gai horri dagokionez, 1993tik Espainiari egin zaion eskaera nabarmendu behar da; hau da, eman 
dezala tortura-salaketen kopuruari, salatzaileen profilari, prozedurei eta kondenei buruzko informa-
zio estatistikoa340. 

• Biktimen erreparazioa eta birgaitzea. 2015era arte, biktimek kalte-ordainak jasotzeko duten 
eskubidea aitortzera mugatzen ziren Batzordearen eskaerak; azken txosten horretan, ordea, Bik-
timaren Estatutua onartzearen garrantzia aitortzen da, eta Estatuari eskatzen dio eskubideen 
interpretazioa hedatzeko. Azpimarratzen du ahalegin handiagoa egin behar dela torturen biktimei 
kalte-ordainak emango zaizkiela eta eragin zaien sufrimenduaren araberako erreparazioa jaso-
ko dutela bermatzeko, batik bat kontuan hartzen bada zer zailtasun izaten diren delitu horiek ez 
ikertzearen ondorioz. 

336  Torturaren aurkako Batzordearen ondorio eta gomendioak: Espainia 1997 (CAT/C/SR/311, 312 eta313) 131. paragrafoa.

337  Torturaren aurkako Batzordearen ondorio eta gomendioak: Espainia, 1993, 456. paragrafoa.
“Batzordeak hasierako txostenaren azterketa amaitzean adierazitako kezkak azaleratu zituen berriro, bereziki Konbentzioaren 1. artiku-
luan zehaztutako delitu guztiak irmotasun beraz zigortzeko beharrari dagokionez adierazitakoak, bai eta inkomunikazio-erregimenari eta 
konfiantzako abokatua aukeratzeari buruzko arau prozesalak modu orokorrean aplikatzearen egokitasunari buruz adierazitakoak ere”.
Nabarmentzekoak dira, halaber, Torturaren aurkako Batzordeak ateratako ondorioak eta Espainiako estatuari emandako gomendioak, 
Espainiak aurkeztutako aldizkako laugarren txostena kontuan hartuta. Txostena 29. saio-aldian onartu zuten, 2002ko azaroaren 11tik 22ra 
artekoan; 10. paragrafoa:
“Batzordeak kezkaturik jarraitzen du, zenbait delitu-kategoriatan (bereziki larrietan) gehienezko 5 eguneko atxiloaldi inkomunikatuari eus-
ten zaiola-eta; izan ere, aldi horretan, atxilotuak ez du eskubiderik konfiantzazko abokatu batekin edo mediku batekin egoteko, ez eta bere 
familiari ezer jakinarazteko ere. Estatu alderdiak azaltzen du inkomunikazioak ez dakarrela atxilotuaren erabateko isolamendua, ofiziozko 
abokatu bat eta mediku forentse bat arduratzen baitira bere egoeraz; hala ere, Batzordeak uste du inkomunikazio-erregimenak, hori ezart-
zeko lege-babesak gorabehera, erraztu egiten duela torturak eta tratu txarrak egiteko aukera”.

338 Espainiaren 2015eko seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharrak, 10.2. paragrafoa.
“Aurreko azken oharrei erreferentzia eginez (CAT/C/ESP/CO/5, 12. paragrafoa), Batzordeak Estatu alderdiari berriro gomendatzen dio 
inkomunikazio-erregimena berrikusteko, neurri hori kentzeko, eta horrez gain, eskatzen dio berma dezala askatasunaz gabetutako pertso-
na guztiek, atzitze-une beretik, oinarrizko lege-babesak izango dituztela, adingabeek, bereziki. Estatu alderdiak eskubide hauek bermatu 
behar dizkie atxilotu guztiei: abokatu baten laguntza izateko eta beren legezko ordezkariarekin konfidentzialtasun osoz komunikatu ahal 
izateko eskubidea; gertukoekin edo beraiek aukeratutako beste pertsona batzuekin harremanetan jartzeko eskubidea, eta pertsona horiei 
atxilotua non dagoen jakinaraztekoa; eta, azkenik, azterketa mediko independente bat atzerapenik gabe egiteko eskubidea. Era berean, 
Estatu alderdiak ziurtatu behar du Prozedura Kriminalaren Legea aldatzean ez zaiela inolako mugarik ezarri, ezta hautazkoa ere, askata-
sunaz gabetutako pertsonen eskubideei”.

339  Espainiaren 2015eko seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharrak, 19. paragrafoa; Torturaren aurkako Batzordearen ondorioak 
eta gomendioak: Espainia 1993, 457. paragrafoa; Torturaren aurkako Batzordearen ondorioak eta gomendioak: Espainia 1997, 134. paragrafoa.

340  Espainiaren 2015eko seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharrak, 19. paragrafoa; Torturaren aurkako Batzordearen ondo-
rioak eta gomendioak: Espainia, 1993, 441. paragrafoa.
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Laburbilduz, Estatuak pertsona horien birgaitzea lortu behar du, ahalik eta modu osoenean341. Dena 
den, azterketa honetan aztertutako kasu bakar batean ere ez dira abian jarri birgaitze- eta errepa-
razio-neurri egoki horiek.

3.4.3.2. Batzordearen ebazpenak partikularrek aurkeztutako kasuei erantzunez (Konbentzioaren 22. 
artikulua) 

Konbentzioaren 22. artikuluan, torturen eta/edo tratu txarren biktima izan direnek Batzordearen aurrean 
salaketak aurkezteko aukera aurreikusten da; salaketa horiek beste pertsona batzuek ere jar ditzakete, bik-
timen izenean. Salaketa jaso duen estatuak Batzordeak kasu horiek ikertzeko duen eskumena aitortuta izan 
behar du; Espainiak 1987ko urriaren 21ean onartu zuen342.

Estatua hainbat aldiz salatu dute Torturaren aurkako Batzordearen aurrean Konbentzioa urratzeagatik343. 
Hurrengo lerroetan, hiru kasu ezagun aurkeztuko ditugu, eta azterketa honetarako garrantzitsuak diren zen-
bait gai juridiko landuko ditugu; kasu horiek sakonago garatuko dira 8. kapituluan.

Encarnación Blanco Abad Espainiaren aurka, 59/1996 Komunikazioa (1998)344

Emakume honek salatutako gertaerak 1992an hasi ziren, Guardia Zibilak terrorismoaren aurkako borroka-
rekin lotuta egindako polizia-operazio batean atxilotu zutenean; atxiloketa, zehazki, bere etxean izan zen, 
Santurtzin (Bizkaia). Aurkeztutako alegazioen artean, adierazi zuen atxiloaldi inkomunikatuan zegoela tor-
turak eta tratu txarrak jasan zituela. 

Kexa aztertu ondoren, Batzordeak amaierako ondorioan adierazi zuen salatzaileak alegatutako gertakariek 
agerian uzten zutela Konbentzioaren 12. eta 13. artikuluak urratu izana, salatutako gertaerak azkar eta era-
ginkortasunez ikertzeko Estatuak duen betebeharrari eta kexa aurkezteko eta agintari eskudunek pertsona 
horren kasua azkar eta inpartzialtasunez ikertzeko eskubidea bermatzeari dagokienez.

Batzordeak oinarrizko zenbait alderdiri jarri zien arreta, eta alderdi horiek kontuan hartuta, azkenean, Espai-
nia kondenatu zuen. Besteak beste, bost txosten forentse zeudela nabarmendu behar da, atxilotua inkomu-
nikazio-aldian aztertu zuten Auzitegi Nazionaleko mediku forentseek eginikoak. Bost dokumentu horietatik 
lautan, atxilotuak egindako adierazpenak daude jasota; zehazki, deklaratu zuen irainak eta mehatxuak egin 
zizkiotela, kolpeak eman zizkiotela, kaputxa jarri ziotela, eta gorputz-jarrera behartuetan eta biluzik egotera 
behartu zutela. Txosten horietan adierazten zen medikuak ez zuela indarkeria-zantzurik hauteman atxilotua-
rengan, baina Batzordeak irmoki ondorioztatu zuen “elementu horiek, berez, nahikoa arrazoi zirela ikerketa 
bat hasteko, baina ez zela horrelakorik egin”. 

Era berean, gertaerak salatu zirenetik epaitegietan eginbideak hasi ziren arte igarotako denborari buruzko 
iritzia eman zuen organo horrek; adierazi zuen denbora gehiegi luzatu zela, eta, beraz, ez zela bete Kon-
bentzioaren 12. artikuluan jasotzen den betebeharra.

Estatuari egindako kexen artean, bestea beste, Auzitegi Nazionaleko epaileak agertutako jarrera nabarmen-
tzen du, atxilotuak jasandako torturak salatu zituenean agertutakoa: “biktimak Estatutako agintaritza bati 
gertaeren berri emate hutsak nahikoa izan beharko luke Estatuak betebehartzat hartzeko gertaera horiek 
azkar eta inpartzialki ikertzea”, hori guztia Hitzarmenaren 13. artikulua betez.

Salatzaileak gerora ezarritako tortura-salaketa izapidetzeaz arduratzen den organo judizialak salaketa hori 
ikertu ez izana ere gaitzetsi zuen. Batzordeak kexa agertu zuen tortura-salaketaren ikerketan ez baitziren 
ez identifikatu ez galdekatu tartean zeuden guardia zibilak, salatzaileak froga hori eta beste batzuk behin 
eta berriz eskatu arren.

341  Espainiaren 2015eko seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharrak, 20. paragrafoa.

342 Espainiak 1987ko urriaren 21ean onartu zuen Batzordearen eskumena (22. artikuluan aurreikusten da eskumen hori). 

343  Adibide modura, Espainiaren aurka aurkeztutako zenbait komunikazio jaso dira, izapidetzeko onartu ez zirenak; ez onartzeko, arrazoi hauek 
eman zituen Batzordeak: 1.- CAT/C/13/D/1993: planteatutako gaiak sumario judizialetan izapidetzen jarraitzen zuten, eta, horrenbestez, ez zen 
betetzen Konbentzioaren 22. artikuluko b) paragrafoan eskatutako baldintza, salatutako estatuaren barne-jurisdikzioko baliabide guztiak amait-
zeari buruzkoa. 2.- CAT/C/15/D/23/1995: komunikazioa ez zegoen ondo oinarrituta, asilo politikoari buruzko gaia planteatzen baitzen Konben-
tzioaren 22. artikuluaren edukiarekin bat ez zetorrena. 3.- CAT/C/25/D/160/2000: kasu honetan, ez zen bete Konbentzioaren 22. artikuluaren 5. 
paragrafoaren b) atalean jasotako baldintza, ez baitziren barne-baliabideak amaitu. 4.- CAT/C/28/D/176/2000: azken salaketa hau ez onartzeko 
arrazoia izan zen kexa-arrazoiak ez zirela egokiak Konbentzioko artikuluak aplikatzea eskatzeko, salatzaileak eskatu arren.

344 Encarnación Blanco Abad Espainiaren aurka, 59/1996 Komunikazioa, Nazio Batuen CAT/C/20/D/59/1996 dokumentua, 1998ko ekai-
naren 19koa.
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Kepa Urra Guridi Espainiaren aurka, 212/2002 Komunikazioa (2005)345

Salatzailea 1992an atxilotu zuten Bizkaian, terrorismoaren aurkako operazio batean; operazio hartan, 43 
pertsona atxilotu zituzten, eta, antza, atxilotu haietako beste askok ere torturak eta tratu txarrak jasan zituz-
ten atxiloaldi inkomunikatuan zeudela.

Urrak kolpeak jaso zituen, legez kanpoko galdeketak egin zizkioten, biluzik egotera behartu zuten eta beste 
zenbait teknika aplikatu zizkioten; hori guztia zela eta, azkenean, ospitalera eraman behar izan zuten. Medi-
kuek egiaztatu zuten aurpegian, sabelean eta beste gorputz-atal batzuetan lesioak zituela. Gertaerak salatu 
zituen, eta prozedura judizial bat hasi zen, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 1997ko epaiarekin amaitu zena. 
3 guardia zibil kondenatu zituzten; zehazki, lau urte bi hilabete eta egun bateko kartzela-zigorra eta sei urte 
eta egun bateko desgaikuntza berezia ezarri zieten tortura-delituengatik, eta, horrez gain, biktimari kalte-or-
daina ematera kondenatu zituzten346.

Fiskaltzaren ekimenez, ebazpen horren aurkako errekurtsoa jarri zen Auzitegi Gorenean, eta organo horrek, 
azkenean, urtebetera murriztu zuen kartzela-zigorra. Geroago, Justizia Ministerioak hiru kondenatuei indul-
tua emateko izapide-prozedura hasi zuen; azkenean, indultatu egin zituzten. 

Hain zuzen, gai horren inguruko balorazioa egin zuen Batzordeak, Urra jaunak argudiatu baitzuen kondenatuei 
indultuak ematean arduradunen zigorgabetasuna ezartzen dela eta jarduera horiekin jarraitzeko arnasa ematen 
dela, eta, horrenbestez, Estatuak ez duela betetzen tortura prebenitzeko eta horren aurka egiteko duen bete-
beharra. Batzordeak arrazoi eman zion demandatzaileari, eta ebatzi zuen berak baloratu beharreko gertaerek 
Konbentzioaren 2., 4. eta 14. artikuluak urratzen zituztela; horrez gain, gogorarazi zuen horrelako urraketak 
behar bezala ez zigortzea ez dela bateragarria horien prebentzioarekin. Bere jarrera argudiatzeko adierazi zuen 
3 guardia zibilei azkenean ezarritako zigorrak eta gerora emandako indultua ez datozela bat horrelako legez kan-
poko ekintza bati ezarri beharreko zigor egokiarekin. Horrez gain, gaitzetsi zuen indultu-eskaera izapidetu zen 
aldian agenteek ez zutela barne-diziplinako prozedurarik bete beharrik izan, eta beren polizia-funtzioak betetzen 
jarraitu zutela, agente horiei delitu larriak egozten zitzaizkien arren. Amaieran, Estatuari eskatu zion tortura-egi-
leei zigor egokiak jartzeaz arduratzeko eta biktimaren erabateko erreparazioa bermatzeko.

Orkatz Gallastegi Sodupe Espainiaren aurka. 453/2011 Komunikazioa (2012)347

Orkatz Gallastegik salatutako gertaerak 2002ko urriaren 24an hasi ziren, Ertzaintzak Berangon (Bizkaia) 
egindako polizia-operazio batean. Beste bost gazterekin batera atxilotu zuten ondasun higiezin publikoen 
aurkako sabotaje-ekintzetan eta eragindako kalteetan ustez parte hartu zuela-eta. 

Etxean atxilotu zuten, goizeko 5etan, eta handik Ertzaintzaren instalazioetara eraman zuten, Arkautera (Ara-
ba); han, hiru egun egon zen inkomunikatuta. Salatu zuen, polizia-etxean igarotako aldian, bere burua 
errudun jotzea xede zuten galdeketak egin zizkiotela, gorputzean eta genitaletan kolpeak eman zizkiotela, 
jarrera deserosoetan egotera behartu zutela, mehatxu egin eta iletik tira ziotela, eta legez kanpoko bestela-
ko tratu tratu txarrak jasan zituela. 

Azkenean, Orkatz Gallastegik demanda aurkeztu zuen Torturaren aurkako Batzordearen aurrean. Kexa 
aztertu ondoren, organo konbentzional honek ondorioztatu zuen aztertutako gertaerek Konbentzioaren 12. 
artikulua urratzen zutela348. Batzordeak Estatuari leporatu zion esku hartu behar zuten organo judizialek ez 
zutela ezer egin Gallastegik egindako tortura-salaketen aurrean.

Haren esanetan, Auzitegi Nazionalaren aurrean –bai instrukzio-fasean bai ahozko epaiketan– adierazi arren 
bere burua errudun joz polizia-etxean egindako deklarazioa torturen eraginpean lortua izan zela, ez zen 

345   Kepa Urra Guridi Espainiaren aurka, 212/2002 Komunikazioa, Nazio Batuen CAT/C/34/D/212/2002 dokumentua (2005)

346  Torturaren aurkako Batzordearen irizpenean, honela jasotzen dira Auzitegi Gorenak lehen auzialdiko epaia kasatu eta deuseztatzeko 
emandako argudioak; hala, kasuaren epaitza aldatu zuen:
 2.4. Fiskaltzak epaia apelatu zuen Auzitegi Gorenaren aurrean, eta eskatu zuen gertaeren kalifikazioa aldatzeko eta zigorrak murrizteko. 
Auzitegi Gorenak, 1998ko irailaren 30eko epaiaren bidez, erabaki zuen guardia zibilei espetxe-zigorrak urtebetera murriztea. Auzitegi 
Gorenaren epaiaren arabera, guardia zibilek eraso egin zioten demandatzaileari haren jarduerei buruzko informazioa eta Bizkaia koman-
doko beste kideak zein ziren jakiteko. Auzitegiaren esanetan, frogatuta geratu zen “ikerketarako” helburuak zituen tortura egon zela, tratu 
gizagabeen edo iraingarrien mailako intentsitatea gainditzen zuena. Hala ere, Auzitegiaren ustetan, egileak pairatutako lesioek ez zuten 
tratamendu medikorik edo kirurgikorik behar izan, eta nahikoa izan zen lehenbiziko mediku-laguntza. Beraz, erabaki zuen urtebeteko zigo-
rra proportzionala zela delituaren larritasunarekiko.

347  Orkatz Gallastegi Sodupe Espainiaren aurka. 453/2011 Komunikazioa, Nazio Batuen CAT/C/48/D/453/2011 dokumentua (2012)

348  Konbentzioaren 12. artikulua: “Estatu alderdi orok zainduko du agintari eskudunek ikerketa azkar eta inpartziala egitea, arrazoiak 
daudenean uste izateko bere jurisdikzioan tortura-egintza bat gauzatu dela”.
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inolako neurririk hartu gertaera horiek ikertzen ahalegintzeko. Aldiz, Gallastegi epaitu eta kondenatu zuen 
organoak baliozko frogatzat hartu zuen aipatutako deklarazio hori; deklarazio horretan, egozten zitzaizkion 
ekintzetan parte hartu izana onartzen zuen auzipetuak349. Batzordearen interpretazioaren arabera, Auzitegi 
Nazionalaren eta Auzitegi Gorenaren epaiak irakurriz, ondoriozta daiteke salatzaileak bere burua errudun 
joz egindako deklarazioak garrantzi handia izan zuela haren aurkako prozesuan350.

Epaitegian jarritako salaketaren ondotik instrukzioko epaileak egindako ikerkuntzari dagokionez, Batzor-
deak adierazten zuen ez zela nahikoa izan. Adierazi zuen ulertezina zitzaiola argi eta garbi behar-beharrez-
koak ziren froga gehigarriak egiteari uko egitea. Gaineratu zuen forentseen txostenak froga garrantzitsuak 
direla torturak egon direla erakusteko, baina, Blanco Abaden kasuari buruz egindako komunikazioa gogora 
ekarriz351, nabarmendu zuen, askotan, ez direla nahikoa izaten eta beste informazio bat behar izaten dela, 
beste iturri batetik lorturikoa, lehendik dugunarekin alderatzeko352.

Azkenean, Batzordeak Espainia kondenatu zuen Hitzarmenaren 12. artikulua, estatuak behartzen ditue-
na torturen eta tratu txarren salaketak azkar eta modu inpartzialean ikertzera, urratzeagatik. Nolanahi ere, 
adierazi zuen aurkeztutako dokumentuak zirela-eta ezin zuela erabakirik hartu Konbentzioaren 15. artiku-
lua353 ez betetzeari buruz, ez eta Gallastegik bere burua errudun aitortzeko egindako deklarazioa baliogabe 
uzteari buruz ere. 

3.4.3. Giza Eskubideen Europako Auzitegia (GEEA), 1950eko Giza Eskubideak eta Oi-
narrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenekoa
1959an jardunean hasi zenetik, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak aldaketa handiak izan ditu. Aldake-
ta nagusia 1994an izan zen, 11. protokoloa sartu eta kontrol-mekanismoak berregituratu zirenean; azken 
horren ondorioz, ordura arteko Batzordearen eta Auzitegiaren ordez, Giza Eskubideen Europako Auzitegi 
iraunkor bat jarri zen354. Geroztik, eskubideak urratzen zaizkien pertsonek legitimazioa dute zuzenean Au-
zitegiaren jurisdikzioan errekurtsoa jartzeko. Hitzarmenean, Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeari 
eskatzen zaio emandako epaien jarraipena egiteko eta, horrela, epai horiek betetzen direla bermatzeko355. 

Ustezko torturen eta tratu txar gizagabe eta iraingarrien kasuei dagokienez, Auzitegiak aitortzen du osota-
sun fisikorako eta psikikorako eskubidea babestea ez dela soil-soilik haren urraketa materialera mugatzen, 
forma-dimentsioa ere kontuan hartzen baitu; hau da, salaketak ikertzeko bermeak babestu behar ditu, zain-
tzapeko pertsonaren segurtasunaz eta ongizateaz arduratzen diren agintaritzek pertsona horiek jasandako 
kalteei buruzko azalpenak eman behar dituzten aldetik356.  

Horrenbestez, ustez eskubide-urraketa bat gertatu den kasuak ikertu behar ditu Estatuak. Ikerketak eragin-
korra izan behar du: ofiziozkoa, azkarra, gardena eta independentea, eta biktimak parte hartu behar du357. 

Azken hamarkadetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak bederatzi aldiz kondenatu du Espainia Hitzar-
menaren 3. artikulua urratzeagatik; lehen epaia 2004an izan zen, eta azkena, 2016an. Auzitegiak epaia 
emandako zazpi demanda Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Komunitateko herritarren 
kasuei dagozkie; zehazki, terrorismoaren aurkako polizia-ekintzen baitan inkomunikatuta zeudela torturak 
jasan izana salatu zuten demandatzaileek. 

349  Orkatz Gallastegi Sodupe Espainiaren aurka. 453/2011 Komunikazioa, 7.2 paragrafoa.

350  Orkatz Gallastegi Sodupe Espainiaren aurka. 453/2011 Komunikazioa, 7.4 paragrafoa.

351  Blanco Abad Espainiaren aurka. 59/1996 Komunikazioa (1998)

352  Orkatz Gallastegi Sodupe Espainiaren aurka. 453/2011 Komunikazioa, 7. paragrafoa.

353  15. artikulua
“Estatu alderdi orok ziurtatuko du inolako prozeduratan adierazpenak ezin izango direla alegatu froga moduan, baldin eta egiaztatzen bada 
adierazpenok torturaren ondorioz egin direla, salbu eta adierazpenok egiten direnean torturarengatik akusatu den pertsonaren aurka, hain 
zuzen, adierazpen hori egin izanaren froga gisa”. 

354  BOE 17. zk., 1998ko irailaren 17koa.

355  Hitzarmenaren 46.2. artikulua
“Alderdi Kontratatzaile Gorenek alderdi diren liskarretan Auzitegiak emandako behin betiko epaiak betetzeko konpromisoa hartzen dute. 
Auzitegiak emandako behin betiko epaia Ministroen Batzordeari bidaliko zaio, eta bera arduratuko da exekutatzeaz”.

356  Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia: Mac Cann Erresuma Batuaren aurka, 1995eko irailaren 27koa; Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren epaia: Assenov Bulgariaren aurka, 1998ko urriaren 28koa.

357  McCann Erresuma Batuaren aurka(18984/91 zk.), 1995eko azaroaren 27ko epaia. 
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Ebazpen horiek eta Espainiako Auzitegi Gorenaren nahiz Konstituzio Auzitegiaren azken epaiak kontuan 
hartuta, Espainiako Abokatuen Fundazioak, 2016an argitaratutako txosten batean, ondorioztatu zuen tek-
nika horien erabilerari buruzko zalantzek eta susmoek, Espainiako gizartearen herri-iruditerian zeudenak, 
egiazkotasun eta indar handiagoa hartzen zutela behin eta berriz egitate hori ziurtatzen zuten epaiak 
zirela-eta358 . 

Hurrengo lerroetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, Hitzarmenaren 3. artikulua urratzeagatik, Espai-
niaren aurka emandako ebazpenen alderdi juridiko garrantzitsuenak aztertuko ditugu. Kasu horiek sakona-
go garatuko dira 8. kapituluan.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainiaren aurka emandako kondena-epaiak Giza Eskubi-
deen Europako Hitzarmenaren 3. artikulua urratzeagatik

Aurrez adierazi bezala, Espainiaren aurkako bederatzi kondena-epai eman dira egoera horiek direla-eta; 
bederatzi kasu horietatik zortzi atxiloaldi inkomunikatuekin daude lotuta, eta bat, atxiloketarik izan ez arren, 
poliziak behin eta berriz emandako tratu txarrekin.

Kasua Geea-ren 
epaia

Gertaeren 
data Ink. Kondena

Martinez Sala, David 
eta beste batzuk140 2004/11/02 1992/06/29 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

San Argimino Isasa, 
Mikel 2010/09/28 2002/05/14 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

Beristain Ukar, Aritz 2011/03/08 2002/09/05 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

Beauty Salomon 2012/07/24 2005/07/15-21 Ez

3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik. 
eta 14. artikulua (Diskriminatzeko 
debekua) urratzea 3. artikuluarekin 
lotuta.

Otamendi Egiguren,    
Martxelo 2012/10/16 2003/02/20 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

Ataun Rojo, Oihan Unai 2014/10/07 2008/11/10 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

Etxebarria Caballero, 
Beatriz 2014/10/07 2011/03/01 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

Arratibel Gartziandia, 
Jon Patxi 2015/05/05 2011/01/18 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

Beortegi Martinez, 
Xabier 2016/05/31 2011/01/18 Bai 3. artikulua urratzea, ez ikertzeagatik.

359

Kondenatutako zazpi kasu ETAren ekintza terroristetan parte hartzeaz akusatutako atxilotuei dagozkie; guz-
tiak ere Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Komunitateko herritarrak dira, eta inkomunika-
tuta egon ziren. Salatzaileek alegatzen dute torturak jasan zituztela, eta Espainiako organo judizialek ez 
zituztela gertaera horiek ikertu. Lan honetan egindako planteamenduarekin jarraituz, zazpi kasu horietan 
aurkitutako zenbait alderdi interesgarri aztertuko ditugu. 

a) 3. artikuluan jasotzen den ikertzeko betebeharra urratzea. Hain zuzen, torturen eta tratu txarren ale-
gazioak eraginkortasunez eta efizientziaz ez ikertzea dela-eta, Auzitegiak ondorioztatzen du Espainiak 
3. artikulua urratzen duela. Ildo horretan, Auzitegiak adierazi zuen pertsona batek, argudiatuz, azaltzen 
duenean tratu desegokia jaso duela askatasunaz gabetutako aldian, automatikoki gertaerak ikertu behar di-
rela, modu ofizialean eta eraginkortasunez; horrela, lan horri esker, arduradunak identifikatu eta zigortu ahal 

358  ESPAINIAKO ABOKATUEN FUNDAZIOA: España ante la tortura y los malos tratos. Informe Fundación Abogacía Española, 23. or., 
2016ko azaroa.

359 David Martínez Sala, Esteve Comellas Grau, Jordi Bardina Vilardell, Eduard Pomar Perez, Eduard López Domenech, José Poveda Planas, 
Joan Rocamora Aguilera, Jaume Olivares Maristany, Xavier Ros González, Carles Buenaventura Cabanas, Guillem de Palleja Ferrer-Cajigal 
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izango dira. Hori egin ezean, torturaren eta zigor edo tratu anker eta iraingarrien debekua, Hitzarmenean 
jasotzen dena, edukirik edo funtsik gabea litzateke360. 

Europako Auzitegiak Espainiari, zazpi alditan, egindako gaitzespenak berretsi egiten du horretarako es-
kumena duten instrukzioko epaileek erakusten duten ikerkuntza-jarduerarik eza. Froga dokumentaltzat 
aurkeztutako txosten forentseak aztertzera mugatzea, beste inolako froga-jarduerarik egin gabe,361 edota 
salatzailearen kontakizuna zuzenean ez entzutea, besteak beste, onartezintzat jotzen ditu Auzitegiak362. 
Epaileen lana arbuiatzen du Auzitegiak, egiaztatzen baitu horrelako kasuetan ez dutela interesik agertzen; 
jarrera horren ondorioz, akusazio partikularrak eskatutako froga –zalantzarik gabe, erabakigarria hain sala-
keta larrien aurrean– ukatzen dute, adibidez: salatzaileari deklarazioa hartzea, atxiloaldian parte hartu zuten 
poliziak identifikatzea eta galdekatzea, eta atxilotua aztertu zuen mediku forentseari lekukotza hartzea363. 
Are gehiago, txosten forentseetan atxilotuei egindako torturen edo tratu txarren salaketak jasotzen direnean 
edota lesioak egiaztatzen direnean ere, ez da behar bezala ikertzen364. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Auzitegi Nazionaleko magistratuen jarrera ere gaitzesten du; izan 
ere, atxilotuek torturen eta tratu txarren salaketak egin arren, ez dute inolako neurririk hartu, eta pasibotasun 
osoz jokatu dute365.

b) Froga-zama. Pertsona bat atxilotuta dagoen aldiak baldintza jakin batzuk izaten ditu, eta aldi horretan 
gertatzen den guztia edo gehiena agintariek soilik jakiten dute. Horregatik, aldi horretan gertatzen den lesio 
orok egitatezko presuntzio sendoa du.

Atxiloaldi inkomunikatuan esku hartzen duten pertsonen kopuru tasatua aintzat hartuta, Auzitegiak iritzi dio 
atxilotua zaintzeko ardura duen agintaritzak ere baduela froga-zama; horrenbestez, Estatuak modu sines-
garrian eta behar bezala azaldu behar du zer gertatu zaion bere zaintzapeko pertsonari366.

c) Behar besteko froga-elementua eta eduki sustantiboa edo materiala urratzea. Beharrezkoa da fro-
ga-elementuak izatea, Auzitegiak, arrazoizko zalantza ororen gainetik, ondorioztatu ahal izan dezan 3. ar-
tikulua urratu dela, alderdi materialari dagokionez; hau da, epaiak berretsi dezan salatzaileak torturak edo 
tratu txarrak jasan dituela367. Froga sendotzat hartzeko organo judizial horrek eskatzen dituen baldintzei 
dagokienez, argitu du aztarnen edo presuntzioen multzo bat izan daitekeela, eta horiek, ezeztatuta ez egon 
arren, oso larriak eta zehatzak izan behar dutela, eta bat etorri behar dutela beren artean368.

Aztertutako kasuetan, Auzitegiak ezin izan du baieztatu behar besteko ziurtasunez salatzaileak salatutako 
jarduerak jasan zituela, eta argudiatu du egoera hori agintariek behar beste ez ikertzearen ondorio dela, 

360  Otamendi Egiguren Espainiaren aurka (Demanda zk.: 47303/08), 2012ko urriaren 16ko epaia, 38. paragrafoa; Arratibel Garciandia 
Espainiaren aurka (Demanda zk.: 58488/2013) 2015eko maiatzaren 5eko epaia, 35. eta 37. paragrafoak; Etxebarria Caballero Espainiaren 
aurka (Demanda zk.: 74016/12) 2016ko urriaren 7ko epaia, 43. paragrafoa.  

361  Beristain Ukar Espainiaren aurka (Demanda zk.: 4035/05) 2011ko martxoaren 8ko epaia, 30. paragrafoa.  

362  Otamendi Egiguren Espainiaren aurka (Demanda zk.: 47303/08), 2012ko urriaren 16ko epaia, 40. paragrafoa.  

363  Ataun Rojo Espainiaren aurka (Demanda zk.: 3344/13) 2014ko urriaren 7ko epaia, 36. paragrafoa; Beristain Ukar Espainiaren aurka 
(Demanda zk.: 4035/05) 2011ko martxoaren 8ko epaia, 33. paragrafoa; Beortegi Martinez Espainiaren aurka (Demanda zk.: 36286/14) 
2016ko maiatzaren 31ko epaia, 45. paragrafoa.  

364  Beristain Ukar Espainiaren aurka (Demanda zk.: 4035/05) 2011ko martxoaren 8ko epaia, 30. paragrafoa; Argimino Isasa Espainiaren 
aurka (Demanda zk.: 2507/07), 2010eko irailaren 28ko epaia, 35. eta 36. paragrafoak; zehazki, honela dio: 
35. (...) Geroago, 2002ko ekainaren 11n, demandatzaileak Donostiako guardiako instrukzioko epailearen aurrean deklaratu zuen tratu 
txarren biktima izan zela atxiloaldian eta Madrilgo atzipenaldian. Besteak beste, tratu hauek pairatu zituen: kolpeak buruan, asfixia-saioak 
(buruan plastikozko zaku bat jarrita), umiliazio eta irain sexualak, eta heriotza- eta bortxaketa-mehatxuak. Demandatzailearen alegazioek 
bazuten oinarria mediku forentseen txostenetan, lesio txikiak eta apurtutako saihets bat zituela jasotzen baitzen bertan.  

365  Otamendi Egiguren Espainiaren aurka (Demanda zk.: 47303/08), 2012ko urriaren 16ko epaia, 40. paragrafoa;  Beristain Ukar Espai-
niaren aurka (Demanda zk.. 2011ko martxoaren 8ko epaia, 30. paragrafoa.  

366  Argimino Isasa Espainiaren aurka (Demanda zk.: 2507/07), 2010eko irailaren 28ko epaia, 58. or.; Beristain Ukar Espainiaren aurka 
(Demanda zk.: 4035/05) 2011ko martxoaren 8ko epaia, 39. paragrafoa; Etxebarria Caballero Espainiaren aurka (Demanda zk.: 74016/12) 
2016ko urriaren 7ko epaia, 55. paragrafoa.

367  Argimino Isasa Espainiaren aurka (Demanda zk.: 2507), 2010eko irailaren 28ko Epaia, 63. eta 65. paragrafoak.

368  Beristain Ukar Espainiaren aurka (Demanda zk.: 4035/05) 2011ko martxoaren 8ko epaia, 39. paragrafoa; Etxebarria Caballero Es-
painiaren aurka (Demanda zk.: 74016/12) 2016ko urriaren 7ko epaia, 55. paragrafoa; Beortegi Martinez Espainiaren aurka (Demanda zk.: 
36286/14) 2016ko maiatzaren 31ko epaia, 42. paragrafoa.
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batez ere. Horrez gain, adierazten du atxilotuek zailtasunak izaten dituztela beren alegazioak oinarritzeko 
frogak lortzeko eta aurkezteko, batik bat torturek eta tratu txarrek arrastorik uzten ez dutenean369.

d) Inkomunikazioa. Atxiloaldi inkomunikatuari dagokionez, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak kezka 
adierazten du irmo, eta bere azken epaietan, Europako Kontseiluaren Giza Eskubideen komisarioak 2013ko 
ekainaren 3tik 7ra Espainiara egindako bisitaren harira 2013ko urriaren 9an igorritako txostenaren edukia 
ekartzen du gogora (CommDH(2013)18)370. Era berean, Auzitegiak behin eta berriz aipatzen ditu Tortura-

369  Beristain Ukar Espainiaren aurka (Demanda zk.: 4035/05) 2011ko martxoaren 8ko epaia, 41. eta 42. paragrafoak; Argimino Isasa Es-
painiaren aurka (Demanda zk.: 2507/07), 2010eko irailaren 28ko epaia, 65. paragrafoa; Etxeberria Caballero Espainiaren aurka (Demanda 
zk.: 74016/12), 2016ko urriaren 7ko epaia, 57. eta 58. paragrafoak.

370   Etxeberria Caballero Espainiaren aurka kasuaren epaian, 2016ko urriaren 7koan, 32. paragrafoan, hitzez hitz jasotzen da Giza Es-
kubideen komisarioaren txostenaren zati bat, hau zehazki: 
“(…) Legea betearazteko ardura duten erakundeetako kideek egindako tratu txarrak eta kide horien zigorgabetasuna giza eskubideen 
arloko gai guztiz kezkagarria da eta oso aspaldikoa Espainian, Guardia Zibilak egindako atxiloaldi inkomunikatuen testuinguruan, bereziki. 
Giza Eskubideen Europako Auzitegira eta Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordera eramandako zenbait kasutan, ondorioztatu da 
Espainiak ez dituela bete giza eskubideen arauak, tortura debekatzen dutenak. 
(…)
1. Giza eskubideen urraketak atxiloaldi inkomunikatuan 
100. 2011n eta 2012an, austeritate-neurrien aurkako manifestaldietan legea betearazteko ardura zuten agintaritzek gehiegizko indarkeria erabili 
zutela jaso zen txostenetan agerian geratu ziren giza eskubideekin loturiko aspaldiko gai kezkagarriak, ordena publikoko indarrek hartutako 
neurriei erreferentzia egiten dietenak. 38 Horrez gain, kezka handia sortzen dio komisarioari Gobernuak indultuak eman izanak, baita giza 
eskubideen urraketa larriekin loturiko kasuetan ere (adibidez, 2012ko azaroan, tortura-delituengatik kondenatutako lau poliziari emandakoa). 
101. Komisarioak bere nahigabea adierazten du Guardia Zibilak egindako atxiloaldi inkomunikatuetan, oraindik ere, giza eskubideen 
urraketak –bereziki, tratu txarrak– gertatzen direla-eta, giza eskubideen alorreko nazioarteko hainbat erakundek, etengabe, gomendioak 
egin arren. Legea betearazteko ardura duten agintaritzen jardunari buruz Auzitegian eta Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordean 
aurkeztutako demanda gehienetan, Guardia Zibilak atxiloaldi inkomunikatuan zeuden pertsonei eginiko tratu txarrak aipatzen dira. 
102. 1991tik, Torturaren Prebentziorako Batzordeak (CPT) agerian utzi du zenbait delitu-kategoriatako susmagarriei –hau da, talde armatu, 
terrorista edo asaldatzaileetako ustezko kideei edo talde horiekin lotura dutenei– Guardia Zibilak emandako tratu txarren arazoa. 
Espainiako agintariei eskatu die atxiloaldi inkomunikatua kentzeko; izan ere, baliteke atxiloaldi-mota horrek, bere ezaugarriak direla-eta, 
aukera ematea gehiegikeriak eta giza eskubideen urraketak egiteko CPTk Espainiari buruz egindako txostenean –2013ko maiatzean 
argitaratua (39)– atsekabea agertu zuen, 2007an aurreko bisita egin zuenetik eta zenbait gomendio eman zituenetik, ez zirelako nabar-
men indartu atxiloaldi inkomunikatuetako giza eskubideen urraketen aurkako bermeak. Bereziki deitoratu zuen atxilotuek abokatu batekin 
pribatuan bildu ezin izatea; hala ere, 2007az geroztik, eskubidea dute ofiziozko abokatu batekin biltzeko. Oraindik ez dira sistematikoki 
aplikatzen berme gehigarriak, adibidez, berak aukeratutako mediku batek aztertzeko aukera, atxilotuak bere atxiloketaren berri senideei 
emateko eskubidea, eta atxiloaldi inkomunikatu osoaren audioa eta bideoa grabatzeko aukera. Epaileek atxiloaldi inkomunikatuan dauden 
pertsonen ikuskapen egokirik ez egitea ere kritikatu du CPT-k, bai eta atxilotu gehienek gehiegikerien ustezko egileak identifikatu ezin iza-
tea ere, galdeketetan begiak estaltzen dizkietelako. Herritarren Defendatzaileak ere legez kanpoko eta ezin justifikatuzko jo zuen 2012ko 
txostenean poliziak ustezko errudunei galdeketak egitea, eta, zenbaitetan, haien abokatuengana kaputxak jantzita agertzea, identifika 
ez zitzaten. Horrez gain, CPT-k nabarmendu zuen, 2007tik adingabeen atxiloaldi inkomunikatua ezartzen ez zaien arren, horri dagokion 
legedia zuzendu egin behar dela, jarduera hori guztiz debekatzeko. 
103. Komisarioak kezkaz hartzen du atxiloaldiko tratu txar larrien alegazioak egon arren –sarritan, gainera, mediku forentseek adierazi-
takoak–, kasu askotan ez delako ikerketa eraginkorrik hasi. Tratu txarren salaketak ikertu diren kasuetan, ikerketak, askotan, ez dira behar 
bezain eraginkorrak izan. 
104. Lau kasutan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak erabaki du Espainiak Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 3. artikulua 
urratu zuela, atxiloaldi inkomunikatuan egindako tratu txarren salaketen ikerketa eraginkorrik ez egiteagatik. 2004an emandako lehen epai 
batean (Martínez Sala eta beste batzuk Espainiaren aurka), talde armatu bateko kide izatea egotzita Bartzelonan eta Madrilen egindako 
atxiloketei eta, atxiloaldian, guardia zibilek pertsona haiei ustez emandako tratu txarrei egiten zaie erreferentzia; zehazki, 15 lagun atxilotu 
zituzten. Auzitegiak xedatu zuen tratu txarren salaketak ez zituztela eraginkortasunez ikertu. 
(…) 
105. Espainiaren aurka berriki emandako hiru epaietan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ondorioztatu zuen Giza Eskubideen Euro-
pako Hitzarmenaren 3. artikulua urratu zela atxiloaldi inkomunikatuan. (43) Auzitegiaren epaietan adierazten da zenbait arrakala daudela 
egungo sisteman, hala nola ez dela egiten atxilotu inkomunikatuen azterketa forentse arretatsurik eta independenterik, eta, horren on-
dorioz, ez direla modu eraginkorrean ikertzen ordena-indarrek egindako tratu txarren salaketak. Egun, Europako Kontseiluko Ministroen 
Batzordeak du Espainiak epai horiek betetzen dituen gainbegiratzeko ardura. 
106. Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordearen arabera ere, Espainiak bi kasutan urratu zuen Torturaren aurkako Konbentzioa, 
atxiloaldi inkomunikatuko tortura-salaketak behar bezala ez ikertzeagatik: bata, guardia zibilek Madrilen emandako tratuarekin dago lotuta 
(Encarnación Blanco Abaden kasua), eta bestea, Ertzaintzak emandakoarekin (Orkatz Gallastegi Soduperen kasua). (…) Azkenik, 2013ko 
maiatzean, Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordeak adierazi zuen Espainiak Giza Eskubideen eta Eskubide Politikoen Nazioarteko 
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ren Prebentziorako Batzordeak Espainiako atxiloketa-zentroetara egindako bisiten (2000an, 2003an eta 
2007an) ondoren eginiko txostenak; txosten horietan, kritika gogorrak egiten zaizkie atxiloaldi inkomunika-
tuan izaten diren baldintzei371. Gai horri dagokionez, CPTk 2013ko apirilean egindako txostenaren edukia 
ekarri behar da gogora; txosten horretan, Espainiako estatuari gomendatzen zaio utz diezaiola atxilotuari 
zenbait eskubide baliatzen, inkomunikazioaren baliozkotasuna ezerezten dutenak. Hau da, besteak beste, 
eskubide hauek aipatu behar dira: atxilotuak aukera izatea bere abokatuari kontsulta pribatuak egiteko; 
berak aukeratutako medikuarekin biltzeko eskubidea izatea, mediku forentseak egindako txostenaz gain, 
beste txosten osagarri bat egiteko edo mediku forentseen txostenak hobetzeko; eta agintarientzako jokabi-
de-kode bat egitea, debeku hauek berariaz jasoz: atxilotuei benda batez begiak estaltzea, ariketa fisikoak 
eginaraztea eta denbora luzean zutik egotera behartzea372. 

Hori guztia dela eta, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak zorrotz onartzen du “inkomunikazio-erregime-
nean atxilotutako pertsonen zaurgarritasun bereziko egoera”, eta kontrol jurisdikzional zorrotza egiteko es-
katzen du, gehiegikeriarik gertatu ez dadin eta pertsonen osotasuna babestu dadin373. Berriro ere, botere 
judizialari egiten zaizkio kritikak, bai salaketak ez ikertzeagatik bai atxilotuen eskubideak ez babesteagatik, 
eta bere kontrol-ahalmenei dagokienez jarrera proaktiboagoa izatea eskatzen zaio374. 

Atal honekin amaitzeko, gogorarazi behar dugu azterketa honetan torturen eta tratu txarren 4113 salaketa 
identifikatu direla. Dena den, salaketa judizialen kopuru txiki batean (20) soilik lortu da kondena-epaia, eta 
izapidetutako gainerakoak (ehunka salaketa) artxibatu egin ziren. Nolanahi ere, nazioarteko erakundeek 
hainbat zehapen jarri dizkiote Espainiari praktika horiek debekatzen dituzten itunak urratzeagatik; lehen 
zehapena 1998an jarri zuten, Torturaren aurkako Batzordeak Blanco Abad-en kasuan egindako irizpenare-
kin, eta gaur egun arte jarraitu dute zehapen horiek. Hain zuzen, azken bi hamarkadetan, Torturaren aurka-
ko Batzordeak, Giza Eskubideen Batzordeak eta, bereziki, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Estatua 
zigortu dute; guztira, azterketa honetan eragin duten hamaika kondena eman dituzte.

Ituna urratu zuela Maria Cruz Atxabal Puertasen kasuan, ez zirelako eraginkortasunez ikertu Madrilen, atxiloaldi inkomunikatuan, Guardia 
Zibilak demandatzaileari egindako torturen eta bestelako tratu txarren salaketak (...). 

371  Argimino Isasa Espainiaren aurka (Demanda zk.: 2507/07), 2010eko irailaren 28ko epaia, 37. paragrafoa; Arratibel Garcia Espainiaren 
aurka (Demanda zk.: 58488/2013), 2015eko maiatzaren 5eko epaia, 27. paragrafoa; Otamendi Egiguren Espainiaren aurka (Demanda zk.: 
47303/08), 2012ko urriaren 16ko epaia, 28. paragrafoa. 

372  Arratibel Garcia Espainiaren aurka (Demanda zk.: 58488/2013), 2015eko maiatzaren 5eko epaia, 27. paragrafoa.

373  Beortegi Martinez Espainiaren aurka (Demanda zk.: 36286/14) 2016ko maiatzaren 31ko epaia, 46. paragrafoa.

374  Beortegi Martinez Espainiaren aurka (Demanda zk.: 36286/14) 2016ko maiatzaren 31ko epaia, 46. paragrafoa.
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Auzitegi Gorenak torturengatik emandako kondena-epaiak: 20, 1979tik 1992ra bitartean; Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiak torturak ez ikertzeagatik emandako kondena-epaiak: 6, 2002tik 2011ra bitartean.

Batzordeen eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren ebazpen horiek Estatuari behin eta berriz ezarrita-
ko kondena dira, torturen eta bestelako tratu txarren salaketak ez ikertzeagatik. Ebazpen horien edukietan, 
hau egozten diete kasuan-kasuan esku hartzen duten organoetako epaileei (Auzitegi Nazionaleko epaileei, 
Auzitegi Gorenekoei eta epaitegi arruntetakoei):

• Beren zaintzapean dauden atxilotuen osotasuna bermatzeko kontrol-neurriak ezartzean pasibota-
sunez jokatzea. 

• Torturatuen kontakizuna entzutean pasibotasunez jokatzea.

• Kasuan kasuko instrukzioko epaitegietan torturen eta tratu txarren salaketak egitean, salaketa ho-
riek ez ikertzea.

Torturak eta tratu txarrak ikertzen ez badira, jarduera horien debekua asmoen adierazpen huts bihurtzen da, 
eta edukirik nahiz eraginkortasunik gabe uzten ditu jarduera horiek debekatzen dituzten itunak eta arauak. 

Hurrengo epai hauetan, Konstituzio Auzitegiak bere iritzia eman eta babesa agertu du kasuak ez ikertzeaga-
tik: 52/2008, 69/2008, 107/2008, 63/2010, 131/2012, 153/2013, 130/2016 eta 144/2016 (azken biak, berriki 
emandakoak)375. Nolanahi ere, azterketa honetan jasotako torturen eta/edo tratu txarren salaketengatik ire-
kitako prozedura judizial askotan, instrukzio-fasean egindako froga eskasa izan da..

375  Konstituzio Auzitegiaren 144/2016 Epaia, irailaren 19koa. 5. zuzenbide-oinarria
«5. Beraz, torturen salaketen ikerketa judizial eraginkorrik egin ez zenez –salatutako gertaeren errealitatea ikertzen jarraitzeko instrukzioko 
bitartekoak izan arren, itxi egin baitzen–, bidezkoa da hari babesa ematea babes judizial eraginkorrerako eskubidea urratzeagatik 
(Espainiako Konstituzioaren 24.1 artikulua), torturarik nahiz zigor edo tratu anker edo iraingarririk ez jasateko eskubidearekin lotuta 
(Espainiako Konstituzioaren 15. artikulua).

4113 kasu

Auzitegi Gorena Giza 
Eskubideen 
Europako 
Auzitegia

18 urte 25 urte

Protokolodun kasuakBerretsitako kasuakKasuak
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3.5. Torturen eta bestelako tratu txarren biktimen tratamendua.   
       Nor da biktima?
Nazio Batuen Batzar Nagusiak, 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean, Delituen eta botere abusuen 
biktimentzako oinarrizko justizia printzipioei buruzko adierazpena onartu zuen376, eta, bertan, honela definitu 
zuen biktima: 

“A. Delituen biktimak 

 1. Biktimatzat hartuko dira estatu kideetan indarrean dagoen zigor-legeria –botere-abusua galaraz-
ten duena barne– urratzen duten egite edo ez-egiteen ondorioz, banaka edo taldeka, kalteak (lesio 
fisiko edo mentalak barne), sufrimendu emozionala, galera finantzarioa edo oinarrizko eskubideen 
galera nabarmena jasan dituztenak. 

2. Deklarazio honen arabera, biktimatzat hartu ahal izango da, egilea identifikatu, harrapatu, epaitu 
edo kondenatzen den gorabehera, eta egilearen eta biktimaren arteko familia-harremana edozein 
dela ere. Biktima terminoaren barruan, gainera, zuzeneko biktimarekin harreman zuzena duten fa-
miliartekoak edo haren kargura daudenak sartuko dira, baita arriskuan zegoen biktimari laguntzeko 
edo biktimizazioa prebenitzeko esku hartzean kalteak izan dituztenak ere. 

3. Deklarazioaren xedapenak pertsona guztiei aplikatuko zaizkie, inongo bereizketarik egin gabe 
arraza, larru-kolorea, sexua, adina, hizkuntza, erlijioa, nazionalitatea, politikako edo bestelako iri-
tzia, kultura-sinesmenak edo -jarduerak, ekonomia-egoera, jaiotza edo familia-egoera, jatorri etni-
koa edo soziala, edota ezintasun fisikoak direla bide. 

Aipatu berri den printzipioaren hitzez hitzeko edukia kontuan hartuta, hauek lirateke kontzeptu horri buruz 
Nazio Batuek txertatutako definizio-elementuak: Estatuko zigor-legeria urratzen duten egite edo ez-egiteen 
ondorioz, banaka edo taldeka, kalteak jasan dituzten pertsonak, eta pertsona horien seniderik hurbilenak 
lirateke biktimak. Kaltea kontzeptuari dagokionez, berriz, lesio fisiko edo mentalak sartuko lirateke horren 
baitan, bai eta galera finantzarioa edo oinarrizko eskubideen galera nabarmena ere. Biktimatzat hartzeko 
ez da ezinbestekoa egilea identifikatzea, harrapatzea, epaitzea edo kondenatzea, ez eta egilearen eta bik-
timaren artean familia-harremanik ez izatea ere; hau da, jasandako kaltearen mende egongo da funtsean.

Testu horretan, delituen eta botere-abusuen biktimei soilik egiten zaie erreferentzia; hala eta guztiz ere, gara-
tutako biktima-kontzeptuaren funtsezko elementuak, gerora, bere egin dituzte beste biktima-kategoria batzuez 
arduratu diren nazioarteko hainbat baliabidetan. Nazio Batuek, esaterako, zazpi biktima-kategoria zehaztu di-
tuzte377: delituen biktimak, botere-abusuen biktimak, derrigorrezko desagertzeen biktimak378, giza eskubideen 
nazioarteko arauen urraketa nabarmenen biktimak379, nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien 
biktimak, nazioarteko zigor-zuzenbidearen urraketen biktimak, eta giza salerosketen biktimak.

Adierazpenean jasotako printzipioek oinarrizko eskubide batzuk aitortzen dizkiete biktimei; eskubide horiek, 
hain zuzen, hurrengo lerroetan adieraziko ditugu:

a) Justiziara jotzeko eta tratu zuzena jasotzeko eskubidea. Gupidaz tratatu behar dituzte, eta beren 
duintasuna errespetatu behar dute. Horrez gain, biktimak justiziara jotzeko eta eragin dioten kal-
tea berehala erreparatzeko daukan eskubidea jasotzen da, berak erabil ditzakeen mekanismoak, 
ofizialak edota ofiziosoak, baliatuz. Prozedura judizialak eta administratiboak biktimen beharretara 
egokitzeko aukera kontuan hartzen da, eta hauek aipatzen dira alderdi nagusitzat: informazioa, 
jarduerak egin bitartean iritzia emateko eta bere kezkak adierazteko aukera, prozesuan zehar bik-
timari laguntza egokia emateko eskubidea, biktima bere osotasunean babestea eta prozesua atze-
rapenik gabe ebaztea.  

376  Biktimologiaren jatorriari eta bilakaerari buruzko BERISTAIN, A.: “¿La sociedad/judicatura atiende a “sus” víctimas/testigos?” in La 
victimología, Cuadernos de  Derecho Judicial, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, 166. or. eta hurrengoak, Madril, 1993

377  FERNANDEZ CASADEVANTEk jasotako sailkapena.

378  Batzar Nagusiaren 47/133 Ebazpena, 1992ko abenduaren 18koa, pertsona guztiak derrigorrezko desagertzeen aurka babesteari 
buruzko adierazpena onartzen duena.
Gerora, 2006an, Pertsona guztiak derrigorrezko desagertzeen aurka babesteko nazioarteko Konbentzioa egin zen.

379  Giza eskubideen nazioarteko arauen urraketa nabarmenen biktimak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien 
biktimak 2005eko abenduaren 16ko Batzar Nagusiaren 60/147 Ebazpen bidez arautzen dira, horren bidez onartzen baitira giza eskubi-
deen nazioarteko arauen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketen biktimek errekurtsoa jartzeko duten eskubideari buruzko 
oinarrizko printzipioak eta ildoak.
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Nabarmentzekoa da, biktimaren eskubideak bermatzeko testuaren hasieratik bertatik, justizia-me-
kanismo ofiziosoak erabiltzeko eskaera egiten dela, eztabaidak konpontzeko eta adiskidetzea 
nahiz biktimen erreparazioa lortzeko aukera emango dutenak, eta berariaz aipatzen dira bitarteka-
ritza eta arbitrajea; horiez gain, bestelako ohiturazko justizia-praktikak edo justizia-praktika autok-
tonoak onartzen dira.

b) Ordaina ematea. Biktimek, haien familiek eta haien ardurapean dauden pertsonek delitugilea-
rengandik edo haren arduradun den pertsonarengandik ordaina jasotzeko eskubidea izango dute; 
ordain hori eragindako kaltearen araberakoa izango da, eta, besteak beste, hauek barne hartzen 
ditu: ondasunak itzultzea edo kalteak nahiz galerak ordaintzea, biktimizazioaren ondorioz sortutako 
gastuak ordaintzea, zerbitzuak ematea eta galdutako eskubideak berrezartzea.

c) Kalte-ordaina. Printzipio honen arabera, delitu larrien biktimen –galera handiak izan dituztenen– 
kasuetan, bai eta biktimen familien eta biktimen ardurapean dauden pertsonen kasuetan ere, Es-
tatuak ordaindu beharko dizkie kalte-ordainak baldin eta delitugileak ez badu biktimari ordaintzeko 
behar beste baliabide ekonomiko. Horri dagokionez, berariaz aipatzen da horrelako kalte-ordainei 
aurre egiteko nazio-funtsak sortu eta indartzeko beharra.

Estatuaren erantzukizun subsidiario hori, jada, aurreikusi zen indarkeria-delituen biktimen kalte-or-
dainari buruzko Europako Hitzarmenean, 1983ko azaroaren 24koan, antzeko baldintzetan; hitzar-
men hori Europako Kontseiluak aldarrikatu zuen, eta, beraz, loteslea da hori sinatzen eta berresten 
duten estatu kide guztientzat. 

d) Laguntza. Adierazpenean biktimari emateko lau laguntza-mota bereizten dira: materiala, medi-
koa, psikologikoa eta soziala. Laguntza-mota hori ematen duten zerbitzuak zein diren jakinarazi 
beharko da, eta biktimek horietara jotzeko bidea erraztuko da. 

Printzipio hori dela eta, biktimen beharrei erantzungo dien tratamendu egokiari buruzko prestakun-
tza eman behar zaie poliziei, justiziako langileei eta gizarte-zerbitzuetakoei.

Azterketa honetarako oso garrantzitsuak dira Giza eskubideen nazioarteko arauen eta nazioarteko zuzen-
bide humanitarioaren urraketen biktimek errekurtsoa jartzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzi-
pioak eta ildoak, 2005eko abenduaren 16ko Batzar Orokorraren 60/147 Ebazpen bidez onartuak. Bi ha-
markada pasatu diren arren, oraindik eutsi egiten zaie 1985eko Adierazpenean txertatutako definizioaren 
oinarrizko elementuei:

“Dokumentu honen ondorioetarako, biktimatzat hartuko dira, banaka edo taldeka, kalteak jasan 
dituzten pertsonak, kalte horien barruan sartuta lesio fisiko edo mentalak, sufrimendu emozionala, 
galera ekonomikoak edo oinarrizko eskubideen funtsezko murrizketak, baldin eta kalte horien sor-
buru badira giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen ageriko urraketak edo nazioarteko zuzen-
bide humanitarioaren urraketa larriak eragin dituzten egiteak edo ez-egiteak. Hala dagokionean, 
eta barne-zuzenbidearekin bat etorrita, biktima terminoak barne hartuko ditu, halaber, zuzeneko 
biktimaren hurbileko senideak edo haren ardurapekoak; orobat, arriskuan zeuden biktimei lagun-
tzen edo biktimizazioa ekiditen ahalegindu, eta kalteak jasan dituzten pertsonak. 

9. Pertsona bat biktimatzat joko da urraketaren egilea identifikatu, harrapatu, epaitu edo kondenatu den 
kontuan hartu gabe, eta egilearen eta biktimaren artean egon daitekeen familia-harremana gorabehera”. 

Finean, biktimaren kontzeptu zabala hartzen da, ezaugarri hauek biltzen dituena: banakako subjektuak edo ko-
lektiboak, zuzenean nahiz zeharka kalte fisikoak edo mentalak jasaten dituztenak, bai eta sufrimendu emoziona-
la, galera finantzarioa edo oinarrizko eskubideen funtsezko murrizketa jasaten dutenak ere, legea urratzen duten 
egiteen edo ez-egiteen ondorioz. Biktimaren kontzeptua osatzen duen ezaugarri nagusietako bat da halakotzat 
onartzeko ez dela ezinbestekoa egilea kondenatuta egotea, ez eta hura identifikatuta egotea ere. 

Gure testuinguruan, ondoz ondo onartu diren arauen bidez, biktima hauek aitortu dira: lehenbizi, “terroris-
moaren biktimak” nahiz talde antolatuen edo sigladun talde armatuen (ETA, GAL, BVE eta beste batzuk) 
indarkeriak eragindakoak; gero, Memoria Historikoaren Legearen bitartez, Frankismoaren biktimak, hilda-
koak, zehazki; eta geroago, beste lege-garapen batzuen bitartez, 1969-1978 aldian izandako biktimak, moti-
bazio politikoko indarkeriaren ondorioz hildakoak, zauritutakoak edo torturatuak, ordura arte aitortu gabeak. 

1978ko Espainiako Konstituzioan onartutako autonomia-erkidegoen autogobernu-eskumenari esker, 
araudi-esparru bat sortu eta garatu ahal izan da, nahiz eta egun, oraindik, osatu gabea den eta gatazka-
ren biktimei errekonozimendua eta laguntza ematera mugatzen den. Jarduera-eremu horri dagokionez, 
Estatuak ez du esku hartu indarkeriak eragindako talde batengan, motibazio politikoko biktimengan, eta 



100

hain zuzen ere, hutsune hori zuzendu nahi dute euskal erakundeek; talde horretan sartzen dira torturen 
eta tratu txarren biktimak.

Gernikako autonomia-estatutuaren 9. artikuluak, bere printzipio gidarien artean, ezartzen du euskal herri-a-
ginteek herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia zaindu eta bermatuko dutela, eta 
bizi- eta lan-baldintzen hobekuntzaren aldeko politika bultzatuko dutela. Horrez gain, gizakien eta gizatal-
deen askatasuna eta berdintasuna zinezko eta benetako izan daitezen baldintzak eragitera eta oztopoak 
desagerraraztera bideratutako neurri oro hartuko dute380. Manu horren edukia Espainiako Konstituzioaren 
9.2 artikuluan oinarritzen da, eta haren oso antzeko idazketa du381.

Printzipio horietatik abiatuz, eta Euskal Autonomia Estatutuari Estatutuan –gizarte-laguntzari buruzko 10.12 
artikuluan; komunitatearen garapenari buruzko 10.39 artikuluan; eta osasun-eskumena ematen duen 18. 
artikuluan– esleitutako eskumenak oinarri hartuta, giza eskubideen urraketen biktimak babesteko eta haiei 
laguntza emateko zenbait politika garatu dira.

Halaber, ezin aipatu gabe utzi Euskadiko hainbat erakundek bakea eraikitzeko bidean aurrera egin asmoz 
garatu dituzten zenbait ekimen; besteak beste, hauek aipa daitezke: Bake eta Giza Eskubideen aldeko Hez-
kuntzako Euskal Plana 2008‐2011; Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea 2010‐2011; 
edo, berriena, 2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Plana.

Bestalde, Gobernu zentralari dagokionez, motibazio politikoko indarkeriaren biktimak ez dira talde espezi-
fikotzat hartu eta ez dira bereizi indarkeriazko delitu arrunten biktimetatik Estatuak garatutako araudi-es-
parruan, Memoria Historikoaren 52/2007 Legean, 2007ko abenduaren 26koan, salbu. Horregatik, gai hori 
lantzeko, bi lege hauek aplikatuko dira: abenduaren 11ko 35/1995 Legea, Indarkeriazko delituen eta sexu 
askatasunaren aurkako delituen biktimak laguntzeko eta sorostekoa, eta apirilaren 27ko 4/2015 Legea, De-
lituaren biktimaren estatutuarena.

Duela urte batzuk, indarkeria politikoaren biktimak aitortzeko lehen arau-testua onartu zen Eusko Legebil-
tzarrean, ekainaren 12ko 107/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, mo-
tibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak 
jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa. Arau hori, gerora, urriaren 16ko 
426/2013 Dekretuaren bidez aldatu zen. Diktadura frankistako azken aldiko biktimen eskubideak aitortzen 
dituenez, ez du eztabaidarik sortzen biktima horiek jasandako giza eskubideen urraketak indarkeria politi-
kotzat hartzeak382.

Orain gutxi onartu da 12/2016 Legea, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bi-
tartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei 
errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa383. 1978tik 1999ra arteko denbora-tarte zabalagoa hartu da 
kontuan arau horretan, eta horren bidez, beste urrats bat egin da, giza eskubideen urraketak jasan arren, 
orain arte ez errekonozimendurik ez erreparaziorik jaso ez duten biktimak aitortzeko bidean. Zioen azal-
penak I ataleko 1. artikuluan adierazitakoa kontuan hartuz, adierazitako urteetan motibazio politikoko in-
darkeriaren testuinguruan izandako giza eskubideen urraketei aplikatuko zaie arau hori; horrela, aitortu da 
balitekeela 80ko urteen amaieraren ondorengo aldian ere horrelako kasuak izatea384. Nolanahi ere, Gobernu 

380  Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. artikulua: 
“1. Euskal Herriko herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharrak Konstituzioan finkatutakoak dira.
2. Euskal herri-aginteek, beren eskumenen esparruan:
a) Herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia zaindu eta bermatuko dute.
b) Bizi- eta lan-baldintzen hobekuntzaren aldeko politika bultzatuko dute bereziki.
c) Enplegua gehitzea eta ekonomiaren oreka sustatzeko neurri lagungarriak hartuko dituzte.
d) Gizakien eta gizataldeen askatasuna eta berdintasuna zinezko eta benetako izan daitezen baldintzak eragitera eta oztopoak desage-
rraraztera bideratutako neurri oro hartuko dute.
e) Euskal Herriko politika-, ekonomia-, kultura- eta gizarte-alorretako bizitzan herritar guztien partaidetza bideratuko dute”.

381  Espainiako Konstituzioaren 9.2 artikulua: “Botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea, gizabanakoaren eta berak osatzen 
dituen taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eragingarriak izan daitezen; oztopoak kentzea, horiek haien osotasuna eragotzi 
edo zailtzen badute; eta herritar guztien parte-hartzea erraztea, bai bizitza politikoan, baita ekonomia-, kultura- eta gizarte-bizitzan ere”.

382  Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Dekretuaren zati bat baliogabetu zuen, eta hori zuzentzeko, Euskadiko 12/2016 
Legea, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza 
eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa, onartu zen.

383  Madrilgo Gobernuak lege horren aurkako errekurtsoa jarrita du Konstituzio Auzitegian.

384  Honela dio 12/2016 Legearen Zioen azalpena I ataleko azken paragrafoan:
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zentralak konstituziokontrakotasun-errekurtsoa aurkeztu zuen Konstituzio Auzitegian, eta, beraz, errekurtso 
hori oztopo izaten ari da arau hori garatzeko eta aplikatzeko.

Azken batean, torturaren eta tratu txarren biktimen errekonozimenduan aurrerapenak egitea da xedea, bai-
na oraindik bide luzea egin behar da egia jakiteko. Justiziara jotzeko eskubideari dagokionez, denbora pa-
satu egiten da, eta REYES MATEk gogora ekartzen duenez, justizia-eskaeraren intentsitatea gutxitu egiten 
da urteak igarotzeaz batera; izan ere, eskubide horren eskakizuna emozioen indarrak eta gertaeren oroi-
tzapenak baldintzatuta dago385. Dena den, azterketa honetan ikus daitekeenez, torturen eta tratu txarren 
biktimen arazoak garrantzia du gizartean; 3.800 biktima baino gehiagoren kasuak aurkeztu dira azterketa 
honetan, eta ikusi da beharrezko legezko bermeekin aztertu beharreko arazoa dela. Horrez gain, nazioarte-
ko estandarrei nahiz Nazio Batuen Batzordeek, CPT-k, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak eta Amnesty 
International erakundeak (gobernuz kanpoko beste zenbait erakunderen artean) egindako eskaerei eran-
tzun behar zaie386.

“Azken batean, hauxe da lege honen helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan 1978ko abenduaren 29 eta 1999ko abenduaren 31 bitartean 
giza eskubideen urraketa bat gertatu bada motibazio politikoko indarkeria-egoera batean, giza eskubideen urraketa horien biktimak erre-
konozitzea eta haiei jasandako kaltea erreparatzea. Izan ere, biktimak gizalegez eta zuzen tratatu behar dira”. 
1. artikulua. Xedea.
“Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan 1978ko abenduaren 29tik 1999ko abenduaren 31ra bitartean motibazio politikoko 
indarkeria-egoera batean izandako giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimak errekonozitzeko eta, hala badagokio, erreparazioa 
emateko eskubideak eratzea, lege honetan aurreikusitako ondoreekin eta irismenarekin”.

385  REYES MATE: Tratado de la injusticia, 262. or.

386  AMNESTY INTERNATIONAL: País Vasco: informe de Amnistia Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para 
las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura, 2017ko abuztuaren 1ekoa.
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4. Tratu txarren eta torturaren 
peritu-froga: testuinguru forentsea

Bistakoa denez, torturak edo tratu txarrak izan direla frogatzeko peritu-froga egoki bat izan behar da, finean 
froga horretan oinarrituko baitira agintari judizialak demandak aintzat hartzeko, bai eta, gero, ikerkuntza ju-
dizial egokia egiteko ere.

Hori dela eta, kontuan hartu behar dira honelako ikerketa forentseetan biltzen diren peritu-gaiak, bai eta zer 
erregulazio duten eta denboran zehar zer aplikazio izan duten ere.

4.1. Protokolo forentseak
Azken hamarkadetan, giza eskubideak babesten dituzten nazioarteko erakunde eta elkarte guztiek adierazi 
dute Espainiako estatuan tortura-kasuak izan direla; besteak beste, hauek aipa ditzakegu: torturari buruzko 
Nazio Batuen errelatore berezia, NBEren Torturaren aurkako Batzordea, Europako Kontseiluko Torturaren 
Prebentziorako Batzordea, Amnesty International erakundea eta estatu-mailako erakunde independenteak, 
hala nola Torturaren Prebentziorako Koordinakundea.

Erakunde eta elkarte horiek guztiek agertu dute kezka Estatuan salatutako tortura-kasuengatik, eta zenbaitek 
torturaren eta/edo tratu txarren salaketa ugari jasotzen dituzte. Horrez gain, tortura-salaketak ikertu ez izana 
nabarmendu dute Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordeak, Giza Eskubideen Batzordeak eta Giza Esku-
bideen Europako Auzitegiak erakunde horiei aurkeztu dizkieten kasuetan, gorago azaldu den bezala.

Bistakoa da diktaduraren garaian387 eta trantsizioaren lehen urteetan, 1978ko Konstituzioaren aurretik, ez 
zegoela ez inolako bermerik ez nazioarteko irizpideen arabera homologatutako eskubiderik poliziak atxilo-
tuen eskubideak urratzen zituzten egoeretan aplikatzeko.

“Balorazio Batzordearen txostena, Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 1978ra bitartean motibazio politi-
koko testuinguruan gertatutako giza eskubideen urraketei eta bestelako sufrimendu bidegabeei buruzkoa” 
aditu-talde batek egin zuen, Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak bultzatuta, 
ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren babespean. Txosten horretan, torturen eta tratu txarren 72 kasu ai-
tortzen dira:

“Izan ere, oso ohikoak izan ziren ordena publikoko indarrek, galdeketetan, egindako tratu txarrak eta tortu-
rak, bereziki indarkeria baliatzen hasi ziren zenbait taldetako, hala nola ETAko, kide izatearekin zerikusia 
zuten kasuetan. Errealitatean, ordea, talde horien metodoetatik urrun zeuden beste erakunde batzuetako 
militante askori ere eragin zieten jarduera horiek; hala egiaztatu ahal izan du Batzordeak aztergai izan di-
tuen kasuetan. Lehen erasoak atxiloketaren une berean egin zitezkeen, atxilotuek aurka egin ez arren. Atxi-
lotuak auto kamuflatuetan edo polizia-ibilgailuetan eramaten zituzten atxiloketa- eta galdeketa-zentrora, eta 
lekualdaketen une horiek ere baliatu ohi zituzten poliziek atxilotuei tratu txarrak emateko. Polizia-etxera iritsi 
ondoren, komisario batek edo Brigada Politiko Sozialeko kide batek egiten zion galdeketa, normalean, atxi-
lotuari. Galdeketetako unerik gogorrena atxilotuak poliziarekin “kolaboratzen” ez zuenean iristen zen; hau 
da, leporatzen zitzaizkion ekintzekin zerikusia izan zein ez, eskatutako informazioa ematen ez zuenean. Ba-
tzorde honek ezagututako beste kasu batzuetan, atxiloketa horiek bereizketarik gabeko ekintzak izan ziren, 
edota zigortzeko moduak, zenbaitetan. Sarritan, atxilotuak isolatzen zituzten, eta zeldetan giltzaperatzen 
zituzten, argia piztuta, lorik har ez zezaten. Azkenean, nekearen nekez, loak hartzen zituenean, oihuka es-

387  “1960tik 1978ra bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan, motibazio politikoko testuinguruan gertatutako giza eskubideen urraketen 
eta bestelako sufrimendu bidegabeen biktimei buruzko Balorazio Batzordearen txostena”, (ERANSKINA) Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta 
Giza Eskubideen Zuzendaritzak jarri zuen abian, eta 2017an argitaratu zen. Txosten horretan, honela dio tratu txarrei eta torturei buruzko 
atalean: Batzordeak onartutako kasuetatik 72 (guztizkoaren % 38,5) atxilotutako pertsonei buruzkoak dira. Horietatik 51 kasu, behin baka-
rrik atxilotutako pertsonei zegozkien (14ri lesio fisiko iraunkorrak eragin zizkieten, eta beste sei atxilotu adingabeak ziren, 17 eta 16 urte-
koak); bestalde, lau kasutatik behin (hau da, 13 pertsona), behin baino gehiagotan atxilotu zituzten (lehen atxiloketan, batek 14 urte zituen, 
eta besteak, berriz, 15). Horri dagokionez, nabarmendu behar da behin baino gehiagotan atxilotu zituzten pertsonen artean ugariago direla 
sekuela fisiko larriak izan zituzten biktimak. Atxilotutako 64 pertsonen artean, 10etik ia 9 (57) tratu txarren eta torturen biktima izan ziren, 
eta horrek agerian uzten du, garai hartan, orokorrak izan zirela halako jardunbideak.

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9854/TXOSTENA_ahanzturatik_ateratzen.pdf
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natu, eta beste gela batera eramaten zituzten polizia-funtzionarioek. Biluzik jar zitzaketen, flexioak edo bes-
te edozein ariketa egitera behartu, atxilotuak nekarazi eta haien adorea ahultzeko, normalean. Giltzapean 
zeuden aldi horietan, mehatxuak egiten zizkieten, baita hiltzeko mehatxua ere. Askotan, senide hurbilenak 
atxilotzearekin ere mehatxatzen zituzten, edo haien atxiloketa simulatzen zuten. Poliziak, artean, emaitza-
rik lortu gabe jarraitzen bazuen, «galdeketa» gogorrak egiten zizkieten, txandaka, segurtasun-indarretako 
kideek. Askotan, atxilotuek tortura basatiagoak eta sofistikatuagoak jasan zituzten; besteak beste, bainuon-
tziaren tortura, asfixia-saioak plastikozko poltsa batez, kolpeak beste objektu batzuez, buruan tiro egitearen 
simulazioa, eta zelai batera eraman eta han hiltzeko mehatxua egitea. Atxilotuak, epailearen aurrean, tratu 
txarrak eta torturak salatzen ausartzen baziren, magistratuak ez zuen kontuan hartzen salatutakoa, eta ez 
zen ezer ikertzen. Abusu-egoera eta defentsa-gabezia hori egokitu zitzaien erakunde politiko eta sindikale-
tako kide izatearekin loturiko gaiengatik atxilotutako askori. Jarduera-mota horiek bereziki larriak izan ziren 
erregimen frankistak baimentzen zituen gizabanakoaren eskubide eta askatasun urrietako batzuk kendu 
zituzten testuinguruetan, hala nola Euskadin eragina izan zuten zenbait salbuespen-egoeretan. Horren adi-
bide ona da neurri hori ezarri zen azken aurreko aldian, 1975eko apirilean, gertatutakoa”.

Hainbat gizarte-sektorek modu orokorrean egiaztatutako aurrekari horiek zirela-eta, Medikuntza Psikoso-
matikoaren eta Psikoterapiaren Espainiako Sozietatearen hamabosgarren urteko biltzarra egin zen Lleidan, 
1977an; ehunka adituk hartu zuten parte bertan. «Medikua torturaren aurrean» izan zen biltzarreko gai na-
gusia, eta beste hainbat gairi buruzko mezuak ere aipatu ziren: minaren eta izuaren psikofisiologia, tortura 
eta estresa, indarkeria eta sadismoa, guraso torturatzaileak eta abar. 

Kongresu hartan, ondorio hauek atera ziren:

Lleidan, urriaren 29tik azaroaren 1era, Medikuntza Psikosomatikoaren eta Psikoterapiaren Espainiako So-
zietatearen hamabosgarren urteko biltzarra egin da, «Medikua torturaren aurrean» goiburuarekin; beraz, 
biltzar horren ondotik, Sozietateak publikoki adierazten du bat egiten duela 1975eko urrian Tokion egin zen 
XXIX. Medikuntzako Mundu Asanbladan onartutako adierazpenarekin, torturari eta bestelako tratu edo zigor 
anker, gizagabe edo iraingarriei buruzkoarekin. Horrenbestez, Sozietateak erabaki du mediku-elkargoei eta 
horien kontseilu nagusiei eskatzea adierazpen horrekin bat egiteko eta, Deontologia Medikoko Kodearen 
barruan, dagozkion atalak –adierazpenarekin bat egiten dutenak– txertatzeko eta profesional guztiei zabal-
tzeko; horrekin batera, zer arau bete behar dituzten adieraziko zaie. Bestalde, aztertutako gaietan zehazta-
sun handiagoa lortzeko asmoz, hau proposatu da:

1. Tortura-delitua definitzea, eta ez mugatzea soilik funtzionarioek egindako torturara.

2. Atxilotu edo kartzelaratu orok, horretarako arrazoia zeinahi izanda ere, aukera izatea edozein 
unetan abokatu baten edo konfiantzazko mediku baten laguntza izateko, baita lekuko gisa soilik 
jarduten duenean ere.

3. Atxilotu edo kartzelaratu oro, erakundean sartzen den unean bertan, mediku batek aztertzea, bal-
din eta hala eskatzen badu.

4. Isolamendu-zeldak desagerraraztea, pertsonen osotasunaren aurkako atentatu bat direlako, ha-
ren osasun mentalean asaldurak eragiten dituzten aldetik.

5. Mediku-taldeak, konfinamendu-erakundeen zerbitzurako funtzionario modura, kentzea, eta, horien 
ordez, kasuan kasuko elkargoek izendatutako profesionalak jartzea.

6. Prozedura Kriminalaren Legearen 262. artikulua –bere kargu edo lanbidea dela medio delitu-ekin-
tzen (torturak) berri jakinez gero hori salatzeari buruzkoa– betez, medikuen legezko betebeharra 
bete dadin bultzatzea.

7. Araudi bat sortzea, esperimentazio zientifikoa eta esperimentazio pseudozientifikoa bereizten di-
tuzten eremuak argitu eta mugatuko dituena eta gizakiak esperimentazio medikoan zer eskubide 
dituen zehaztuko dituena.

8. Polizia judiziala izatea, eta giltzapetze-mota guztien kontrola, baita psikiatrikoa ere, bide judizialak 
eta giltzapetutako pertsonaren defentsaren edo haren ordezkarien bitartez egitea.

9. Informazio-baliabideek tortura desagerrarazten laguntzea, pertsonen duintasunaren aurkako aten-
tatu-ekintzak publikoki salatuz.

10. Salaketak edo gehiegikeriak behatu eta sustatuko dituen batzorde bat sortzea; batzordea 
medikuek, kazetariek, abokatuek eta erakunde zibiletako ordezkariek osatu beharko dute, bes-
teak beste.
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11. Batzorde parlamentario bat eratzea, atxilotuen, presoen, kondenatuen, adingabeen, hezkun-
tza-erakundetako kideen, gaixo psikikoen, ospitaleratuen eta diziplina baten eraginpeko hainbat 
kolektibotako kideen giza eskubideak zaintzeko.

12. Torturatua hartuko duen gizartea ohartaraztea eta prestatzea, eta baldintza egokiak sortzea hura 
gizarteratzeko eta tortura-molde txikiak desagerrarazteko.

Proposamen horiekin batera, Sozietateak uste du komenigarria litzatekeela lan-programa hauek abian jarri 
ahal izatea:

a) Torturatzailearen ekintzaren ondorioak eta helburuak indargabetzeko metodoak eta tresnak ga-
ratzea.

b) Torturaren sekuelatzat agertzen diren koadroak, sindromeak edo jokabide ezgaitzaileak sistema-
tikoki aztertzea.

c) Birgaitze-tratamenduen metodoak tortura osteko koadroen ezaugarri espezifikoen arabera 
egokitzea.

Gerora, 1978ko Konstituzioan, 15. artikuluan, tortura guztiz debekatu zen. Francisco Tomás y Valientek hau 
adierazi zuen La Tortura en España (1973) argitalpenean: “Legelariek eta filosofoek oinarrizko eskubideak 
erabatekoak diren eztabaidatu ohi dute; batzuek onartu egiten dute, eta besteek, ez. Polemika horretan 
asko sakondu gabe, beti pentsatu izan dut, horrelako eskubiderik izatekotan, torturarik ez jasateko eskubi-
dea litzatekeela hori. Inoiz ere ez. Inork ere ez. Inolako salbuespenik gabe, eta muga lausorik gabe: kasu 
bakar batean ere ez”.

Etapa horretan zehar, eta gaur egun arte, zenbait araudi ezarri dira atxilotuek zuzen tratatuak izateko duten 
eskubidea zaintzeko:

a) Prozedura Kriminalaren Legea

b) Justizia Ministerioaren protokoloa (1997)

c) Ertzaintzaren protokoloa, Euskal Autonomia Erkidegoa (2003)

d) Garzónen protokoloa (2006)

a) Prozedura Kriminalaren Legea

Prozedura Kriminalaren Legearen 520. artikuluak honela dio 2. puntuan: “Atxilotuta edo preso dagoen per-
tsona orori, hizkera erraz eta ulergarrian, berehala eta ulertzen duen hizkuntza batean, informazioa emango 
zaio idatziz, berari egozten zaizkion egitateei eta askatasun-gabetzea eragin duten zioei buruz, bai eta hark 
dituen eskubideei buruz ere, eta bereziki: i) Mediku forentseak edo haren legezko ordezkoak aztertua iza-
teko eskubidea; edo, bestela, atxilotuta dagoen erakundekoak; edo Estatuaren nahiz beste administrazio 
publiko baten mendeko beste mediku batek. 

Ikusi da xedapen hori ez dela nahikoa atxilotuen eskubideak bermatzeko, eta ez dira gutxi beren eran-
tzukizuna albo batera utzi duten profesional forentseak, Prozedura Kriminalaren Legearen 520. artikulua 
atxilotua “epailearen esku uzten denean” soilik aplikatu behar dela argudiatuz; hau da, jada epaitegietan 
dagoenean eta ez polizia-instalazioetan.

Horrela, beraz, modu larrian urratzen zen zenbaitek, polizien tratu txarrei edo torturei buruzko frogak lortu 
ahal izateko, funtsezkotzat jo duten eskubide hori. 

Hori dela eta, aurreko mendeko 80ko eta 90eko urteetan, Euskadin hainbat kontsulta egin ziren mediku 
forentseen elkarteen, mediku-elkargoen, osasun-agintarien eta agintari judizialen artean, eta, zenbait kasu-
tan, Probintziako Epaileen Batzordeak ere esku hartu zuen.

Bestalde, martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoak, Estatuko Segurtasun Indarrei eta Gorputzei buruz-
koak, besteak beste puntu hau hartzen du oinarrizko printzipiotzat atxilotuak tratatzeko moduari dagokionez: 
“b) Atxilotu dituzten pertsonen edo beren zaintzapean dituztenen bizia eta osotasun fisikoa zainduko dituzte, 
eta pertsonen ohorea eta duintasuna errespetatuko dute388”.

388  1981ean, atxilotuari mediku-laguntza emateko jarduera-arauak zehazten ziren instrukzio bat eman zuen Barne Ministerioak. 
Instrukzio horretan adierazten zenez, atxilotuei azterketa mediko bai egin behar zaie, bai ziegan sartu aurretik bai bertatik ate-
ra ondoren, eta, gero, azterketaren txostena egin behar da. Horrela, jasota geratzen da zer egoeratan zegoen atxilotua ziegan sar-
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Guztiarekin ere, urte haietan, torturak egin izana egiaztatu ahal izan zen kasu batzuk –Auzitegi Gore-
nak berretsitakoak– zirela-eta, torturari buruzko jardunaldi batzuk antolatzeko beharraz jabetu ziren; 
jardunaldi horiek Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuak antolatu zituen 1985ean, eta jardunaldieta-
ko aktak argitaratu egin ziren (ERANSKINA). Elkargo horretako Giza Eskubideen Batzordeko orduko 
lehendakariaren arabera, jardunaldi horien helburua zen “torturarekin amaitzea”, giza eskubideak 
bete-betean gauzatuz.

Benetako arazoaz jabetu ondoren, zenbait jardunaldi antolatu ziren Euskal Herriko Unibertsitatearen espa-
rruan; jardunaldi horietan, hainbat adituk hartu zuten parte, eta horien ekarpenak liburu batean argitaratu 
ziren 1982an: “Tortura y Sociedad389” (ERANSKINA).

Txostenen eta horien ondoriozko eztabaiden bitartez, ondorio hauek atera ziren:

1.- Egiaztatu da bai Euskadin bai Espainiar estatuko gainerako lurraldeetan tortura ez dela noizean behin-
goa eta aldizkakoa; hau da, jarduera iraunkorra eta sistematikoa da.

2.- Torturaren definizioaren inguruan eztabaidatu da, eta, nahiz eta zenbait ñabardura egin definizio horren 
inguruan, ondorioztatu da garrantzitsua dela indarkeria eta tortura kontzeptuak bereiztea; horrekin batera, 
azken hori Estatu-aparatuen berezko jarduera dela zehaztu da.

3.- Torturatik babesteko eta horren aurka egiteko hainbat modu planteatu dira, eta zenbait gai nabarmendu 
dira, hauek, esaterako: gaiaren inguruan sentsibilizazio handiagoa lortzeko beharra, arlo horretan presta-
kuntza hobea lortzekoa eta gizarteko gaitz izugarri horren aurkako herri-ekimenak aberastekoa.

Aldi berean, arazo horrekiko sentiberatasuna zuten medikuen zenbait talde sortu ziren; izan ere, 
diktadura garaian, arazo horren froga ugari zeuden, eta, demokrazia inauguratu berrian ere, jarraitu 
egiten zuen arazoak. Hain zuzen, 1981ean, Joseba Azkarraga eta Juan María Bandrés diputatuen 
ekimenez, torturei buruzko ikerketa bat egin zen Madrilgo Diputatuen Kongresuko Giza Eskubideen 
Batzordean.

Hala, 20 lekukotza jaso ziren ofizialki, baina gaiari buruzko ondorioak ez zituzten inoiz ezagutzera eman390.

1983ko azaroan, Donostiako Epaileen Batzordeak idazki bat bidali zien Estatuko Segurtasun Gorputz eta 
Indarretako aginte-karguei, “tortura saihestu, salatu eta haren aurka borrokatzeko” eskatuz. Lau epaile es-
pedientatu zituzten garai hartan ustezko torturak ikertzean izandako arazoak salatzeagatik.

Joaquín Navarro Esteban Donostiako epaileen dekanoak berak hau adierazi zuen DEIA egunkariak eginda-
ko elkarrizketa batean (ekainaren 13an): «Tortura existitzen da; hori argi dago. Torturatu egiten dela abia-
puntutzat hartu behar da, jarduera horiek erabat eta eraginkortasunez desagerrarazteko. Errealitate horren 
aurrean ez ikusiarena egiteak indartu egiten du errealitate hori».

Testuinguru horretan, eta 1981ean Joxe Arregi torturen ondorioz hil zela kontuan hartuta391, “Torturaren aur-
kako medikuen taldea” eratu zuten. Talde horrek hitzaldi batean aurkeztu zuen “Los médicos ante la tortura” 
(Medikuak torturaren aurrean) izeneko lana, eta, bertan, Munduko Medikuen Elkarteak (bertako kide dira 
mediku profesionalen elkargo guztiak) adierazitakoa babestu zuten. Elkarte horrek, zehazki, hau esan zuen 
1975ean Tokion egindako adierazpenean: “Medikuek inoiz ez dituzte lagunduko edo onartuko tortura-ekin-
tzak edo bestelako tratu anker, gizagabe edo iraingarriak, ez eta horietan parte hartuko ere, biktimaren falta, 
akusazioa, sinesmenak edo motibazioa zeinahi izanda ere”.

tu aurretik eta bertatik irten ondoren. Instrukzioaren hitzaurrearen arabera, neurri horren bidez tratu txar isolaturen bat zela-eta Estatuko 
segurtasun-gorputzen eta -indarren izena zikintzeko hasitako kanpainari erantzun nahi zitzaion. Ziegan sartzean egindako txostena 
–nahiz eta kasuan kasuko gorputzeko osasun-zerbitzuek egina izan– mediku forentseek geroago egindako txostenekin alderatuz, zen-
bait tortura-salaketa egiazkoak zirela frogatu ahal izan zen, lesioak hauteman baitziren. Gerora, instrukzio hori aplikatzeari utzi zitzaion. 
Torturaren aurkako Batzordeak (CAT), 1993ko txosten batean, Espainiari buruzko atalean, arau horri buruzko informazio-eskaera jaso zuen.

389  Hainbat egile: Tortura y Sociedad, 267. or., 1982.

390  Egin berri dugun azterketan, ezinezkoa izan da Diputatuen Kongresuko bibliografia- eta dokumentu-funtsen agiritegian dauden dokumen-
tu horiek lortzea; 1981eko ikerketa-batzordean lekukotza eman zuten pertsonen identitatea babestu behar dela argudiatu dute horretarako.

391  1980ko irailaren 6an, José España Vivas, madrildarra eta GRAPO erakundeko ustezko kidea, hil zen Estatuko Segurtasun Zuzenda-
ritzan, galdeketa bat egiten ari zitzaizkiola; iturri ofizialen arabera, bihotz-hutsegite batek eragin zion heriotza. 1981eko otsailaren 13an, 
Joxe Arregi ETAko kidea Carabancheleko espetxe-ospitalean hil zen, Estatuko Segurtasun Zuzendaritzatik irten berritan; Arregik gorputza 
erabat suntsituta zuen torturen eraginez. 1982ko martxoaren 29an, Esteban Muruetagoiena Oiartzungo medikua hil zen, bihotz-gelditze 
masibo baten ondorioz, Estatuko Segurtasun Zuzendaritzatik irten berritan; hamar egun egon zen atxilotuta. Kargurik eta erantzukizunik 
gabe utzi zuten libre, baina torturak salatu zituen, eta autopsia egitean lesioak egiaztatuta geratu ziren.
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Mediku horiek konfidentzialtasun osoz egin zuten lan, Torturaren aurkako Euskal Medikuen Taldearen ize-
nean (gerora hartu zuten izen hori), eta laguntza- nahiz peritu-arloan esku hartu zuten; horrez gain, doku-
mentu asko sortu zuten, 80ko urteetan izandako tortura-kasu ugariren esperientzia oinarri hartuta392.

Elkartearen sortze-aktan, lau jarduera-arlo aipatzen dira:

1.- Mediku-laguntza torturatuari: sekuela fisikoak nahiz psikikoak konpontzen ahaleginduz; barne-medikun-
tzako medikuen, neurologoen, analisten, psikiatren eta abarren laguntza izanez; eta torturatuak lehengo 
osasun- eta gizarte-egoera lor dezan saiatuz.

2.- Ikerketa: tortura-mota bakoitzaren bidez zer lortu nahi den argitzen saiatuz, pertsonak zer erantzun- eta 
defentsa-mekanismo dituen ezagutuz, laguntza emateko eta psikologikoki indartzeko aukera ikusiz, eta tor-
tura nola froga daitekeen aztertuz (biopatologikoki, psikologikoki, etab).

3.- Informazioa: gure lekukotzak eta ondorioak ahalik eta maila gehienetara zabalduz, hitzaldi, artikulu, min-
tegi eta abarren bitartez.

4.- Salaketa: bai giza eskubideen urraketa orokorra, bai, maila konkretuan, zientzialariek, medikuek eta 
psikologoek, batez ere, torturatzaileekin eta boterearekin kolaboratuz egiten dutena. Hau da, alde batetik, 
disidentearen izaera eta giza duintasuna desegituratzea xede duten mekanismoen ikerketa salatu behar da, 
eta, bestetik, isilean edo zuzenean parte hartzea, biktima torturatzen jarraitzeko hura suspertuz edo tortu-
raren aztarnak ezkutatuz.

Hala, talde horrek, Salhaketarekin eta Osasun Publikoaren Aldeko Elkartearekin (OPE) batera, ”Los mé-
dicos ante los malos tratos y la tortura” (Medikuak tratu txarren eta torturaren aurrean) txostena argitaratu 
zuen 1988an (ERANSKINA); bertan, oso ondorio adierazgarriak jaso ziren, indar betea izan zutenak eta 
geroagoko hamarkadetan ere berretsi direnak.

Dokumentu horretan, ondorio hauek jaso ziren:

1. Peritu-txostena ez da informazioa jasotzen den lesio-parte bat soilik, gauza konplexuagoa da. 
Ikuspegi mediko-legaletik, txosten forentseetan informazio hau jaso behar da: anamnesiari, azter-
keta orokorrari eta aparatuen azterketari, eta egindako azterketei buruzko datuak; gertaeren ezta-
baida, interpretazio eta balorazio bat; eta zenbait ondorio, informazioa laburbiltzeko eta informazio 
horrek zer inplikazio dituen ondorioztatzeko aukera emango dutenak.

2. Torturen eta tratu txarren salaketei lotuta Bilboko eta Donostiako auzitegien epaitegietan egindako 
txosten forentseak aztertuz, kasu askotan ikusi da txostenak lesio-parte bat direla, baina horietan 
ez dela jasotzen tortura gisako egoera larri batean beharrezkoak diren informazioa eta balorazioak.

 4. Estatuko Segurtasun Indarretako osasun-langileek atxilotuei egiten dizkieten azterketa medikoak ez 
dira berme izan atxilotuaren osotasuna eta osasuna babesteko. Bestalde, atxilotuak aztertzearen on-
dorioz torturaren berri izango zuten mediku horiek ez dituzte inoiz salatu Estatuko Segurtasun Indarrak, 
nahiz eta legez horretara behartuta egon –Prozedura Kriminalaren Legearen 262. artikulua, bere kargu 
edo lanbidea dela medio delitu-ekintzen (torturak) berri jakinez gero hori salatzeko legezko betebeharra-
ri buruzkoa–. Beraz, bat egiten dugu 1977an «Medikua torturaren aurrean» goiburuarekin egindako Me-
dikuntza Psikosomatikoaren Biltzarrean ateratako ondorioekin. Bertan proposatu zen mediku-taldeak, 
konfinamendu-erakundeen zerbitzurako funtzionario modura, kentzea, eta, horien ordez, profesional 
independenteak jartzea. Azterketa honen emaitzek agerian utzi dute atxilotuei laguntza ematea mediku 
forentseen edo konfiantzazko medikuen eginbeharra izan beharko litzatekeela.

5. Ospitale forentseek ekipamendu egokiak izan beharko lituzkete azterketa fisiko egokiak egiteko eta, 
hala dagokienean, azterketa osagarriak eta fotografikoak erabiltzeko, bai eta laborategirako laginak 
hartzeko ere. Izan ere, tresna horiek guztiak baliagarriak izan daitezke tortura izan den erabakitzeko.

6. Tratu txarren seinaleei eta ondorioei dagokienez osasun-arloko langileei prestakuntza egokia 
emateko beharra nazioarteko hainbat erakundek adierazi izan dute (adibidez, Amnesty Internatio-
nal erakundeak, Anti Torture Research eta FREDRESS). Ildo horretan, lan honetan proposatu den 
tortura-kasuetarako protokoloa oinarri bat izan daiteke torturaren berri hobeto izateko, eta horren 
alderdi klinikoak, sozialak, sekuelak eta abar zehazteko; horrez gain, laguntza handia izan daiteke 
osasun-arloko langileentzat bai torturatuak ebaluatzeko bai horiei laguntza emateko.

7. Medikuok esku hartu behar dugu, torturarekin zuzenean edo zeharka kolaboratzea salatuz eta, 
txosten mediko egoki baten bidez, egoera manipulatzea eta tortura ezkutatzea eragotziz. Inork ez 

392  Mediku-talde horrek sortutako dokumentazioaren zati bat utzi digute ikerketa honetan erabiltzeko.
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dugu eskubiderik torturatuen eta haien inguru soziofamiliarraren sufrimenduaren aurrean beste 
alde batera begiratzeko.

Euskadiko hainbat forentse eta epailerekin eztabaidatu zen azterketa horretan proposatutako protokoloaren 
inguruan, baita auzitegietako lehendakariekin ere, eta horien irizpideak erabili ziren kasuak ebaluatzeko. 
Gogora ekarri behar da garai hartan, artean, ez zegoela nazioartean homologatutako protokolorik; Istan-
bulgo Protokoloa gerora onartu zuen Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioak, 2000. urtean, 
zehazki. Analisi horietan parte hartu zuten hainbat profesional elkarrizketatu dira azterketa honetarako, eta 
interes handiko dokumentuak eta historia klinikoak eman dituzte, orain arte behar bezala gordeta egon dire-
nak, konfidentzialtasunaren argudiopean. 

Informazioa jasotzeko Amnesty International erakundearen gomendioei jarraitu zitzaien; zehazki, galdetegi 
hau bete behar izan zuten:

1. Izen-abizenak.

2. Atxiloketa-zentroa.

3. Torturak jasateko arrazoirik eman al zizuten?

4. Zer profesional-taldek hartu zuten parte? (Segurtasun militarra, medikua, etab. Ahal izanez gero, aipatu 
izenak).

5. Torturatzen zintuzten bitartean, galdeketarik egin al zizuten?

6. Torturatzaileek erabili al zuten beste biderik beren asmoak lortzen saiatzeko? (adibidez, promesak egi-
tea). Deskribatu.

7. Dokumenturik sinarazi al zizuten torturarik ez zenuela jasan adieraziz?

8. Aitorpenik sinatzera behartu al zintuzten?

9. Deskribatu zer tortura-mota egin zizuten, zenbat denboran eta zer maiztasunekin. Saiatu tortura-motari 
buruzko ahalik eta xehetasun gehien ematen; adibidez, kolpeak, mugimenduak murriztea, asfixia, shock 
elektrikoak, etab. Horrez gain, adierazi ea sexu-erasorik edo indarkeria fisikoaren beste molderik jasan 
zenuen. Deskribapen horretan, aipatu jasandako tortura psikologikoaren molde guztiak; esaterako: fa-
miliaren aurkako mehatxuak, exekuzio-simulazioak, isolamendua, gehiegizko zaratak edo argiak, edo 
umiliaziozko tratuaren edozein adibide.

10. Torturatzen zintuzten bitartean, medikurik egon al zen bertan?

11. Torturatu aurretik, deitu al zintuen azterketa medikoa egiteko?

12. Eta torturatu ondoren?

13. Torturatzen parte hartu al zuen?

14. Zer funtzio izan zuen?

15. Gomendiorik eman al zuen?

16. Ba al dakizu nola zuen izena?

17. Torturak jasan ondoren mediku-tratamendurik behar izan al zenuen?

18. Eman al zizuten mediku-laguntzarik? Zer motatakoa?

19.-Ba al duzu torturaren ondorio fisikorik?

20. Ba al duzu torturaren ondorio psikologikorik?

Ekintza horien ondorioz, Torturaren aurkako Euskal Medikuen Taldea kriminalizatu egin zuten, eta Estatu-
ko Segurtasun Indarrek talde horretako zenbait mediku bidegabeki jazarri zituzten; hala adierazi dute talde 
hartako zenbait kidek393. 

393  Urte batzuk geroago, 2008an, Torturaren Prebentziorako Koordinakundeak txosten bat aurkeztu zuen, eta 2009. urtean eguneratu 
zuen: “Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en 
el estado español” (Espainiako Estatuan torturak salatzen dituzten erakunde sozialen eta profesionalen jarduerak deskalifikatzea, trabat-
zea eta kriminalizatzea) (ERANSKINA).
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1985ean, eragin handiko tortura-kasuen zenbait ikerketa egiten ari zirela394, Donostiako Probintzia Auzite-
giko mediku forentse baten aurkako atentatua egin zuten, 3 zenbakiko Instrukzioko Epaitegia une horretan 
ikertzen ari zen kasu batekin lotuta; gertaera horren ondorioz, auzitegi horretako Gobernu Batzordeak agiri 
gogor bat kaleratu zuen:

Auzitegiaren ohar ofiziala:

Donostiako Probintzia Auzitegiaren Gobernu Batzordeak, hilaren 18an (astelehena) egindako bileran, adie-
razpen hau adostu du, aho batez:

1.- Hilaren 14an, goizaldean, Luis Moles Justizia Administrazioko funtzionario eta Auzitegi honetako mediku 
forentsearen ibilgailua erabat suntsituta geratu zen lehergailu batek eztanda egin ostean. Indarkeria-ekintza 
gaitzesgarri hori independentzia judiziala mugatzeko saiakeratzat har daiteke. Gertaera tamalgarri horren 
aurrean, gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu.

2.- Era berean, gure babesa eta elkartasuna adierazten dizkiogu kaltetutako funtzionarioari, zintzotasun pro-
fesional egiaztatua duen langileari. Horrelako ekintzek ezin dute ez kaltetu ez eraginik izan langile horrek, 
justiziaren makineriako kide den aldetik, betetzen duen jardunean.

3.- Ohartarazi nahi dugu Justizia Administrazioko kideen aurka indarkeriazko bitartekoak edo prozedurak 
erabiltzeak, bai eta beldurtzekoak, bortxazkoak edota presio egiteko beste edozein motatakoak ere, ez due-
la ez prozesu judizialaren bidea aldatuko ez edozein jarduera judizialen ezaugarri diren inpartzialtasuna eta 
objektibotasuna kaltetuko, zer gertaera eta pertsona epaitzen diren kontuan hartu gabe.

Egoera hori behin baino gehiagotan bizi izan zen 80ko urteetan, eta, 1992an, Donostiako Probintzia Auzitegiko 
lehendakariari, Joan Cremades jaunari, iritsitako zenbait kontsultaren aurrean, erantzun hauek eman zituen:

Zure komunikazioari erantzunez, hau adierazten dizut:

1. Lehen galderari dagokionez, zehaztapen hauek egin behar dira:

A. Atxilotuak, bere atxiloaldiaren edozein unetan, eskubidea du mediku forentse batek aztertua 
izateko; horrenbestez, atxilotuak eskatzen duen bakoitzean –hau da, bere eskubidea baliatzen 
duen bakoitzean– esku hartu beharko du medikuak.

B. Aurreko kasuan salbu, mediku forentseak agindu judizial baten bidez esku hartuko du. Hala eta 
guztiz ere, Prozedura Kriminalaren Legearen arabera, atxiloketa oro agintaritza judizialari jaki-
narazi behar zaio hogeita lau orduren buruan, eta epaileak atxilotua dagoen gobernu-agintari-
tzari eska diezaioke hura bere aurrera eramateko (Habeas Corpus); hori dela eta, zehaztapen 
hauek egin behar dira:

a) Atxiloketaren lehen uneetan, mediku forentsearen jarduera komenigarria eta beharrezkoa 
izan daiteke instrukziorako, drogazaletasunarekin loturiko egoeretan, bereziki.

b) Mediku forentseak, polizia judizialaren edo gobernu-poliziaren eskariz, esku hartu ahal izan-
go du, eta horren berri emango zaio guardiako epaileari.

c) Edozein osasun-zentrok uko eginez gero, mediku forentseak esku hartu beharko du; auzian, 
osasun-zentro horren izena eta uko egin izana jaso beharko dira.

d) Mediku forentseak ez du funtzio terapeutikoa izango, baina esku hartu eta laguntza konkretu 
bat eman beharko du, horretarako beharra agerikoa eta beharrezkoa bada.

2. Bigarren gaiari dagokionez, logikoki, ez da mediku forentsearen funtzioa edo eskumena egozga-
rritasunari edo egozgarritasun ezari buruzko iritzia ematea, are gehiago, ez du horrelakorik egin 
behar –hala egiten du foroan parte hartu ohi duen psikiatra batek–; izan ere, kontzeptu tekniko-juri-
diko bat da. Dena den, ahalik eta egiazko datu mediko gehien eman behar ditu, Auzitegiak balora-
zioa egin ahal izan dezan; datu horien bilketa kasuan kasuko forentsearen jardun egokiaren mende 
egongo da, eta zorionez, hori arau bat da Auzitegi honetan.

Hamarkada horretan, erregimen inkomunikatuko atxilotuen azterketa forentseak Auzitegi Nazionaleko epai-
tegi zentralen eskariz egiten ziren. Horiek telegrama bidez eskatzen zuten Euskal Autonomia Erkidegoko 
kasuan kasuko instrukzioko epaitegiaren esku-hartzea, guardiako mediku forentseak polizia-instalazioetan 
zeuden atxilotuei azterketa medikoak egin ziezazkien.

394  Horrelako atentatu-motak egin zituzten, halaber, torturak salatu zituzten beste zenbait pertsonaren aurka (Olano Balda, Ildefonso 
Salazar...).
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Oso kasu gutxitan joan ziren epaileak, mediku forentsearekin batera, eginbide hori gauzatzera; esaterako, 
Olano Baldaren kasuan (atxilotu eta 48 ordura, ospitaleratu egin zuten395). Bestalde, kasu askotan sortu zen 
tentsio-giroa mediku forentseen eta poliziaren artean, azterketa forentsea gauzatzeko modua zela-eta; hau 
da, hain instalazio eskasetan eta, polizien aldetik, hain etsaitasun-testuinguru nabarmenean396. 

Gero, atxilotuak Madrilgo beste polizia-etxe batera eta, azkenean, Auzitegi Nazionalera eraman ondoren, 
beste azterketa mediko-forentse bat egin ohi zen.

Torturaren aurkako Euskal Medikuen Taldeak, Salhaketak eta OPEk397 80ko hamarkadako kasuak berrikusi 
zituzten, eta egiaztatu zuten aztertutako txosten forentseen erdietan, anamnesiari eta azterketa fisiko oro-
korrari buruzko zenbait datu jasotzen zirela, baina beste erdietan, begi hutsez egindako azterketen datuak 
baino ez zeudela; gehienetan, gainera, ez zegoen aztertu beharreko aparatuen zerrendarik, historia klini-
koan jaso ohi zen moduan.

Txosten guztietan jasotzen ziren lesioen kanpo-seinaleak, eta, gehienetan, baita atxilotuak adierazitako sin-
tomak ere (batez ere, lekuren bateko “mina”), baina kasuen erdietan, begi hutsezko azterketaz gain, ez zen 
bestelako azterketarik egiten sintomatologia hori berresteko,

Mina oso datu subjektiboa da, baina hainbat mugimendu eginez eta haztapen bidez azter eta interpreta dai-
teke; halere, oro har, ez zuten txosten forentseetan ebaluatzen.

Bi kasutan soilik egin zituen forentseak lesioen argazkiak, nahiz eta baliabide hori edozein medikuren esku 
egon; gainera, oroimen bisualeko beste froga bat izan zitekeen, teknika forentseen berririk ez zuten pertso-
nek erraz lor eta uler zezaketena.

Txostenen % 30ean, ez ziren jasotzen atxilotuaren egoera psikologikoari buruzko datuak, eta jasotzen zire-
netan, gehienetan, hitz batez edo pare bat hitzez definitzen zen egoera hori (oso urduri eta ahul, adibidez).

Kasuen erdietan, lesioen iturburuari buruzko atxilotuaren bertsioa jasotzen da txostenean, baina gehienetan 
ez da baloratzen ikuspegi mediko-legal batetik atxilotuak adierazitakoarekin bat datorren ala ez.

1982ko abenduan gobernu berriak boterea hartuz geroztik ere, Amnesty International erakundeak torturaren 
eta tratu txarren salaketak jasoz jarraitu zuen. Barne ministroak 1983ko martxoan adierazi zuen berak karguan 
zeramatzan hiru hilabeteetan ez zela torturarik egin, eta ez zela horrelakorik onartuko; adierazpen horiekin, 
onartu zuen tratu txarren kasuak izan zirela. 1983ko maiatzean eta ekainean, Amnesty International erakun-
deko misio bat Espainian izan zen, eta egiaztatu ahal izan zuen tortura eta tratu txarrak etengabe erabiltzen zi-
rela. Hori zela-eta, Estatuko Segurtasun Zuzendaritza Nagusiak instrukzio bat eman behar izan zuen (1984ko 
azaroaren 12koa), atxilotuei azterketa medikoak egiteari eta haiei tratamendua emateari buruzkoa.

Gaian gehiago sakonduz, 1999an, Amnesty International erakundeak “España. Motivos de preocupación en ma-
teria de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco” (Espainia. Kezkatzeko arrazoiak 
giza eskubideen arloan, Euskal Herriko bake-prozesuari dagokionez) txostena argitaratu zuen, eta bertan, hau 
adierazi zuen: “gure iritziz, Prozedura Kriminalaren Legean jasotako berme juridikoak –kontrol judiziala eta aldiz-
kako azterketa medikoak, adibidez– bere horretan ez dira nahikoa atxilotuen aurkako gehiegikeria fisikorik eta 
mentalik egin ez dadin, edota ez dira behar besteko eraginkortasunez aplikatzen”. (ERANSKINA)

b) Justizia Ministerioaren protokoloa (1997)

80ko urteetan eta 90eko urteen hasieran, torturei buruzko epai irmoak zirela-eta, zalaparta handia izan zen; 
horren ondorioz, eta Nazio Batuek eta Europako Kontseiluak egindako gomendioak argi eta garbi aipatuz, 
Justizia Ministerioak 1997ko irailaren 16ko Agindua argitaratu zuen BOEn, atxilotuei azterketak egitean me-
diku forentseek bete beharreko protokoloa onartzen zuena. Hona hemen dokumentu osoa:

Nazioarteko erakundeek –bereziki, Nazio Batuek eta Europako Kontseiluak– egindako gomendioak bete-
tze aldera, eta Espainian mediku forentseen jarduna nazioartean aitortutako tekniketara eta prozeduretara 
egokitzeko xedez, protokolo bat egin da, mediku horiek atxilotuei azterketak egitean erabil dezaten; horrela, 
atxilotuari buruzko informazio medikoa modu homogeneoan jasoko da kasu guztietan, eta ahalik eta modu 
argienean eta zehatzenean agertuko da.

395  Ikusi 8. kapitulua azterketa honetako kasu kualitatiboak aztertzean.

396  Olarra anaien kasuan (Donostiako 3 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiaren 9/84 sumarioa), José Luis Barragán magistratua Guardia 
Zibilaren 513 zenbakiko Komandantziako instalazioetan agertu zen torturak egiteko prestatutako egitura, atxilotuek zehaztasun osoz des-
kribatu zutena, goitik behera eraisteko.

397  Torturaren aurkako Euskal Medikuen Taldeak Kopenhageko torturaren aurkako ospitalearen (Danimarka) protokoloa egokituta aurkez-
tu zuen; garai hartan, zentro horrek eragin handia zuen arlo honetan.

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA�A%20MOTIVOS%20DE%20PREOCUPACI�N%20EN%20MATERIA%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS%20EN%20RELACI�N%20CON%20EL%20PROCESO%20DE%20PAZ%20EN%20EL%20PA�S%20VASCO?CMD=VEROBJ&MLKOB=26316660606
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Helburu hori lortu nahian, Agindu hau ematen da, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 503. artikuluan 
aurreikusitako gaikuntza baliatuz; bertan xedatzen denez, Justizia Ministerioak, Botere Judizialaren Kon-
tseilu Nagusiaren txostena kontuan hartuta eta eragindako autonomia-erkidegoei entzun ondoren, organo 
jurisdizkionalei laguntza teknikoa ematen dieten mediku forentseen jarduera-arau orokorrak zehaztuko ditu.

Aipatutakoagatik guztiagatik, hau xedatzen dut:

Lehenengoa.

Mediku forentseek, atxilotuei mediku-laguntza edo -zaintza emateko funtzioa betetzean, Agindu honen 
eranskinean jaso den protokoloa erabiliko dute.

Bigarrena.

Atxilotuak aztertzeko protokolo forentsearen lau atalak ildo hauen arabera beteko dira:

1. Identifikazio-datuak. Datu horien xedea da azterketa medikoa egingo zaion atxilotua nor den eta azterketa 
hori non, zer egunetan eta zer ordutan egin den jasotzea. Horrez gain, askatasunaz gabetutako pertsonaren 
aurka zer auzi dagoen eta auzi hori zer epaitegik daraman jasoko da, bai eta azterketa zer mediku forentsek 
egiten duen ere.

2. Historia klinikoa. Atxilotuaren familia-aurrekari medikoak eta aurrekari pertsonalak, ohitura toxikoak eta, 
atxiloketaren unean, atxilotua hartzen ari den tratamendu bereziei buruzko informazioa jasotzea du xede.

3. Azterketaren emaitza. Atal honetan, azterketa medikoaren emaitza jasoko da, eta, hala badagokio, agin-
dutako tratamendua edo mediku forentseak beharrezko ikusten dituen mediku-probak egiteko eskaera, os-
pitaleratze-agindua barne.

4. Bilakaeraren orria. Atxilotua aztertzen den bakoitzean beteko da. Horrela, atxilotua lehenbiziko aldiz az-
tertzen denean, protokolo orokorra erabiliko da, eta azterketa mediko berri bat egiten den bakoitzean, bila-
kaera-orriak beteko dira (orri bat azterketa bakoitzeko).

Hirugarrena.

Protokoloan jasotako datuak konfidentzialak izango dira. Funtzio hori betetzean jakiten diren gertaerak edo 
datuak ezagutzera eman edo sekretu profesionala urratuz gero, zigorra ezarriko da, Auzitegi Medikuen 
Kidego Nazionalaren Erregelamendu Organikoan xedatutakoaren arabera; erregelamendu hori otsailaren 
23ko 296/1996 Errege Dekretu bidez onartu zen.

Laugarrena.

Lege hori Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogeita hamar egunera jarriko da indarrean. Madril, 
1997ko irailaren 16a. MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Protokolo hori onartu arren, tamalez, protokoloa ez dute bete mediku forentse askok, Auzitegi Nazionaleko 
medikuek, bereziki. Azterketa honetarako aztertutako kasuetan, oso gutxitan aurkeztu zituzten egitura ho-
rren araberako txostenak eta informazio medikoen egiaztatzeak. Protokolo horrek oso eranskin interesga-
rriak ditu lesioak maila fisikoan egiaztatzeko, eta ez du baztertzen atxilotuen egoera psikologikoaren beste 
alderdi batzuk aztertzeko betebeharra, mediku forentseek kontuan hartu ez dituztenak.

1.- Identifikazio-datuak

Abizenak
Izena
Adina
Jaioterria
Egoera zibila
Azterketaren lekua
Data
Ordua
Epaitegia
Arrazoia
Mediku forentsea

2.- Historia klinikoa

Familia-aurrekariak
Aurrekari pertsonalak
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Ohitura toxikoak
Uneko egoera
Uneko tratamenduak (zehaztu medikamentuak, dosiak, hartzeko modua, nork agindu dituen, tratamendua 
dokumentatuta dagoen, etab.)

3.- Azterketaren emaitzak (zehaztu jarraian, eta adierazi erantsitako irudietan)

Konstanteak
Tentsio arteriala
Pultsua
Tenperatura
Aparatu kardiobaskularra
Arnas aparatua
Sistema neurologikoa
Digestio-aparatua
Sistema muskulu-eskeletikoa eta artikulazio-sistema
Zentzumen-organoak
Sistema genitourinarioa eta ginekologikoa
Azala eta muki-mintzak
Orofaringeoa
Psikiatrikoa
Beste batzuk

Proba osagarriak eskatzea / Ospitaleratzea (zehaztu zer proba eskatu diren, non egin diren, zer emaitza 
atera diren)

Agindutako tratamendua

4.- Bilakaeraren orria (zehaztu jarraian, eta adierazi erantsitako irudietan)

1. abizena
2. abizena
Izena
Azterketaren lekua
Ordua
Data
Bizi-konstanteak
Odol-presioa
Pultsua
Tenperatura

Azken azterketatik izan diren berritasunak aztertzea.

1.- Aurretiko pairamenak: Ez / Bai. Bilakaera (azterketaren emaitzak, botikak, argibideak, oharpenak, etab.)
2.- Atxiloaldian hautemandako pairamenak: Ez / Bai. Azterketa honetan hautemandakoa (azterketa, argibi-
deak eta tratamendua)
Aurreko azterketetan hautemandakoa (zehaztu bilakaera, berritasunak, botikak, argibideak, oharpenak, etab.)

Sinadura

Horixe da 1997an Justizia Ministerioak onartutako protokoloa. Horrez gain, gorputz-azalaren hainbat eske-
ma eta txantiloi erantsi ziren, lesioak non izan ziren adierazteko.

Aurrerago adieraziko dugun moduan, protokolo hori izan arren, txosten mediko gehienetan izan ziren hu-
tsuneak edo aipamenik ezak, bai sintoma subjektiboak deskribatzean bai azterketa fisikoen zantzuak eta 
lesioen xehetasunak ematean; hau da, ez zitzaion jarraitu protokolo horretan proposatutako garapenari, 
zenbait erakundek adierazi bezala (Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, besteak beste)398.

398  Mediku forentseek 1997ko irailaren 16ko Aginduaren bidez onartutako ereduaren arabera egin behar dituzte txostenak; agindu horren 
bidez onartu zen zer protokolori jarraitu behar dioten mediku forentseek atxilotuak aztertzean. Gutxienez, informazio hori jaso behar da; hala 
izan ezean, aurkaratu egin daitezke, desegokiak izateagatik (Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren Epaia, 2011-03-08koa, Beristain Ukar 
Espainiaren aurka). Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren arabera, bai hutsune horiek bai CPT-k arlo horretan egiaztatutako hutsegite sis-
tematikoak nahikoa seinale dira, eta barne-auzitegiak ikerketa sakonagoak egitera bultzatu behar zituzten, gertaerak argitzen saiatzeko (Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiaren Epaia, 2010-09-28koa, San Argimiro Isasa Espainiaren aurka). ACTUACIÓN FRENTE A TORTURAS Y 
MALOS TRATOS, INHUMANOS O DEGRADANTES. Guía práctica para la abogacía, Espainaiko Abokatuen Fundazioa, 2014.
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c) Ertzaintzaren protokoloa (2003)

Jada, 1992an, Eusko Jaurlaritzaren Barne Saileko Ertzaintzaren Laguntzarako Atal Teknikoko kideek El 
Ararteko y la asistencia médica al detenido. Desarrollo de su recomendación (Arartekoa eta atxilotuen me-
diku-laguntza. Haren gomendioaren garapena) izeneko dokumentua egin zuten; dokumentu horretan, hain 
zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoan atxilotuari mediku-laguntza emateko eredu espezifiko bat ezartzeko 
beharra planteatzen zen (ERANSKINA). 1997an, Ertzaintzak 29 zenbakiko polizia-instrukzioa ezarri zuen. 
CPTren arabera, atxilotuak tratatzeko moduari buruzko arau-multzo konplexu eta zehatza zen, eta Espai-
niako agintariei gomendatu zien arau hori Estatuko Segurtasun Indar guztiei ezartzeko aukera aztertzea.

Horrela, 2003. urtean, Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei laguntzeko koordinazio-proto-
koloa eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren protokolo mediko-forentsea (2003)399 ezarri ziren.

Protokolo hori mugarri izan zen edozein poliziak atxilotutako pertsonei, zaurgarritasun-egoera handiena 
dutenei, eman diezaiekeen bermeei dagokienez. Motu propio hartutako aldebakarreko protokoloa da, Er-
tzaintzaren edozein agenteri edo zerbitzuri osotasunean eragiten diona.

Akordio instituzional bat da, garai hartako Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailaren, Osasun Saila-
ren eta Barne Sailaren artean sinatutakoa, atxilotu inkomunikatuei dagokienez jarduerak koordinatzeko Er-
tzaintza - Euskal Poliziaren, Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal 
Institutuaren artean.

2003. urtetik, Ertzaintzak inkomunikazio-erregimenean atxilotutako kasu guztietan ezarri du protokolo hau, 
eta giza eskubideen erakundeek etengabe ikuskatu dute, Arartekoak, bereziki. Protokoloan, atxilotuentzako 
(A) eta horien senideentzako (B) neurri espezifikoak zehazten dira.

A) Atxiloketaren ondorengo jarduerak

Arlo honetan aurreikusitako jardueren artean, nabarmendu behar da, atxilotzea egin ondoren, horren berri 
ematen zaiola dagokion Agintaritza Judizialari, polizia-instalazioetan sartu aurretik azterketa forentsea egi-
tea agindu dezan; horretarako, atxilotua Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutura eraman behar da.

Lehen azterketa mediko horretan, aldian behin gernu-azterketak egiteko aukera duela jakinarazten zaio 
atxilotuari, nerbio-sistema nagusian eragin dezaketen substantzia psikotropikoak hautemateko xede baka-
rraz, eta horretarako prozedura bat ezartzen da.

Txosten medikoetan, intimitateari eta irudiari dagokionez indarrean dauden xedapenak betetzen dira, bai 
eta jarduerak sekretuan gordetzeko printzipioa ere; hala, azterketaren edukia eta kopia Agintaritza Judizia-
lari soilik ematen zaizkio. Mediku-laguntza hori amaitzean, txosten mediko bat egiten da, eta ahalik eta epe 
laburrenean bidaltzen zaio dagokion Agintaritza Judizialari.

Azterketa hori egin ondoren, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren protokolo mediko-forentsea apli-
katzen da, ikuspegi tekniko batetik. Protokolo horrek nabarmen gainditzen du 1997ko Protokoloa, mediku 
forentseek behar baino gutxiago erabili zutena Estatu osoan eta Ertzaintza ez den beste polizia-gorputzetan.

Adierazi bezala, Estatu osoko jarraibideak 1997ko irailaren 16ko Aginduan oinarritzen dira, mediku foren-
tseek atxilotuak aztertzean erabili beharreko protokoloa onartzen duen aginduan, hain zuzen. Estatuko 
protokolo hori Giza Eskubideen operadoreek kritikatu izan dute, Torturaren Prebentziorako Batzordeak, esa-
terako; batzorde horrek, 2003an Espainiara egindako bisitaren ondoren, adierazi zuen “ez zela nahikoa eta 
ez zuela ikuspegi argirik”, eta, beraz, “aldatzeko eskatu” zuen. 

Zehazki, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren protokolo mediko-forentseak –Ertzaintzaren Proto-
koloaren puntu batean dago jasota– EAEko mediku forentseek garatu izan dituzten jarduerak eta gai horri 
dagokionez nazioartean egin dituzten gomendioak ditu oinarri.

Hauek dira protokolo horren helburu orokorrak:

- CPTren gutxieneko estandarrak betetzea.

- Funtsezkotzat hartutako elementu guztiak txostenetan jasotzen direla bermatzea: tratu txarren ale-
gazioen historia eta horiekin lotutako sintomak; azterketa mediko zehatza eta ondorioak (horiek 
garrantzitsuak direnean).

- Azterketa forentseen hedapenari eta kalitateari nahiz horien txostenei dagokionez, gutxieneko es-
tandar batzuk ematea.

399  Adibide horri jarraituz, Kataluniako Auzitegiko Medikuntzako Institutuak protokolo baliokide bat ezarri zuen 2016an.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\Ararteko%20y%20asistencia%20m�dica%20al%20detenido1992.pdf
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- Dokumentu/peritu-txostenei dagokienez, erakundean lan egiten duten profesionalen jarduera medi-
koa bateratzeko bidean aurrera egitea.

Peritu-azterketari dagokionez, helburu hauek dira: atxilotuta dauden pertsonen osasun-egoera gainbegira-
tzea eta egoera horretaz arduratzea, eta pertsona horien osotasun fisikoa eta psikikoa zaintzea.

Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei laguntzeko koordinazio-protokoloa (ERANSKINA):

A) Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei laguntzeko koordinazio-protokoloa

I.- Zioen azalpena

1.Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza, Osasun eta Barne sailek egindako 
akordioaren emaitza den protokolo honetan, Ertzaintza - Euskal Polizia Autonomoaren, Osakidetza - 
Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren (aurrerantzean, AMEI) 
jardueren koordinazioa sartzen da, epaileak dekretuz agindutako inkomunikazio-erregimenean atxilo-
tutako pertsonei laguntzeko. Koordinazio hori atxiloketa gertatu eta berehala, atxiloaldian bertan eta, 
azkenik, atxiloaldia amaitu baino lehen egiten diren jardueretan gauzatu beharko da.

II.- Atxiloketaren ondorengo jarduerak

1. Pertsona bat atxilotu ondoren, gertaera hori kasuan kasuko agintaritza judizial eskudunari jakina-
raziko zaio, indarrean den legediaren arabera, azterketa mediko-forentsea egiteko agindu dezan.

2. Azterketa mediko-forentse hori atxilotua polizia-instalazioetan sartu aurretik egin beharko da.

3. Hori egiteko, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren egoitzara eraman behar da atxilotua.

4. Azterketa mediko bakoitzean, Batzorde Judiziala / idazkari judiziala bertan egotea eskatuko da, 
indarrean dagoen legedia betez.

5. Lehen azterketa hori egin ondoren, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren protokolo medi-
ko-forentsea aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidego osorako indarrean dagoena.

6. Lehen azterketa mediko hori egiterakoan, atxilotuari jakinaraziko zaio atxiloaldiak irauten duen bi-
tartean, aldian behin, gernu-analisiak egiteko aukera duela; analisi horren helburu bakarra izango 
da nerbio-sistema nagusian eragin dezaketen substantzia psikotropikoak erabili diren jakitea.

7. Aukera horri baiezkoa emanez gero, lehen azterketa horretan gernu-laginak hartuko zaizkio atxilotuari; 
idazkari judizialak analisi horien jatorriaren fede emango du. Laginak jaso ondoren, Auzitegiko Medikun-
tzako Euskal Institutuaren zaintza-kate propioa abian jarriko da, eta lagin horiek premiaz aztertuko dira.

8. Mediku forentseak atxilotuari buruzko inguruabarrak, auzitegiko medikuntzaren esparruan inte-
resekoak direnak, jakinaraziko dizkie agintaritza judizialari eta zaintza-arduradunei, bai eta behin
-behinean ezer berezirik behar duen ere.

9. Mediku forentseak beharrezko ikusten duenean, Agintaritza Judizialari jakinaraziko dio froga osa-
garriak egiteko eta/edo erreferentziazko osasun-zentroetan arreta jasotzeko beharra.

10. Agintaritza judizialak hala erabakitzen duenean, kasuan esku hartu duen mediku forentsea lagun-
tza-zerbitzuekin harremanetan jarriko da, une horretan erabil dezakeen ahalik eta prozedura azkarre-
na baliatuz, atxilotua bertara eramateko zer arrazoi mediko dauden jakinarazteko, bai eta, hari eman 
beharreko laguntzari dagokionez, interesekotzat jotzen dituen beste arrazoiak jakinarazteko ere.

11. Erreferentziazko osasun-zentroak egindako eta igorritako mediku-txostenetan, une oro hartuko 
dituzte kontuan eragindako pertsonen intimitateari eta irudiari dagokionez indarrean dauden xeda-
penak, bai eta jarduerak sekretuan gordetzeko printzipioa ere; horrenbestez, horien edukia eta/edo 
kopia Agintaritza Judizialari soilik bidaliko zaio.

12. Laguntza mediko-forentsea amaitzean, txosten mediko bat egingo da, ahalik azkarren, eta agin-
taritza judizial eskudunari bidaliko zaio, jasotako jarraibideen arabera bitarteko egokiena erabiliz.

IlI.- Polizia-instalazioetako atxiloaldia

1. Polizia-instalazioetako atxiloaldian, azterketa mediko-forentseak 24 orduz behin egingo dira, gutxienez.

2. Segurtasun-arrazoiak direla-eta ezin badira azterketa medikoak Auzitegiko Medikuntzako Euskal 
Institutuan egin, horretarako berariaz sorturiko Batzorde Judiziala joango da polizia-instalazioetara.

file:///C:\Users\icpetgaf\Downloads\Satellite%20(2).pdf
http://www.euskadi.net/
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3. Aldian behin gernu-analisiak egiteko prozedura onartzen den kasuetan, berriro ere laginak hartuko 
dira, beharrezko diren bermeekin eta fede publikoekin, eta aurrez adierazitako prozeduraren ara-
bera izapidetuko dira.

4. Azterketa amaitzean, mediku forentseak atxilotuari buruzko balorazio mediko-forentseari dagokio-
nez beharrezko ikusten dituen jarraibideak emango dizkio agintaritza judizial eskudunari eta, haren 
baimenarekin, atxilotua zaintzeko ardura duten agenteei.

5. Aldizkako azterketa mediko horiek direla-eta beharrezkoa izanez gero beste azterketa mediko bat 
egitea edo mediku-laguntza ematea, mediku forentseak horri buruzko jarraibideak emango dizkio 
agintaritza judizial eskudunari, zer neurri hartu behar diren adosteko.

6. Atxilotua osasun-zentrora eraman behar bada, mediku forentsea laguntza-zerbitzuekin harrema-
netan jarriko da, eskura duen bitarteko bizkorrena baliatuz, horra eramateko zer arrazoi izan diren 
jakinarazteko.

7. Erreferentziazko osasun-zentroak egindako eta igorritako mediku-txostenetan, une oro hartuko 
dituzte kontuan eragindako pertsonen intimitateari eta irudiari dagokionez indarrean dauden xeda-
penak, bai eta jarduerak sekretuan gordetzeko printzipioa ere; horrenbestez, horien edukia eta/edo 
kopia agintaritza judizialari soilik bidaliko zaio.

8. Laguntza mediko-forentsea amaitzean, txosten mediko bat egingo da, ahalik azkarren, eta agin-
taritza judizial eskudunari bidaliko zaio bitarteko egokiena erabiliz, jasotako jarraibideen arabera.

IV.- Atxiloaldia amaitzea

1. Polizia-instalazioetako atxiloaldia amaitzea aurreikusten denean, eta betiere beste nonbaitera era-
man edo aske utzi aurretik, agente arduradunek haren egoeraren berri emango diote agintaritza 
judizial eskudunari, azken azterketa mediko-forentsea agindu dezan eta egin dadin.

2. Segurtasun-arrazoiak direla-eta ezin badira azterketa medikoak Auzitegiko Medikuntzako Euskal 
Institutuan egin, horretarako berariaz sorturiko Batzorde Judiziala joango da polizia-instalazioetara.

3. Aldian behin gernu-analisiak egiteko prozedura onartzen den kasuetan, berriro ere laginak hartuko 
dira, beharrezko diren bermeekin eta fede publikoekin, eta aurrez adierazitako prozeduraren ara-
bera izapidetuko dira.

4. Azterketa amaitzean, mediku forentseak atxilotuari buruzko balorazio mediko-forentseari dagokio-
nez beharrezko ikusten dituen jarraibideak emango dizkio agintaritza judizial eskudunari eta, haren 
baimenarekin, atxilotua zaintzeko ardura duten agenteei.

5. Laguntza mediko-forentsea amaitzean, txosten mediko bat egingo da, ahalik azkarren, eta agin-
taritza judizial eskudunari bidaliko zaio, jasotako jarraibideen arabera bitarteko egokiena erabiliz.

V.- Xedapen orokorrak

1. Protokolo honetan aipatzen diren azterketa mediko-forentseak egunero egingo dituzte mediku 
forentse desberdinek, eta atxiloaldia amaitzean, mediku guztiek esku hartuko dute hari buruzko 
azken txostena egiten.

2. Laginak zaintzea

• Azterketa medikoetan lortutako gernu-laginak Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuak zain-
duko ditu, edo, bestela, institutu horretako laborategi forentse nagusia martxan jarri bitartean, 
laginak bidali diren erreferentziazko laborategiak; Toxikologiako Institutu Nazionala izango da 
laborategi hori, salbuespeneko egoeretan izan ezik.

• Lehenengo kasua –hau da, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuak zainduko dituela– 
baieztatzen denean, laginak sei hilabetez gordeko dira, gehienez ere, analisiak egin bitartean 
aldi hori agortzen denean edota agintaritza judizial eskudunak epe hori luzatzea agintzen due-
nean salbu.

VI.- Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren (AMEI) protokolo mediko-forentsea

AMEIren protokolo mediko-forentseak EAEko mediku forentseek orain arte egindako jarduerak eta gai ho-
rren inguruan nazioartean egindako gomendioak ditu oinarri. Horrenbestez, helburu hauek ditu:
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1. Atxilotuta dauden pertsonen osasun-egoera gainbegiratzea eta egoera horretaz arduratzea.

2. Pertsona horien osotasun fisikoa eta psikikoa zaintzea.

Helburu horiek lortzeko, protokoloa mediku forentseen jokabide-arautzat eratzen da, eta oinarrizko atal 
hauek ditu:

a) Identifikazioa: zer organo judizial arduratzen den atxiloketaz eta zer organok agintzen duen az-
terketa mediko-forentsea; azterketaren lekua, data, hasiera-ordua eta amaiera-ordua; aztertutako 
pertsona; eta azterketa egin duen mediku forentsea.

b) Familia-aurrekariak eta aurrekari pertsonalak: atxilotuaren osasun fisikoa eta psikikoa baldintza-
tu dezaketen arrisku-faktoreak, gaixotasunak eta nahasmenduak identifikatzea da xedea; horrez 
gain, ohiko edo aldizkako zer tratamendu mediko hartzen duen, eta tratamendu horrekin jarraitzeko 
beharra duen jakingo da.

c) Atxiloaldiaren baldintzen kontakizuna: tratu txar fisikoak eta psikikoak izan diren ala ez; prozedu-
ren eta formen deskribapena; elikadura-baldintzak eta atsedena.

d) Azterketa fisikoa: azterketa mediko orokor bat, aparatu-sistemen azterketa (aparatu kardiobasku-
larra, biriketakoa, digestio-aparatua, etab.), eta azterketa mediko-legal espezifikoa, zer lesio dau-
den, nola sortu diren eta egindako adierazpenekin bat datozen deskribatuz eta interpretatuz, hala-
korik egonez gero. Azterketa hori krokis baten bidez osatzen da, lesioak zer gorputz-ataletan izan 
diren zehazten dituena, eta lesio horien erreportaje grafiko bat ere eransten da.

e) Azterketa psikikoa: xedea da nahasmendurik edo gaixotasunik duen jakitea, eta atxilotua atxiloal-
dira nola egokitzen den eta egoera horri nola erantzuten dion ikustea, bai eta atxiloaldian eragina 
izan dezakeen arlo horretako intzidentzia ororen berri izatea ere.

f) Gomendio mediko-forentseak: agintaritza judizialari atxilotuaren osasun fisikoaren eta psikikoaren 
inguruko beharrezko jarraibideak eta aginduak emateko eta beharrezko neurriak hartzeko; horiek 
zehazteko modua eta lekua, eta atxilotuaren egoeran duten eragina.

B) Inkomunikazio-erregimenean atxilotutakoen senideei kasu egiteko zerbitzua

I.- Xedea

Ertzaintzak atxilotu dituen eta, Agintaritza Judizialaren aginduz, inkomunikazio-egoeran dauden pertsonen 
egoerari buruzko informazio osoa ematea.

II.- Komunikazioa

• Telefono bidezko arreta

- Senideei harremanetarako telefono-zenbaki bat emango zaie. Telefono-zenbaki hori Ertzain-
tzaren edozein polizia-etxetan ere eskatu ahal izango da.

- Telefono bidezko harremana izan ondoren, edozein datu telefax bidez bidaltzeko telefono-zen-
baki bat emango da.

• Telefono bidezko arreta emateko ordutegia 

- 24 orduko etengabeko zerbitzua. 

• Komunikatzaileak

- Arau orokor gisa, atxilotuen zuzeneko senideei, hala nola guraso, neba-arreba eta ezkontideei, 
emango zaie atxilotuei buruzko informazioa, edo bestela, adingabeak direnean, horien legezko 
ordezkari edo tutoreei.

• Prozedura

- Deia egiten duen pertsona identifikatuko da, eta atxilotuarekin zer filiazio edo ahaidetasuna 
duen galdetuko zaio, bai eta deia nondik egin duen ere; horrez gain, harremanetarako telefo-
no-zenbaki bat eskatuko zaio.

- Deia egiaztatuko da, komunikatzaileak emandako telefono-zenbakira deituta.

- Egiten diren komunikazioak erregistratu egingo dira.

• Emandako informazioa
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Gai hauei buruzko informazioa emango da:

- Atxiloketa zergatik eta non izan den. 

- Zein den atxilotuaren osasun-egoera.

- Komunikatzaileak hala eskatuz gero, nola eman diezazkion atxilotuari beharrezko dituen botikak, 
nahitaezko mediku-laguntzaren bidez zehaztuak.

- Komunikatzaileak hala eskatuz gero, nola eman diezazkion atxilotuari objektuak eta gauza pertso-
nalak.

- Inkomunikazio-neurria kentzean, egoera horren berri emango zaio komunikatzaileari, ahalik azka-
rren.

- Atxilotua epailearen esku uzten denean, egoera horren berri emango zaio komunikatzaileari, ahalik 
azkarren.

III.- Botikak eta gauza pertsonalak emateko lekuak

Protokolo honen 2.3 atalean aipatutako komunikatzaileren batek atxilotuari hark beharrezko duen botikaren 
bat –nahitaezko mediku-laguntzaren bidez zehaztua– edota objektu/gauza pertsonalen bat eman nahi ba-
dio, Ertzaintzaren zer polizia-etxetara eraman dezakeen jakinaraziko zaio (gertukoena).
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OSASUNA ZAINTZEA
OSOTASUNA ZAINTZEA

SENIDEENTZAKO ARRETA-ZERBITZUA
MEDIKAMENTUAK ETA GAUZA PERTSONALAK EMATEA

PROTOKOLO ZEHAZTUA

BATZORDE JUDIZIALA
PROFESIONAL BAT BAINO GEHIAGO

Gertaera hori kasuan kasuko agintaritza judizial eskudunari jakinaraziko zaio, indarrean den legediaren arabera, azterketa 
mediko-forentsea egiteko agindu dezan; azterketa hori atxilotua polizia-instalazioetan sartu aurretik egin behar da.

Atxilotua AMEIra eramatea

AMEIren protokolo mediko-forentsea aplikatuko da Mediku forentseak esku hartuko du

Bai

Bai EZ

Atxilotuari jakinaraziko zaio, atxiloaldiak irauten 
duen bitartean, aldian behin, gernu-analisiak 

egiteko aukera duela.
Atxilotuari buruzko inguruabarrak, auzitegiko medikuntzaren esparruan 

interesekoak direnak, agintaritza judizialari eta zaintza-arduradunei 
jakinaraziko zaizkie, bai eta ezer berezirik behar duen ere.

Laguntza-zerbitzuekin harremanetan jarri behar da, 
atxilotua bertara eramateko zer arrazoi mediko dauden 

jakinarazteko.

Osasun-zentroak mediku-txosten bat egingo du, eragindako pertsonen 
intimitateari eta irudiari dagokionez indarrean dauden xedapenak kontuan 

hartuta, bai eta jarduerak sekretuan gordetzeko printzipioa kontuan hartuta ere. 
Txostenaren edukia eta kopia Agintaritza Judizialari soilik bidaliko zaizkio.

Laguntza mediko-forentsea amaitzean, mediku-txosten bat 
egingo da, ahalik azkarren, eta agintaritza judizial eskudunari 

bidaliko zaio, jasotako jarraibideen arabera bitarteko 
egokiena erabiliz.

Froga osagarriak egiteko eta/edo erreferentziazko osasun-zentroetan arreta 
jasotzeko beharra izanez gero, Agintaritza Judizialari jakinaraziko zaio.

Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren 
zaintza-kate propioa abian jarriko da, eta lagin 

horiek premiaz aztertuko dira

Gernu-lagina hartuko zaio atxilotuari; idazkari 
judizialak analisi horien jatorriaren fede emango du

Lehen azterketa medikoa.

Batzorde Judiziala / idazkari judiziala bertan egotea eskatuko da, indarrean dagoen legedia betez.

Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei 
laguntzeko koordinazio-protokoloa

Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei 
laguntzeko koordinazio-protokoloa

1. Atxilotu ondoren

XILOTZE-
-PROZESUA

POLIZIA ETA GIZA 
ESKUBIDEAK 1997-2000

KANPO-BERMEAK

BALDINTZA OROKORRAK
Prozedura Kriminalaren Legearen 520. art. eta hurrengoak.

(Kalitatearen kudeaketa-sistema)
UNE-EN-ISO 9002

TERRORISMO-DELITUAK.
INKOMUNIKAZIO-ERREGIMENAREN

BALDINTZA BEREZIAK
Prozedura Kriminalaren Legearen 520 bis art.

GIZA ESKUBIDEEN GAINEKO ERAGINA

PROZESU-BERME DESBERDINAK
EUSKO 

JAURLARITZAREN 
PROTOKOLOA
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Azterketa medikoak 24 orduz behin egingo dira, gutxienez ere.

Atxilotua AMEIra eramango da.

Azterketa medikoa.

Horretarako berariaz eratutako Batzorde Judiziala 
polizia-instalazioetara joango da.

Atxilotua eraman al daiteke?
(Segurtasun-arrazoiak direla eta)

Aldian behin gernu-analisiak egiteko prozedura onartzen den 
kasuetan, gernu-lagina hartuko zaio atxilotuari, beharrezko 

diren bermeekin eta fede publikoekin.

Laguntza-zerbitzuekin harremanetan jarri behar da, 
atxilotua bertara eramateko zer arrazoi mediko dauden 

jakinarazteko.

Laguntza mediko-forentsea amaitzean, mediku-txosten bat egingo da, ahalik 
azkarren, eta agintaritza judizial eskudunari bidaliko zaio, jasotako jarraibideen 

arabera bitarteko egokiena erabiliz.

Erreferentziazko osasun-zentroak egindako eta igorritako 
mediku-txostenetan, une oro hartuko dituzte kontuan eragindako pertsonen 
intimitateari eta irudiari dagokionez indarrean dauden xedapenak, bai eta 

jarduerak sekretuan gordetzeko printzipioa ere.
Txosten horien edukia eta/edo kopia agintaritza judizialari soilik bidaliko zaio.

Polizia-instalazioetako atxiloaldia amaitzea aurreikusten denean, eta betiere beste nonbaitera eraman edo aske utzi 
aurretik, agente arduradunek haren egoeraren berri emango diote agintaritza judizial eskudunari, azken azterketa 

mediko-forentsea agindu dezan eta egin dadin.

Atxilotua eraman al daiteke?
(Segurtasun-arrazoiak direla eta)

Horretarako berariaz eratutako Batzorde Judiziala 
polizia-instalazioetara joango da.

Atxilotua AMEIra eramango da.

Azken azterketa medikoa.

Aldian behin gernu-analisiak egiteko prozedura onartzen den 
kasuetan, gernu-lagina hartuko zaio atxilotuari, beharrezko 

diren bermeekin eta fede publikoekin.

Azterketa amaitzean, mediku forentseak atxilotuari buruzko 
balorazio mediko-forentseari dagokionez beharrezko 

ikusten dituen jarraibideak emango dizkio agintaritza judizial 
eskudunari eta, haren baimenarekin, atxilotua zaintzeko 

ardura duten agenteei.

Laguntza mediko-forentsea amaitzean, mediku-txosten 
bat egingo da, ahalik azkarren, eta agintaritza judizial 

eskudunari bidaliko zaio, jasotako jarraibideen arabera 
bitarteko egokiena erabiliz.

Azterketa amaitzean, mediku forentseak atxilotuari 
buruzko balorazio mediko-forentseari dagokionez 

beharrezko ikusten dituen jarraibideak emango dizkio 
agintaritza judizial eskudunari eta, haren baimenarekin, 

atxilotua zaintzeko ardura duten agenteei.

Beharrezkoa izanez gero beste mediku-azterketa bat egitea 
edo mediku-laguntza ematea, agintaritza judizial eskudunari 

jakinaraziko zaio, zer neurri hartu behar diren adosteko.

Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei 
laguntzeko koordinazio-protokoloa

Inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei 
laguntzeko koordinazio-protokoloa

2.- Atxiloaldia polizia-instalazioetan

3.- Atxiloaldia amaitzea

Bai

Bai

Bai

EZ

EZ

EZ
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Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuaren protokolo 
mediko-forentsea

Inkomunikazio-erregimenean atxilotutakoen senideei 
kasu egiteko zerbitzua

Identifikazioa

Telefono-zenbakia

Komunikatzaileak

Prozedura

Emandako 
informazioa

Ordutegia

Familia-aurrekariak
eta aurrekari 
pertsonalak

Atxiloaldiaren baldintzen 
kontakizuna

Azterketa psikikoa

Gomendio 
mediko-forentseak

Azterketa fisikoa

• Atxiloketaz arduratzen den eta azterketa mediko-forentsea agindu duen organo judiziala.
• Azterketaren lekua, data, hasiera-ordua eta amaiera-ordua.
• Azterketa egin duen mediku forentsea eta aztertutako pertsona.

• Senideei harremanetarako telefono-zenbaki bat emango zaie.
• Telefono-zenbaki hori Ertzaintzaren edozein polizia-etxetan eskatu ahal izango da.
• Telefono bidezko harremana izan ondoren, edozein datu bidaltzeko faxaren zenbaki bat emango da.

• Atxilotuen zuzeneko senideak: gurasoak, neba-arrebak eta ezkontideak.
• Adingabeak direnean, horien legezko ordezkariak edo tutoreak.
• Deia egiten duen pertsona identifikatuko da.

- Filiazioa.
- Ahaidetasuna.
- Harremanetarako telefonoa.
- Deia nondik egin duen.

• Deia egiaztatuko da, komunikatzaileak emandako telefono-zenbakira deituta.
• Egiten diren komunikazioak erregistratu egingo dira.

• Atxiloketa zergatik eta non izan den.
• Zein den atxilotuaren osasun-egoera.
• Komunikatzaileak hala eskatuz gero, nola eman diezazkion atxilotuari beharrezko dituen botikak, 

nahitaezko mediku-laguntzaren bidez zehaztuak. Ertzaintzaren zer polizia-etxetara eraman dezakeen 
jakinaraziko zaio (gertukoena).

• Komunikatzaileak hala eskatuz gero, atxilotuari objektuak eta gauza pertsonalak emateko arauei 
buruzko informazioa emango zaio. Ertzaintzaren zer polizia-etxetara eraman dezakeen jakinaraziko 
zaio (gertukoena).

• Inkomunikazio-neurria kentzean, egoera horren berri emango zaio komunikatzaileari, ahalik azkarren.
• Atxilotua epailearen esku uzten denean, egoera horren berri emango zaio komunikatzaileari, ahalik azkarren.

• 24 orduko etengabeko zerbitzua.• Azterketaren lekua, data, hasiera-ordua eta amaiera-ordua.

• Arrisku-faktoreak, gaixotasunak eta nahasmenduak identifikatzea.
• Ohiko edo aldizkako zer tratamendu medikoren mende dagoen, eta horrekin jarraitzeko 

beharra duen.

• Tratu txar fisikoak eta psikikoak izan diren ala ez.
• Prozeduren eta formen deskribapena.
• Elikadura-baldintzak eta atsedena.

• Nahasmendurik edo gaixotasunik duen jakitea.
• Atxilotua nola egokitzen den atxiloaldira eta nola erantzuten dion egoera horri.
• Atxiloaldian eragina izan dezaketen intzidentziak.

• Atxilotuaren osasun fisikoari eta psikikoari dagokionez, beharrezko jarraibideak eta 
manuak ematea eta beharrezko neurriak hartzea; horiek zehazteko modua eta lekua, eta 
atxilotuaren egoeran duten eragina.

• Azterketa mediko orokor bat eta aparatu-sistemen azterketa.
• Azterketa mediko-legal espezifikoa.

- Zer lesio dauden, nola sortu diren eta egindako adierazpenekin bat datozen 
deskribatzea eta interpretatzea.

- Lesioak zer gorputz-ataletan izan diren krokis batean zehaztea.
- Lesioen erreportaje grafikoa egitea.
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Tamalez, aurrez adierazitakoa Ertzaintzako agenteek egindako atxiloketetan betetzen da; beraz, beharrez-
koa da edukia zabaltzea eta protokoloa beste segurtasun-indar batzuek atxilotutako pertsona guztiei apli-
katzea, zenbait berme ezarriko bailituzke, gaur egun beste polizia-gorputzetan kontuan hartzen ez direnak. 

2000. urtearen hamarkadarako, nazioarteko erakundeek babestutako ikerketa askotan nabarmendu zen 
atxilotuen maila psikikoari arreta handiagoa jartzeko beharra; izan ere, egiaztatu zen torturen eta tratu txa-
rren teknikak asko aldatu zirela, aztarna fisikorik ez uzte aldera, mediku forentseek errazago aztertzen bai-
tzituzten azken horiek modu objektiboan400.

Hala, 2005. urtean, Auzitegi Medikuntzako Espezialisten Elkarteak TORTURAK ETA BESTELAKO TRATU 
TXARRAK ERAGINKORTASUNEZ DOKUMENTATZEKO ETA IKERTZEKO GIDA egin zuen. Dokumentu 
hori 2007an berrikusi zuten, eta, nazioartekoa izan arren, ez da aplikatu gure testuinguruan tratu txarrak eta 
torturak salatu diren kasuetan.

Atarikoa

Auzitegi Medikuntzako Espezialisten Elkarteak torturaren prebentziorako espezializazio independentearen 
rolari buruzko proiektu bat egin zuen, eta bi gida argitaratu zituen, bata abokatuentzat, eta bestea, medi-
kuentzat. Uste da zaila dela Istanbulgo Protokoloa eta Minnesotako Autopsiarako Protokoloa egunerokota-
sunean eskuliburutzat erabiltzea; horregatik, gida honen egileek algoritmo bat formalizatu dute, tortura-ka-
suetan ebaluazio mediko eraginkor bat egiteko kontuan hartu behar diren urratsekin, aipatutako bi protokolo 
horiei erreferentzia eginez.

Gida horretan deskribatutako urratsak gure ikerkuntza-bidea argiztatzeko ekarpentzat har daitezke, eta, be-
raz, direktoriotzat baliagarriak izan daitezke Istanbulgo Protokoloa egunerokotasunean ezarri ahal izateko.

Azterketa medikoaren lekua:

- Ebaluazioa medikuak egokien jotzen duen lekuan egin behar da.

- Elkarrizketa eta/edo azterketa medikoa egiteko inguruabarrek baldintza hauek bete behar dituzte:

• baldintza fisiko egokiak (argia, aireztapena, neurria)

• pribatutasuna, konfidentzialtasuna

• segurtasuna, bai elkarrizketatuarentzat bai elkarrizketatzailearentzat

• segurtasun-indarrak edo ordena publikoko indar ofizialak bertan ez egotea

• azterketa medikoak egiteko behar besteko ekipamendua

• instalazio egokiak eta erosoak

• behar beste denbora

Elkarrizketari buruzko gogoetak:

Elkarrizketaren egiturak tortura jasan duen pertsona berriro traumatizatzeko arriskua gutxitzea izan behar 
du xede.

Bi baldintza garrantzitsu hauek orekatuta izan behar dira:

• informazio zehatza lortzeko beharra 

• elkarrizketatuaren beharrak errespetatzearen garrantzia

- Objektibotasuna eta inpartzialtasuna ez daude enpatiarekin kontraesanean. Medikuek sentiberak eta en-
patikoak izan behar dute elkarrizketetan, eta beren ebaluazio klinikoan objektibotasunari eutsi behar diote.

- Ez da egokia “neutraltasun kliniko” zorrotza hautematea. Medikuak jarrera bihozberaz komunikatu behar 
du, eta ez du epaitu behar.

- Pazientearen sinesmenak eta kultura-arauak kontuan hartu behar dira une oro.

400   “Tortura ikertzea ez da lan erraza. Hain zuzen, tortura, tratu eta zigor anker, gizagabe eta iraingarriak atea itxita dela egiten dira, 
lekukorik gabe, oro har. Estatuek eta agintaritzek beti ukatzen dute torturatu egiten denik; tortura-metodoek ageriko markarik ez uztea dute 
xede, geroz eta gehiago; torturaren biktimak isolatuta eduki ohi dituzte, abokatuen, medikuen eta senideen laguntzarik gabe (torturaren 
eta tratu txarren ondoriozko aztarna fisikoak antzematen diren artean, gutxienez), eta beti izaten da errepresalia jasotzeko beldurra (Nuno 
Duarte Vieira, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren presidentea).
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- Ahal izanez gero, antolatu elkarrizketa elkarrizketatuaren beharren arabera.

• Saio laburrak, eta geldialdiekin.

• Hasteko, egin galdera orokorrak, hain sentiberak ez diren gaiei buruzkoak.

• Gero, galdetu sentiberatasun eta sakontasun handiagoko gaiei buruz; jo xehetasunen bila.

• Elkarrizketa amaitu aurretik, ziurtatu asaldura emozionala gutxiagotu dela.

- Ahal dela, ez egin edo erabili biktimari tortura-egoera gogora ekar diezaioketen jarrerak, gerturatzeko mo-
duak edo estiloak.

- Jakinarazi elkarrizketatuari nahi duen bakoitzean etenaldiak eska ditzakeela eta elkarrizketa eten dezakeela.

- Eman nahi beste denbora, eta sortu ingurune erosoa.

- Utzi denbora eta espazio bat bere beharrak eta galderak egiteko.

- Erakutsi jarrera irekia, pazientea ulertzeko eta egoera horretatik ikasteko.

- Entzun arretaz.

- Sortu konfiantzazko, kortesiazko, zintzotasunezko eta enpatiazko giroa.

Jarri arreta gai hauei:

- Berriro trauma sortzeko arriskua.

- Trauma gogorrak ebaluatzean, elkarrizketatuarengan sor daitezkeen erreakzio emozionalak.

- Medikuak izan ditzakeen erreakzio pertsonalak, bere pertzepzio eta iritzietan eragin dezaketenak.

Elkarrizketa eta erregistroa:

• Elkarrizketatutako pertsonaren izena eta identitatea.

• Haren ezaugarri fisikoen eta agerikoen deskribapena (adibidez, altuera, pisua, begietako kolorea, 
ageriko ebakiondoak, adina, ile-kolorea).

• Elkarrizketaren data eta ordu zehatza.

• Azterketa egiten den erakundearen kokapena, izaera eta helbidea.

• Elkarrizketaren testuingurua (adibidez, nork eman duen informazioa, nork eskatu duen bisita hori, zer 
dokumentu baliatu diren horretarako, zer arrazoi izan den leku horretara eramateko edo bertan uzteko). 

• Azterketa egin bitartean, bertan dauden pertsonen izena eta kidetasuna.

• Azterketa egiten den uneko baldintzei buruzko informazio garrantzitsua (esaterako, sarreran izan-
dako mugak, presoarekin dauden pertsonen jarrera, mehatxuak, azterketa egiteko zailtasunak edo 
oztopoak).

- Ikertzaileek arretaz aztertu behar dute zer testuingurutan ari diren lanean, beharrezko neurriak hartu behar 
dituzte, eta dagozkien babesez hornitu behar dute. Artean kartzelatuta dauden pertsonak elkarrizketatzen 
badira edo, antzeko egoeretan, errepresalia jasotzeko aukera badago, elkarrizketatzaileak kontuz aritu 
behar du pertsona horiek arriskuan ez jartzeko.

- Egoera nabarmen aldatzen da zenbait galdera modu seguruan egin badaitezke, eta bermatutako konfiden-
tzialtasun- eta segurtasun-mailaren mende dago.

Atxiloketaren/atxiloketen eta torturaren historia:

Historia osoa, atxiloketa edo istiluak gertatzen diren unetik hasi, eta elkarrizketa egin artekoa.

• Idatzi kontakizuna pertsonaren beraren hitzetan.

• Egin galderak modu irekian, ez maltzurkeriaz. 

• Gertaerei buruzko kontakizun zehatza lortu ondoren, komeni da bestelako tortura-metodoen era-
bilera aztertzea.

• Tortura-metodoak zerrenda batean idaztea kalterako izan daiteke; izan ere, torturak eragindako irudi 
kliniko osoa askoz ere gehiago da zerrendatutako metodoek eragindako lesioen batuketa hutsa baino. 
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Atxiloketaren eta gehiegikerien laburpena. Gertaerei buruzko txosten zehatz bat egin aurretik, lortu informa-
zio osagarria, hala nola datak, lekuak, atxiloaldia eta tortura-saioen maiztasuna eta iraupena.

Atxiloketaren inguruabarrak. Zer ordutan, non eta nork (ahal dela, xehetasun handiz); inguruan jende-
rik ba ote zen, lekukoak/oinezkoak, senideekin hitzik egin den, atxilotzean indarkeria erabili zen edo 
mehatxuak egin ziren, murriztailerik edo begiak estaltzeko ezer erabili den.

Atxiloketaren lekua eta baldintzak. Zer gertatu zen lehenbizi, non, inolako identifikazio-prozesurik izan zen, 
garraioa, ezaugarri bereizgarriak, bestelako prozedurak, zeldaren/gelaren baldintzak, tamaina eta dimen-
tsioak, aireztapena, argiztapena, tenperatura, komuna, erraztasunak, jatekoa, hirugarrenekiko harremana 
(familia, abokatua, medikua), pilaketa-baldintzak edo bakarkako konfinamendua, etab.

Torturaren eta tratu txarren metodoak:

- Aurrekariak ebaluatzea. Non, noiz, zenbat denboran, nork; inguruaren ezaugarri bereizgarriak, tor-
turatzaileak, tresnak, ohiko “errutinak”, sekuentziak eta bestelako informazioak.

- Gehiegikeria bakoitzari dagokionez: gorputz-jarrera, murrizteak, kontaktu-mota, iraupena, maizta-
suna, kokapen anatomikoa, eragindako gorputz-atala eta modua, beste informazio batzuk.

- Sexu-erasoak.

- Gabetzeak (loa, janaria, bainua, estimulazio sentsoriala, giza harremanak, mugimendu-jarduerak), 
mehatxuak, umiliazioak, tabuak urratzea, jokabidearen hertsadura, eta beste metodo batzuk.

Txosten mediko-legala egin aurreko prozesua (garrantzitsua bada).

Minak:

Pazientearen minak xehetasun handiz jaso behar dira:

- Min egindako gorputz-atalak; sintoma bakoitzaren lekua, maiztasuna eta iraupena, hasierako 
sintomak eta gerora agertzen diren sintomak; sendatze-prozesuak.

- Arazo psikologikoak, minak eta sintomak.

- Tratamendua edo tratamendurik ez izatea.

Aurrekariak:

- Informazio orokorra (adina, lanbidea, heziketa, familia-egitura, etab.).

- Iraganeko historia medikoa.

- Torturari eta tratu txarrei buruzko aurretiko ebaluazio medikoen berrikuspena.

- Aurretiko atxiloketak eta traumak.

- Atxiloketaren aurreko historia psikosoziala.

Elkarrizketatuak zaintzapean jarraitzen badu, nahikoa izan daiteke lanbideari eta prestakuntzari buruzko 
historia psikosozial labur bat.

Atxiloketaren aurreko historia garrantzitsua.

Galdetu botikei buruz (zaintzapean dagoela lortu ezin baditu, osasun-ondorio kaltegarriak izan ditzake).

Aurrekariei buruzko informazioa: elkarrizketaren amaierarako utz daiteke. Izan ere, galdera hori hasieran 
eginez gero, eragin negatiboa izan dezake elkarrizketan.

Elkarrizketatzaileak kontuan izan behar ditu inguruabar horiek, eta hausnartu behar du aurrekariei buruzko 
zer informazio hartu behar den aintzat pertsona hori zaintzapean dagoen, orain gutxi utzi duten aske edota 
denbora mugatua dagoen kontuan hartuta.

Pazienteak jantzita daraman arropa torturaren unean zeraman bera bada, aztertzeko hartu behar da.

Garrantzitsua da pazienteari prozesu horren zergatia eta garrantzia argi eta garbi azaltzea; aurrera egiteko, 
ezinbestekoa da pazienteak baimena ematea, eta, horrez gain, arropa egokia eman behar zaio.

Elkarrizketa: 

Funtsik gabeko gauzak esateak ez du esan nahi, ezinbestean, tortura-salaketa faltsua denik.

Torturak jasan dituzten pertsonek zailtasunak izan ditzakete bizitako esperientzia hura eta historiako beste 
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zenbait gauza xehetasun guztiekin gogoratzeko eta kontatzeko. Horregatik, kontakizunean zenbait kontrae-
san edo hutsune sor daitezke.

Besteak beste, faktore hauek eragin ditzakete zailtasunak torturaren historia gogoratzeko eta kontatzeko:

Torturaren esperientziak berak (bendak jartzeak, drogak, kontzientzia-lapsusak, denbora- eta leku-nahas-
teak torturaren unean).

- Torturaren eragin psikologikoa (oroimenaren nahasmendua, kontzentratzeko zailtasunak, ukazioa 
eta gaiari ihes egitea; nahasteak, disoziazioa eta amnesia).

- Oroimenaren nahasmendu neuropsikiatrikoak (garuneko lesioek eta asfixiak eragindakoak, bes-
teak beste).

- Kultura-faktoreak (erruduntasun-sentimendua, lotsa, estigmatizatua izateko beldurra).

- Elkarrizketaren baldintzak edo komunikazio-oztopoak (konfiantza falta, segurtasun ezaren sentipe-
na, pribatutasunik eza, behar baino denbora gutxiago, mina).

Ebaluazio psikologikoa/psikiatrikoak.

Tortura-alegatu baten ikerketa eta ebaluazio orotan, ebaluazio psikologiko zehatza egin behar da, arrazoi 
hauek direla eta:

- Tortura hain muturreko gertaera izanik, arazo psikologiko eta mental ugari eragin ditzake.

- Tortura-mota guztiek dituzte beren baitan prozesu psikologikoak; saihestezina da hori. Torturaren 
funtsezko helburuetako bat da biktimaren osotasun eta funtzionamendu psikologiko eta soziala 
suntsitzea.

Askotan, tortura-metodoak lesio fisikorik ez uzteko diseinatzen dituzte. Oro har, torturaren sintoma psikolo-
gikoak ohikoagoak eta iraunkorragoak izaten dira sintoma fisikoak baino.

Ebaluazio psikologiko/psikiatrikorako gogoeta orokorrak:

- Ebaluazio eta interpretazio psikologikoa egiteko, beti hartu behar dira kontuan kultura-, politika eta 
gizarte-testuingurua, bai eta elkarrizketa- eta ebaluazio-baldintzak ere.

- Torturak jasan dituzten pertsona guztiek ez dituzte garatzen buruko gaixotasun diagnostikagarriak; 
garrantzitsua da ideia hori onartzea. Nolanahi ere, biktima askok erreakzio emozionalak eta sinto-
ma psikologiko sakonak izaten dituzte.

- Torturaren ondorio psikologikoak hainbat testuingururen arabera gertatzen dira: norberaren bar-
ne-ezaugarriak, izaeraren garapena; gizarte-, politika- eta kultura-faktoreak.

- Kontuan hartu behar dira “azterketa medikoaren lekua” eta “elkarrizketa” ataletan (gorago) aipatu-
tako esparru orokorrak.

- Traumarekin loturiko nahasmendu baten diagnosiak tortura-alegatua sostengatzen du, baina diag-
nosi baterako irizpideak ez betetzeak ez du adierazten pertsona hori torturatu ez zutenik.

Ebaluazio psikologiko/psikiatrikoaren funtsezko osagaiak:

Torturaren eta tratu txarren historia. Torturaren eta beste jazarpen-esperientzia traumatiko garrantzitsu 
batzuen historia osoa dokumentatzeko ahalegin guztia egin behar da.

Ohiko minak eta sintoma psikologikoak. Ez da sintomen izena soilik idatzi behar; horrez gain, sintoma 
bakoitzaren datu hauek ere ebaluatu eta jaso behar dira, adibide eta xehetasunekin: lehen agerpena, eragi-
lea, iraupena, intentsitatea, maiztasuna eta denboran zehar izaten diren gorabeherak.

Tortura osteko historia. Egungo bizitzako egoerei buruzko informazioa bilatu behar da, baita beste gai hauei 
buruzko informazioa ere: beste traumak, galerak, gizarte-babesak eta egoerei aurre egiteko moduak.

Tortura aurreko historia. Familia, hezkuntza- eta lan-historia, kultura- eta erlijio-aurrekariak. Horrez gain, ira-
ganeko traumei buruzko edozein historia ere jaso behar da.

Historia medikoa eta psikiatrikoa. Trauma osteko osasun-baldintzak.

Egoera mentalaren azterketa.

Funtzionamendu sozialaren ebaluazioa.
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Erasan klinikoen formulazioa.

Gomendioak. Ebaluazio jarraitua izan daiteke, hala nola azterketa neuropsikologikoak eta tratamendu me-
diko edo psikiatrikoak; edota segurtasun- eta asilo-beharra izan dezakete.

Azterketa fisikoa.

Lehenbizi, pazientea biluzi behar da.

Zenbait arropa ez badira kentzen eta zenbait gorputz-atal ez badira aztertzen, horiek jaso egin behar dira, 
baita horren zergatia ere.

Pazienteari azterketa zein garrantzitsua den eta horren bidez zer aurkikuntza egin daitezkeen jakinarazi 
behar zaio, argi eta ongi ulertzeko moduan, eta horretarako baimena eman dezan lortu behar da.

Lesioei dagokienez:

- Zer ezaugarri dituzten, zer tamaina duten eta non dauden jaso behar da.

- Diagraman idatzi behar dira.

- Argazkiak atera behar dira.

Azterketa egitean, begi hutsez ikusteko lesiorik aurkitzen ez bada, hori ere jaso egin behar da.

Aurrez azaldutakoan ikusi bezala, protokoloan leku handiagoa du atxilotuaren alderdi psikikoa aztertzeak; 
izan ere, teknika berrien nagusitasuna eta erabilera hauteman da, 1997an, Nazio Batuen eta Europako 
Kontseiluaren eskakizunak betez, ofizialki onartu eta indarrean jarritako zenbait protokolotan oinarritutako 
azterketak forentseak ugaritu zirenetik. Espainiako Abokatuen Fundazioak401 2017an adierazi bezala, “Tratu 
txarren biktimak, normalean, ez du lesio fisiko handirik izaten, legez kanpoko jarduera horien egileek nekez 
dokumenta daitezkeen kalteak egiten ahalegintzen baitira” (ERANSKINA).

d) Garzónen protokoloa (2006)

2006ko abenduan, Baltasar Garzón Auzitegi Nazionaleko 5 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epaile titula-
rrak prozedura berri bat ezarri zuen terrorismo-delituei buruzko ikerkuntzetan, inkomunikazio-erregimeneko 
atxilotuen bermeak indartzeko; horretarako, Nazio Batuetako eta giza eskubideen alorreko erakundeen na-
zioarteko zenbait estandar txertatu zituen, ordura arte Espainian aintzat hartzen ez zirenak. 

Prozedura horretan, neurri hauek jasotzen dira:

• Atxilotuak polizia-instalazioetan igarotzen duen denbora guztia (intimitaterako espazioak salbu) bi-
deoz grabatzea, eta grabazio hori epailearen esku uztea.

• Beharrezkoa den bakoitzean, konfiantzazko mediku batek aztertzeko aukera izatea, Auzitegi Nazio-
nalaren zerbitzuko txandako mediku forentsea ere bertan egonda.

• Polizia-funtzionarioak behartzea atxilotuaren senideei haren atxiloketaren berri ematera eta hura 
non dagoen jakinaraztera.

• Polizia-funtzionarioak behartzea atxiloketaren unean izan daitekeen edozein gertaeraren berri nahiz 
atxilotuen egoeraren berri –12 orduz behin eta betiere beharrezkoa bada– epaitegiari ematera.

Nolanahi ere, epailea, Fiskaltzarekin batera, edozein unetan ager daiteke atxilotuak dauden lekura, haien 
egoera bertatik bertara ezagutzeko.

Hala eta guztiz ere, 2006az geroztik, prozedura hori oso gutxitan aplikatu da instrukzioko beste epaitegi zen-
traletan eta Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko Salaren beste sekzioetan, eta, beraz, protokoloa orokortzeko 
eskatu da, ez baitute Auzitegi Nazionaleko epaile guztiek aplikatzen. Giza eskubideen alorreko nazioarteko 
hainbat erakundek nabarmendu dute protokolo hori neurri ona dela torturaren prebentziorako. Besteak bes-
te, hauek aipa daitezke: torturei buruzko Nazio Batuen errelatore bereziaren txostena, Espainiara egindako 
bisitaren ondoren egindako gomendioen jarraipenari buruzkoa (Europako Kontseiluko Giza Eskubideen tal-
dearen 7. saio-aldia) eta Espainiak Nazio Batuen Torturaren Aurkako Batzordearen aurrean aurkeztutako 5. 
aldizkako txostenaren azterketa (2009ko azaroaren 12ko eta 13ko saioak) (ERANSKINA).

Baina protokolo horri kritikak ere egin dizkiote; izan ere, lehen aipatu bezala, ez zitzaien aplikatzen inkomunika-
zio-erregimenean atxilotutako pertsona guztiei. Gainera, berandu zetorren beste protokolo osoagoekin alderatu-

401  ACTUACIÓN FRENTE A TORTURAS Y MALOS TRATOS, INHUMANOS O DEGRADANTES. Guía práctica para la abogacía. 

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2014/12/GUIA-ABOGACIA.pdf
http://baltasargarzon.org/ante-la-tortura/protocolo-garzon/


Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

125

ta, hala nola Ertzaintzak Euskal Autonomia Erkidegorako 2003. urtean ezarritakoarekin. Horrez gain, azterketa 
mediko-forentseak –funtsezkoak edozein protokolotan– artean ez ziren nahikoa, eta are gutxiago horri lotuta 
gerora egindako peritu-txostenak, ez baitzuten betetzen ez Justizia Ministerioak 1997an ezarritako formatua ez 
nazioarteko gomendioak edo Istanbulgo Protokoloaren ildoak. Istanbulgo Protokoloa Nazio Batuen erreferen-
tziazko dokumentua da torturen eta tratu txarren ustezko kasuak ikertzeko eta dokumentatzeko, eta izen handiko 
aditu-talde batek egin zuen 2001ean, Nazio Batuen Giza Eskubideen goi-komisarioak koordinatuta.

2007an, Estatuko Segurtasun Idazkaritzak 12/2007 Instrukzioa eman zuen, Estatuko Segurtasun Indarrei 
eta Gorputzei, poliziaren zaintzapean atxilotutako pertsonen eskubideak bermatze aldera, eskatzen zaiz-
kien jokabideei buruzkoa (ERANSKINA). Instrukzio horretan, gogorarazi zen kontuan izan behar dela Esta-
tuko Segurtasun Zuzendaritza Nagusiak atxilotuei azterketa medikoak egiteari eta haiei tratamendua ema-
teari buruz 1984ko azaroaren 12an emandako instrukzioaren edukia.

Torturaren Prebentziorako Koordinakundeak 2007ko instrukzio horren balorazio bat egin zuen; zehazki, hau 
adierazi zuen: Ez da atxiloketetan poliziaren eraginkortasuna ziurtatzeko arau bat, atxilotuen eskubideak 
bermatzeko arau bat baizik, eta hori berrikuntza interesgarria da Espainiako egoera juridikoan. Hala ere, 
ikuspegi baikor hori berehala neurrizko bihurtzen da, bertan adierazten baita arauaren helburua dela “agen-
teei behar beste berme juridiko ematea atxiloketak eta ondorengo zaintza-jarduerak egiteko” (ERANSKINA).

4.2. Egungo egoera
Lan forentsean oinarritutako aurretiko azterketak

Azken urteak kontuan hartuz gero, medikuntza forentsearen aldizkari espezializatuetan gaiari buruzko zen-
bait azterketa zientifiko argitaratu dira, eta horietan, azterketa forentse ofizialak egiteko modua eta era 
kritikatu da; horrez gain, protokoloak ere proposatu dira, nazioarteko gomendioei jarraituz. Besteak beste, 
azterketa hauek aipa daitezke, ordena kronologikoan:

Morentin, B.; Callado, L.F. eta Meana, J.: “Alleged police ill-treatment of non-political detainees in the Bas-
que Country (Spain). Prevalence and associated factors” in Forensic Science International, 76: 151.-158. 
or., 1995.

Morentin, B.; Callado, L.F. eta Meana, J.: “Alleged police ill-treatment of non-political detainees in the Bas-
que Country (Spain). Prevalence and associated factors” in Forensic Science International, 87: 125.-136. 
or., 1997.

Morentin, B. eta Idoyaga, M.I.: “Medicina Forense y Tortura (Parte I): Epidemiología y trastornos físico-psí-
quicos” in Cuadernos de Medicina Forense , 11: 31.-49. or., 1998.

Morentin, B.; Idoyaga, M.I. eta Petersen, H.D.: “Medicina Forense y Tortura (Parte I): Investigación y docu-
mentación de la Tortura” in Cuadernos de Medicina Forense, 11: 51.-68. or. 1998.

Nazio Batuak: Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, New York eta Geneva, 2001.

Petersen, H.D.; Callado, L.F.; Meana, J. eta Idoyaga, M.I.: “Assessment of the quality of medical documents 
issued in central police stations in Madrid, Spain: the doctor´s role in the prevention of ill-treatment” in J. 
Forensic Sci, 47: 293.-298. or., 2002.

Torturaren Biktimak Birgaitzeko Nazioarteko Kontseilua (IRCT): “Examen físico médico de víctimas de tor-
tura alegadas. Una Guía Práctica del Protocolo de Estambul para Médicos”, Giza Eskubideen aldeko me-
dikuak (PHR USA), Turkiako Giza Eskubideen Fundazioa (HRFT), Medikuen Mundu Elkartea (WMA), Ko-
penhage, 2004.

Palomo, J.L.; Ramos, V.; eta Santos, I.M.: “Muerte en privación de libertad” (MPL) in Cuadernos de Medicina 
Forense, 35: 37.-50. or. 2004.

Garamendi, I.: “Rabdomiolisis tras actividad física extenuante. A propósito de un caso” in Cuadernos de Me-
dicina Forense, 11: 183.-189. or. 2005.

Medallo Muñiz, J.; Carles Martin-Fumadó, C eta Duarte Vieira, N.: “Actuación medicolegal en personas en 
custodia judicial o policial” in Medicina Clínica, 142: 12.-15. or., 2005. 

Morentin, B.; Petersen, H.D.; Callado, L.F.; Idoyaga, M.I. eta Meana, J.: 2A follow-up investigation on the 
quality of medical documents from examinations of Basque incommunicado detainees: The role of the medi-

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/03/Instruccion_12_2007.pdf
https://www.nodo50.org/tortura/Anexos/ANEXO_02.pdf
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cal doctors and national and international authorities in the prevention of ill-treatment and torture” in Forensic 
Science International, 182: 57.-65. or. 2008.

Morentin, B.; Callado, L.F. eta Idoyaga, M.I.: “A follow-up study of allegations of ill-treatment/torture in in-
communicado detainees in Spain. Failure of international preventive mechanisms” in Torture Journal, 18: 
87.-98. or., 2008.

Morentin, B. eta Portero, G.: “Guía práctica de evaluación medicoforense de alegaciones de maltratos y 
tortura” in Revista Española de Medicina Legal, 37: 72.-75. or., 2011.

2009an, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen zuzendariak, Jon Mirena Landak, “2000tik 2008ra bitarte 
Euskadin inkomunikatutako atxilotuei egindako torturei buruzko dokumentazioa” (ERANSKINA) izeneko 
txostena aurkeztu zuen, estatistika- eta dokumentu-azterketa sakon batean oinarritzen dena, eta bibliogra-
fia-erreferentzia ugari biltzen dituena.

Txosten horren ondorioen artean, hauek nabarmenduko ditugu, torturaren prebentzioaren eta ikerketaren 
eraginkortasunari buruzkoak:

• Aurkeztutako emaitzek, ikuskapenerako nazioarteko erakundeek eta nazioko azterlanek deskri-
batutako aurkikuntzei loturik, adierazten dute tortura arazo larria dela Espainian inkomunikatutako 
atxilotuei dagokienez, eta tortura prebenitzeko neurriak eskasak eta eraginik gabeak direla.

• Gure datuak bat datoz nazioarteko erakundeek Espainiara egindako bisitetan emandako datuekin. 
Ezin da esan Espainian tortura sistematikoa denik; hala ere, aztertutako arrisku-taldeari dagokio-
nez, ebidentziek adierazten digute intzidentzia eta hedapen handiko eskubide-urraketaren arazo 
bat dugula aurrean.

• Aztertutako salaketak oinarri hartuta, ikusi zen polizia-gorputz bakoitzak tratu txarren eta torturen 
eredu bereizgarria zuela. Era berean, sexuarekin loturiko tratu txarren eta torturen alegazioei dago-
kienez, eredu desberdinak hauteman ziren gizonen eta emakumeen artean. Aurreko hamarkadekin 
alderatuta, zenbait tortura-metodoren erabilera (hala nola bainuontziaren eta elektrizitatearen era-
bilera) gainbehera joan dela ikus daiteke, eta beste zenbait (esekitzea eta oinaze-zaldia) desagertu 
egin dira; kontrara, akitze-teknikak gero eta gehiago erabiltzen dira. Gure azterketa, halaber, bat 
dator CPTk, Nazio Batuen Torturaren aurkako errelatoreak eta Amnesty International erakundeak 
egindako oharrarekin, hots, tortura-salaketak ezin direla asmatutako istoriotzat hartu.

Gerora, Morentin eta Landak “La tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una apro-
ximación estadística multifactorial” (Tortura araudi antiterroristaren aplikazioaz den bezainbatean: faktore 
anitzeko hurbilketa estatistikoa) izeneko artikulua argitaratu zuten402 (ERANSKINA); bertan, 300 salaketa 
judizial eta 500 txosten forentse aztertu ziren, eta gogora ekarri zen giza eskubideak kontrolatzeko erakun-
de ofizial espezializatuek –hala nola Europako Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Batzordeak (CPT), 
Europako Kontseiluko Giza Eskubideen komisarioak, Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordeak (CAT), 
1966ko Ituneko Giza Eskubideen Batzordeak eta, azkenik, torturari buruzko errelatore bereziak eta terroris-
moaren aurkako borrokan giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak sustatu eta babesteari buruzkoak– 
erregulartasunez eta sistematikoki behatu eta aztertu dutela tortura Espainian.

Erakunde horiek aspalditik adierazten dute gai hauen inguruko kezka: torturaren eta tratu txar anker, giza-
gabe eta iraingarrien kasuak, arduradunen zigorgabetasuna, atxilotuen bermeen hutsuneek bere horretan 
jarraitzea, eta auzitegi arrunt eskudunek gertaera horiek berandu ikertzea edota ez ikertzea. Horrez gain, 
ikusi da torturen eta tratu txarren prebentziorako eta horiek frogatzeko mekanismoek ez dutela eraginkor-
tasunik, mediku forentseek ez dituztelako kasuak behar bezala ikertzen. Torturaren Prebentziorako Batzor-
deak (CPT) 1991n, jada, gai horretaz ohartarazi zuen403

Aurrez azaldutako guztia kontuan hartuta, ondorio hauek ateratzen dira, azterketa horren arabera:

1) Tortura ez da gertaera isolatu bat, ez behintzat inkomunikazio-egoeretan; hau da, ohiko jarduera bat da. 
Azterketan parte hartu zuten 957 atxilotuetatik, 644k alegatu zuen tratu txarrak eta/edo torturak jasan zitue-
la. % 47k epaitegietara eraman zuen salaketa (Landa eta Morentin, 2011).

402  Morentin, B. eta Landa. J.M.: “La tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una aproximación estadística mul-
tifactorial” in Eguzkilore, 25: 49.-73. or., 2011.

403  CPT: Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 12 April 1991. CPT/Inf (96) 9. (http://www.cpt.coe.int/document s/
esp/1996-09-inf-eng-1.htm.).

http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/dictamen_tortura_cast.pdf
http://www.jmlanda.com/images/articulos/Tortura_LANDA_MORENTIN.pdf
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2) Inkomunikazio-aldiaren iraupena tratu txarrak eta/edo torturak gertatzeko lehen mailako arrisku-faktorea 
da. Hirugarren egunetik aurrera, bost aldiz handiagoa da tratu txarrak eta/edo torturak gertatzeko arriskua 
(Landa eta Morentin, 2011; 68).

3) Maiz alegatu ohi diren tratu txar askoren jatorria dela-eta, zaila edo ezinezkoa izaten da praktika horren 
erabileraren ebidentzia medikoak lortzea. Egungo tortura-teknikak geroz eta sofistikatuagoak dira, eta sal-
buespeneko kasuetan soilik utzi ohi dituzte alegatutako torturekin lotu daitezkeen arrastoak gorputzean 
(Landa eta Morentin, 2001; 71).

Mediku-laguntza Espainiako estatuan askatasunaz gabetutako pertsonei. Nazio Batuen ikuspegia.

Errelatore bereziak 2003an Espainiara egindako bisitari buruz egindako txostenean, adierazi zen, Espai-
nian, tortura eta tratu txarrak, sistematikoak ez izan arren, ez zirela “noizean behin edo tarteka gertatzen”, 
eta, horrez gain, “ezin dela esan Espainian terrorismoaz akusatutako pertsonek egindako tratu txarren sa-
laketak asmakuntza bat direnik”.

Espainiaren seigarren aldizkako txostenari buruzko azken oharretan, NBEren Torturaren aurkako Batzor-
deak 2015ean argitaratuetan, Espainiako estatuarentzat kezka-iturri diren gaiak eta hari egindako gomen-
dioak zerrendatzen dira. Gai eta gomendio horiek bat datoz, neurri handi batean, aipatutako erakunde eta 
elkarte guztiek Espainiari buruz egindako txostenekin. Txosteneko puntuen artean, “f” puntu hau azpimarra-
tu behar da, eragindako pertsonei osasun-arreta emateari dagokionez duen garrantziagatik:

f. Ordena-agenteak eta medikuak prestatzea. Haien iritziz, kezkagarria da “torturaren eta bestelako tratu 
edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien arloko ikerketa eta dokumentazio eraginkorretarako eskuliburuari 
(Istanbulgo Protokoloa) buruzko prestakuntzarik ez ematea askatasunaz gabetutako pertsonez arduratzen 
diren mediku guztiei”.

Justiziaren edo polizaren zaintzapean daudela mediku-laguntza ematearen baitan sartzen da atxilotuta edo 
preso dauden pertsonei laguntza ematea ere.

a).- Atxilotuei dagokienez, mediku-laguntza atxilotua epailearen esku utzi baino lehen ematen bada (gure 
legeriaren arabera, atxiloketaren unetik 72 ordu igaro baino lehen), laguntza hori edozein osasun-zentro 
publikotan ematen da, Estatuko Segurtasun Indarren eta Gorputzen edozein agenteren zaintzapean. Bes-
talde, epailearen esku dauden atxilotuei mediku forentseek eman behar diete mediku-laguntza, Prozedura 
Kriminalaren Legean (350. art.) araututakoa betez. 

Bi egoera horietan ematen den mediku-laguntzak edozein herritarri ematen zaion laguntzaren pare-parekoa 
izan beharko luke. Mediku forentseek, ohiko mediku-laguntza emateaz gain, peritu-funtzio bat ere betetzen dute.

b).- Espetxeetan dauden pertsonek lehen mailako arreta emateko taldeak –medikuek prestatutakoak–, eri-
zaintzan diplomadunak eta erizaintzako laguntzaileak izan ohi dituzte zentroan bertan; taldea osatzen duten 
pertsonen kopurua aldatu egiten da espetxearen tamainaren eta bertan dauden presoen kopuruaren arabera. 
Zenbait zentrotan, farmazialariak eta erradiodiagnostikoko teknikariak ere badira. Talde horiek lehen mailako 
arreta bermatzen dute. Horrez gain, presoak osasun-sistema nazionaleko ospitaleetan ere artatzen dituzte, 
espetxeko medikuak ikusten duenean beharrezkoa dela preso bat arreta espezializatura bideratzea. Presoa 
ospitaleratu behar denean, osasun-sistema nazionaleko ospitale batean sartuko dute, zaintza-unitateetan.

Mediku forentseak eta inkomunikazioa

Atxilotu inkomunikatuak artatzen dituzten mediku forentseen jarduna zalantzan jarri izan da medikuntzaren 
literaturan, bai eta Espainiako torturari buruzko txostenetan ere. 

Aurrez aipatu bezala, zenbait lanetan, inkomunikatuta zeuden atxilotuak artatu zituzten forentseen medi-
ku-txostenak eta forentse horiek tortura hautematen izandako funtzioa aztertu dira, eta horiei dagokienez, 
hainbat irregulartasun eta hutsune nabarmendu dira.

Atxilotuak ebaluatzeko ardura duten medikuek pertsona horien eskubideak babesteko erantzukizuna dute, 
besteak beste. Azterketa klinikoa aukera bat da atxilotuentzat, beren lekukotzaren ebaluazio profesional 
bat lortzeko, eta berme bat polizia-agenteentzat, akusazio faltsurik egin ez dezaten. Madrilgo polizia-insta-
lazioetan, inkomunikazio-egoeran dauden atxilotuak egunero aztertzen ditu Auzitegi Nazionaleko mediku 
forentse batek, eta mediku horiek berek aztertzen dituzte atxilotuak Auzitegira eramaten dituztenean ere.

Torturaren Prebentziorako Europako Batzordearen arabera, tratu txarrak alegatzen diren kasuetan egindako me-
diku-txostenetan, kontuan hartu beharko lirateke elementu hauek: tratu txarren alegazioen historia zehatza, ondo-
riozko sintomen deskribapen sakona, azterketa medikoaren txosten oso eta xehatua, eta lekukotzak izan dezakeen 
koherentziari buruzko amaierako ondorioa. Gainera, beste pertsona batek erraz ulertzeko moduan jaso behar da.
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Hala ere, askotan, txosten medikoek ez dituzte betetzen gutxieneko gomendio horiek, ez eta nazioarteko 
estandarrak ere, eta hori are larriagoa da atxilotuak tratu txarrak jaso dituela adierazten duenean.

Hain zuzen ere, ikuspegi etiko eta legal batetik, arlo horretan izan dezakete zerikusia mediku forentseek 
tratu txarren salaketak ez ikertzearekin; adibidez, txosten mediko osatu gabeak idazten dituztenean, atxilo-
tuaren kontakizuna haren egoera psikofisikoarekin alderatu gabe.

Oro har, azterketa honetarako analizatu diren txostenetan, forentseek ez zioten sistematika bati edo itemen 
zerrenda bati jarraitu; horregatik, hainbat medikuk egindako txostenetan dago inolako irizpide bateraturik. 
Atxilotu berari denbora-tarte txikiko aldeaz eta erakunde desberdinetako medikuek, behaketa bidez, egin 
dizkieten ebaluazioetan desadostasunak sortzen dira, eta horrek agerian uzten du zenbait erakundetako 
mediku forentseek behar baino gutxiago dokumentatzen dituztela lesioak. Adibidez, txosten honetako azter-
keta kualitatiboan analizatutako hainbat kasutan, kartzelako medikuek lesioak adierazi zituzten, ordu gutxi 
batzuk lehenago mediku forentseek egindako txostenetan aipatzen ez zirenak. Horrez gain, lesioen deskri-
bapena, kokapena eta ezaugarriak osatu gabeak dira askotan.

Tratu txarren alegazioak aipatzen diren txosten gehienetan, ez dago alegazio horiek antzemandako lesioe-
kin duten koherentziari buruzko inolako ondoriorik, eta hori ezinbestekoa da nazioarteko erakundeek eta 
adituek egindako gomendioen arabera. Ondorioak jasotzen diren kasuetan, berriz, joera da atxiloketaren 
unean sortutakoak izan daitezkeela edota zerk eragin dituen ezin jakin daitekeela adieraztea; beste kasu 
batzuetan, berriz, ez da onartzen tratu txarren kontakizunaren eta indarkeria-zantzuen arteko koherentzia-
rik, eta beste azalpen batzuk ematen dira, azterketa egin den erakundean sortuak izateko aukera bazter-
tuta. Tratu txar fisikoen alegazioak jasotzen diren txostenetatik, oso gutxitan dago horien jatorriari buruzko 
ondoriorik, eta medikuak ere ez zuen ondorioztatu lesio horiek tratu txarren alegazioekin bateragarriak izan 
zitezkeenik, indarkeriazko atxiloketa baten testuinguruan gerta zitezkeenak salbu.

Ziur asko, gertaturiko guztia medikuek prestakuntza egokirik ez izatearen edo protokolo ofizial bat, Torturaren 
Prebentziorako Europako Batzordearen gomendioak betetzen dituena, ez edukitzearen ondorio izan da; ho-
rrek azaldu lezake txostenak hain kalitate gutxikoak izatea eta homogeneizatuta ez egotea. Horrez gain, ze-
resana izango zuten tortura ikertzearen aldeko girorik ez egoteak eta ustezko delitu horren larritasuna aintzat 
ez hartzeak. Adibidez, azterketa kualitatiboan aztertutako hainbat kasutan, hala nola Egunkariaren kasuan, fo-
rentseek atxilotuaren bertsioa jaso zuten –hau da, mehatxuak eta tratu txarrak jasotzen ari zela–, baina horrek 
ez zuen ekarri gaia sakonago ikertzea; gainera, zenbait atxilotuk deskribatutako tratuak okerrera egin zuen 
forentsearekin egon ondoren, eta horrek mesfidantza handiagoa eta prebentzio falta eragin zituen. 

Bestalde, tratu txarrak izateko aukerari buruzko ondoriorik ez jasotzeak edota lesio berriak noiz eta nola sor-
tu diren ez aipatzeak medikuen ardura falta uzten du agerian, atxilotuaren osotasuna bermatzen laguntzen 
duen peritu-izaerako teknikari diren aldetik.

Gabezia horiek hobetzeko, lehenbizi, Istanbulgo Protokoloaren prestakuntza-programak ezartzea proposa-
tzen da, tortura dokumentatzeko tresna garrantzitsuenetakoa baita, nazioartearen babesa duena. 

Behatzaile askoren iritziz, Justizia Ministerioaren protokoloa, 1997an onartutakoa mediku forentseek atxi-
lotuak aztertzean erabiltzeko, ez da nahikoa nazioarteko estandarren arabera (bertan ez baitira aintzat 
hartzen tratu txarren alegazioak, ez eta medikuaren ondorioak ere); gainera, nahikoa ez izateaz gain, ez 
dira protokoloa ezartzera iritsi, txosten gehienetan ez baitago inolako sistematikarik, ezta protokolo horretan 
zehazten dena ere. Horrez gain, medikuek irizpide espezifikoak jaso behar dituzte atxilotuen eskubideak 
defendatzeko duten funtzioari dagokionez.

Azterketak pribatuan egin beharko lirateke, atxilotuek medikuarekiko konfiantza handiagoa lortuko bailukete 
horrela. Bestalde, azterketan, tratu txarrak izateko aukerara bideratutako galderak egin beharko lirateke. 
Atxilotuari beste mediku baten iritzia jasotzeko aukera ematea ere gomendatzen da, atxilotuak berak auke-
ratutakoa, ahal dela. Azkenik, mediku forentsearen lan-baldintzak hobetu egin litezke, arlo hauetan, zehazki: 
azterketa bakoitza egiteko behar den denbora, proba osagarriak egiteko aukera, eta, beharrezkoa izanez 
gero, nazioko edo nazioarteko mediku-elkarteei kontsultak egiteko aukera.

2010eko martxoan, Torturaren aurkako IV. jardunaldiak egin ziren Sevillan, Torturaren Prebentziorako Koor-
dinakundeak (CPDT)404 –37 elkartek baino gehiagok osatutakoa– antolatuta, Espainiako Gobernuak Nazio 
Batuen Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe eta iraingarrien aurkako Konbentzioaren 
hautazko protokoloa (PFC) sinatzea, berrestea eta betetzea dela-eta sortutako eztabaida irekian eragiteko 
(ERANSKINA). Atxilotuen azterketa forentseari dagokionez, hau gomendatzen da:

404  CPDT-k urteko txosten espezifikoak argitaratzen ditu torturak Espainian duen egoerari buruz. Azken txostena 2016. urteari buruzkoa 
da, eta 2017ko maiatzean argitaratu da. Ikus web-orri hau:  http://www.prevenciontortura.org/

http://ala.org.es/hay-que-seguir-previniendo-y-denunciando-la-tortura/
http://www.prevenciontortura.org/
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“Konfiantzazko medikuek aztertuak izatea, eta bermatzea torturaren eta/edo tratu txarren kasuetan esku 
hartzen duten mediku forentseek, beren jardunean, Istanbulgo Protokoloak ezarritako nazioarteko estan-
darrak hartzen dituztela oinarri, eta prestakuntza berezia jaso izana egiaztatzen dutela, bai tortura fisikoak 
nahiz psikikoak diagnostikatzeko bai horien ondorioak baloratzeko”.

Askatasunaz gabetutako pertsonei Osasun Sistema Nazionalean laguntza ematea

Askatasunaz gabetutako pertsonei Osasun Sistema Nazionaleko osasun-zentroetan ematen zaien mediku
-laguntzak ez du zertan desberdina izan egoera horretan ez dagoen paziente bati eman ohi zaion laguntza-
rekin alderatuta. Hala ere, egoera horrek alderdi mediko-legal bereziak dituenez, nahitaezkotzat jo behar da 
laguntza hori ematen duten medikuei prestakuntza espezifiko egokia ematea arlo horretan. Horri dagokio-
nez, oso baliagarria iruditzen zaigu Madrilgo medikuen elkargoak atxilotuei mediku-laguntza emateari buruz 
egindako proposamena (Propuesta sobre la asistencia médica al detenido), jarraibide argiak ematen baititu 
zaintzapean dagoen pazientearekin nola jokatu jakiteko.

Askatasunaz gabetutako pertsona bati laguntza ematean, medikuak ziurtatu behar du egiaz mediku-lagun-
tza jaso nahi duela, eta, horretarako, hitzezko baimen informatua eman behar du, 41/2002 Osasuneko Lege 
Orokorrean jasotako salbuespenetan izan ezik (herritar guztientzat berdinak dira).

Laguntza pazientearen konfidentzialtasuna eta intimitaterako eskubidea bermatzen den ingurune batean 
emango da, betiere ez badakar arriskurik poliziaren zaintza-betebeharra betetzeko eta ez badu arriskuan 
jartzen osasun-langileen osotasun fisikoa.

Emandako laguntzari buruzko mediku-txostenean, datu hauek jasoko dira: kontsultaren zergatia, anamne-
sia, azterketa, diagnosia, tratamendua, helburua, sarrera- eta irteera-orduak, eta mediku arduradunaren 
sinadura. Txosten hori zuzenean emango zaio atxilotuari. Bestalde, poliziak idatziz jasoko ditu pazientea 
zaintzeko beharrezkoak diren jarraibide terapeutikoak.

Kontuan izan behar da edozein txosten mediko peritu-funtzioekin erabil daitekeela. Hori dela eta, txoste-
nean jasotako informazioak oso ondorio garrantzitsuak izan ditzake esparru juridikoan, bai eta mediku fo-
rentseak gerora egin behar duen balorazioan ere; beraz, anamnesian eta azterketan kontu handiz ibiltzea 
gomendatzen da, eta lesioei behatzean nahiz lesio horiek txostenean jasotzean zorroztasunez aritzea, are 
gehiago kontuan izanik lesioak desagertu edo aldatu egin daitezkeela egindako tratamenduaren ondorioz. 
Argi eta garbi adierazi behar da lesio bakoitza non dagoen eta zer ezaugarri dituen, eta, atxilotuak baimena 
emanez gero, komeni da lesioen argazkiak txostenean eranstea.

Lesioak objektibatzen badira, lesio-parte bat bete behar da, eta gero, gutun-azal itxian, poliziari emango zaio, 
atxilotua eramango den epaitegira bidaltzeko; lesio-partearen beste kopia bat atxilotuari berari emango zaio.

Poliziak tratu txarra eman duela uste bada edo gertaera hori salatu bada, lesio-partea guardiako epaileari 
bidali beharko zaio zuzenean.

Herriaren Defendatzaileak askatasunaz gabetutako pertsonen lesio-parteei buruz 2014an egindako azter-
ketaren arabera –Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad (ERANSKINA)– 
, gabeziak hauteman dira laguntza-medikuek egindako lesio-parteetan, hala nola parte osatugabeak; le-
sioak ez deskribatzea, baizik sortzeko mekanismoak; lesioen deskripzio desegokiak edo osatugabeak; eta 
hutsegiteak jasotako osasun-laguntzaren deskribapenean. Txosten horren arabera, medikuek lesio-partea 
ongi betetzea zein garrantzitsua den ez jakiteak eragiten ditu gabezia horiek, bai eta lesio-parte horiek as-
katasunaz gabetutako pertsonentzat zein garrantzitsuak diren zabaltzeko kanpaina publikorik ez egiteak 
ere, batik bat lesio gehienak azkar sendatzen direlako eta horien lehen uneko deskribapena funtsezkoa 
delako. Hori dela eta, prestakuntza mediko-legal handiagoa behar dela nabarmentzen da, laguntza-medi-
kuek lesioen deskribapen teknikoa egitean, batez ere. Horrez gain, lesio-parte horiek laguntza ematen den 
lekutik kasuan-kasuan dagokion epaitegira iritsi arte igarotzen den denbora asko luzatzen dela adierazten 
da txostenean, eta ikusi da, zenbaitetan, lesio-parteak ez zaizkiola zuzenean guardiako epaileari bidaltzen, 
zentroko zuzendariari edo kontrol-epaileari baizik.

Atxilotuaren beste alderdi garrantzitsu bat haren balorazio psikiatrikoa da, etorkizuneko prozedura judizial 
edo zigor-prozedura batean erantzukizun kriminala alda dezakeen zirkunstantziatzat (aringarria edota sal-
bueslea) har baitaiteke. Gainera, zenbaitetan, ustezko delitu-ekintza gertatzen den uneko sintomatologia 
psikiatrikoa desagertu egin daiteke balorazio mediko-forentsea egiten den unerako; beraz, peritazio psikia-
trikorako aukera bakarra laguntza-medikuak egindako txosten medikoa izango da.

Azkenik, poliziak peritu-txosten medikoa egiteko eska dezake, atxilotuaren osasun-egoeraren berri jasotze-
ko edo lesiorik ez duela egiaztatzeko. Horrelakoetan, poliziak ezin du atxilotua behartu azterketa mediko bat 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2014-06-Estudio-sobre-los-partes-de-lesiones-de-las-personas-privadas-de-libertad.pdf
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egitera horretarako baimenik ematen ez badu, eta medikuak ezin du azterketa hori egin. Laguntza-medikuak 
ez du peritu-xedea izango duen azterketa eta txostena egiteko betebeharrik, epaile batek berariaz eskatzen 
ez badio. Poliziak horretara behartzen duela sentitzen badu, guardiako epaileari jakinarazi beharko dio.

Finean, atxilotuei ematen zaien mediku-laguntzak ez du zertan egoera horretan ez dagoen beste paziente 
bati eman ohi zaion laguntzaren desberdina izan.

Egoera horrek alderdi mediko-legal bereziak dituenez, ordea, nahitaezkotzat jo behar da laguntza hori ema-
ten duten medikuek prestakuntza mediko-legal egokia izatea.

Besteak beste, arlo hauetan esku har daiteke:

a. Osasun-laguntzarako ospitaleko protokolo bat ezartzea, tratu txarra eman dela edo askatasunaz gabe-
tutako pazienteen edozein eskubide urratu dela uste denean, bestelako protokoloak ezartzen diren era be-
rean (genero-indarkeriarekin eta haurrenganako tratu txarrekin loturikoak, adibidez).

b. Medikuntza graduan eta osasun-langileen etengabeko prestakuntzan gai honekin loturiko edukiak txer-
tatzea; hauek, adibidez:

- Prestakuntza mediko-legal, etiko eta tekniko espezifikoa, eta, bereziki, Istanbulgo Protokoloaren 
edukiari eta erabilerari buruzkoa.

- Askatasunaz gabetutako pertsonei laguntza ematearekin loturiko nazioarteko gomendioak (intimita-
tea, tratu txarren zantzuak izan daitezkeenei arreta jartzea, tratu txarren alegazioen aurrean agertu 
beharreko jarrera).

- Espainian askatasunaz gabetutako pertsonenganako torturek eta tratu txarrek irauteari buruzko 
informazioa (NBEko erakundeek, Europako Kontseiluak eta nazioarteko erakunde independen-
teek egindako aldizkako txostenak baliatuz) informazio horren araberako susmo-indize baten bi-
dez adieraziko dena, edozein patologiari edo arazori buruzko prestakuntzarekin nahi izaten den 
moduan, bai eta tratu txar hori dokumentatzeko eta salatzeko dauden tresnei eta bideei buruzko 
informazioa ere.

Nazioartean, akordio eta hitzarmen ugari onartu dira, torturaren aurrean mundu-mailako konpromiso bat 
dela adierazten dutenak. Akordio horien artean, Genevako Hitzarmenak, Giza Eskubideen Aldarrikapen Uni-
bertsala eta NBEk nahiz Europako Kontseiluak torturaren aurka egindako itunak aipatu behar dira.

Nazioarteko zenbait tresna berretsiz, hala nola Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo 
iraingarrien aurkako Konbentzioa eta Torturaren eta zigor edo tratu gizagabe edo iraingarrien prebentzio-
rako Europako Hitzarmena, Espainiako estatuak konpromisoa hartzen du tortura-kasuen zigorgabetasuna 
kentzea xede duten politika eta prozedurak abian jartzeko eta, horrela, tortura desagerraraztea bultzatzeko.

Espainiako estatuan, Konstituzioaren 15. artikuluak tortura guztiz debekatzen du. Horrez gain, Zigor Ko-
dean, 174., 175., 176. eta 177. artikuluetan, torturarekin loturiko delituak aipatzen dira.

“Pertsonaren duintasunak muga iraganezina izan behar du Estatuaren jardunean. Gaizki jokatzen duenak, 
gaizki jokatzeagatik, galdu egiten duela onartzen badugu, torturarik ez jasateko nahia, giza duintasuna, es-
kura izan arren galdu egin daitekeen zerbait izango litzateke, aurrez zer bizimodu izan den edo aurrez zer 
ekintza-mota egin den arabera. Beraz, giza duintasuna ez litzateke edozein pertsonari, gizaki izate hutsaga-
tik, datxekion zerbait; hau da, kanpo-elementu bat litzateke, izate horri eransten zaiona. Gainera, baldintza 
indargabetzaile bati lotuta egon liteke, eta hori egiaztatuz gero, eragindako pertsona bigarren mailakoa bihur 
liteke” (Santiago Delgado eta Mª Luz Morales, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

Medikuntzaren eta torturaren arteko loturak medikuntza-etikari buruzko adierazpenetan

Jada, 1975eko Tokioko adierazpenean, hau ezarri zen:

 “Medikuak pribilegio eta betebehar hauek ditu: bere lan-jardunean gizateriaren zerbitzura aritzea, kalte per-
tsonalik eragin gabe pertsonen buru- eta gorputz-osasuna zaindu eta berriz onera ekartzea, eta pazienteen 
sufrimendua arintzea. Mediku batek erabat errespetatu behar du gizakien bizia, baita mehatxupean dagoe-
nean ere, eta ez ditu inoiz bere medikuntza-ezagutzak gizateriaren legeen aurka erabili behar” (Medikuntza-
ren Mundu Elkartearen 1975eko Tokioko adierazpena).

Medikuek duten funtzioaren garrantzia, bai eta edozein motatako atxiloaldian edo preso dauden pertsonak 
torturatik babesteko duten erantzukizuna ere, hainbat dokumentutan adierazi dute Osasunaren Mundu Era-
kundeak eta Medikuntzaren Mundu Elkarteak. Tokioko adierazpenaz (1975) gain, garrantzi berezia dute 
Hanburgoko adierazpenak (1997) eta Medikuntzaren Mundu Elkarteak onartutako ebazpenak, Torturaren 
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edo tratu txar anker, gizagabe edo iraingarrien kasuak dokumentatzeko eta salatzeko medikuek duten eran-
tzukizunari buruzkoa, bai eta Deontologia Medikoko Kodeak ere.

Hanburgoko adierazpenean, nazioko medikuntza-elkarteei eskatzen zaie dagokien hezkuntza-agintaritzei es-
kaera hau egiteko: medikuntza-eskola eta ospitale guztietan, torturaren ondorioei eta horren tratamenduari 
buruzko prestakuntza ematea eta gai horri buruz ikertzea, bai eta torturak jasan dituztenak birgaitzeari, tortu-
raren ondorioak dokumentatzeari eta adierazpen horretan deskribatutako babes profesionalari buruzko pres-
takuntza ematea eta ikertzea ere. Hain zuzen, Espainiako medikuen hezkuntza-curriculumean eduki horiek 
ez agertzea kezka-iturritzat jaso zuen NBEren Torturaren Aurkako Batzordeak 2015ean egindako txostenean.

Bestalde, Medikuntzaren Mundu Elkarteak nabarmentzen du medikuek, torturen biktimak tratatzen dituzte-
nez, aukera dutela biktima horien sekuelak egiaztatzeko, bai tortura gertatu berritan bai geroago, eta, horre-
gatik, giza eskubideen urraketa horien lekuko pribilegiatuak direla. Nolanahi ere, zailtasunak izan daitezke, 
gerta baitaiteke biktimak, dituzten sekuela psikologikoak edota jasan ditzaketen presioak direla-eta, gai ez 
izatea tratu txarrak eman dizkietenen aurka erreklamaziorik egiteko.

Gaineratzen duenez, tortura-kasuen dokumentaziorik edo salaketarik ez izatea gertaera horiek onartzeko 
edota biktimei ez laguntzeko modutzat har daiteke. Horrez gain, nabarmentzen du medikuntzako lanerako 
kode etikoetan nahiz legezko testuetan ez zaiola aipamen sendo eta espliziturik egiten medikuek unean-u-
nean jakiten dituzten torturen edo tratu txar gizagabe edo iraingarrien kasuak dokumentatzeko, horien berri 
emateko edo salatzeko duten betebeharrari.

Zenbait hobekuntza-proposamen

Herritarren Defendatzaileak askatasunaz gabetutako pertsonen lesio-parteei buruz 2014an egindako iker-
ketan –“LOS PARTES DE LESIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD” (ERANSKINA)–, 
hau adierazten da:

Medikuntza-jarduerako bi alor bereizi behar dira, esku hartzen duen profesionalaren arabera. 

A.- Laguntza-arloko dokumentu medikoak (osasun-arloa):

Lesioen parte medikoa. Idatzizko dokumentu bat da, eta horren bidez, pazienteak zenbait lesio dituela 
jakinarazten dio medikuak agintaritza judizialari, lesioak zeuzkan pertsonari laguntza ematean antzeman 
dituenak. Ez dago epaitegira zer informazio-mota bidali behar den zehazten duen araudi bateraturik. 

Alta medikoaren txostena. 41/2002 Legeak, azaroaren 14koak, pazienteen autonomia eta informazio eta 
dokumentazio klinikoaren alorreko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituenak, honela definitzen du 3. ar-
tikuluan: «Mediku arduradunak osasun-zentro batean paziente baten laguntza-prozesu bakoitzaren amaieran 
emandako agiria; hartan jasoko dira pazientearen datuak, haren historia klinikoaren laburpen bat, egindako 
asistentzia-jarduera, diagnostikoa eta gomendio terapeutikoak». Gaixoari berari ematen zaio laguntza-proze-
sua amaitzean. Txostenaren ezaugarriak, betekizunak eta baldintzak autonomia-erkidegoetako osasun-ad-
ministrazioek arautzen dituzte. Hain zuzen ere, marko horretan iragarri zen Osasun eta Gizarte Politiketako 
Ministerioaren 1093/2010 Errege Dekretua, irailaren 3koa, Osasun Sistema Nazionaleko laguntza-zentro eta 
-mekanismo guztietan txosten horrek gutxienez zer datu bildu behar dituen ezartzen duena.

B.- Laguntza mediko-forentsearen arloko dokumentu medikoak (arlo judiziala)

Txosten mediko-forentsea

Txosten espezializatu bat da, agintaritza judizial batek (bere ekimenez edo aldeek eskatu diotelako) nahiz 
Fiskaltzak eskatuta egiten dena, lesio baten alderdi mediko-legalak argitzeko, eta askatasunaz gabetu den 
eta tratu txarrak edo torturak jasan izana alegatu duen pertsona baten nahiz inkomunikazio-erregimenean 
dagoen beste pertsona baten egoera egiaztatzeko. 

Dokumentu medikoak askatasunaz gabetutako pertsonenganako tratu txarren eta torturen preben-
tzioaren esparruan

Azterketa honetan adierazi den bezala, lesio-parte oso bat, gutxienezko eta ezinbesteko datuak biltzen di-
tuena, funtsezko elementua da tratu txarrak hautemateko, alegatutako gertaerak izan diren unetik hurbilen 
dagoen dokumentua baita eta, beraz, bertan ematen den informazioak aparteko balio baitu. Hala eta guztiz 
ere, geroago egiten diren peritu-txostenetan sakonago azter daitezke zenbait alderdi garrantzitsu, osasun
-langile batek lehenbiziko laguntza hori ematen duenean aztertu ezin ditzakeenak. 

Parte bat epaitegira iristen denean, baldin eta berariazko salaketa behar duten gertaera zuhurtziagabeei –
nahita egiten ez direnei– badagokie, artxibatu egiten da. Gainerako kasuetan, prozedurak zabalik jarraitzen 
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du, eta lesioak jasan dituen pertsonari hitzordua jartzen zaio mediku forentseak azter dezan. Balorazio hori 
ez da berehalakoa izaten normalean, presa-eginbideak hasten edo berehalako falta-judizioak egiten dire-
nean soilik egiten baita balorazioa epe laburrean. 

Lesioak izan dituzten eta askatasunaz gabetu diren pertsonei ematen zaien laguntzari dagokionez, lesioa 
behar bezala deskribatzen bada –lesio-mota zehatza, kokapen zehatza, morfologia, dimentsioak eta bila-
kaera kronologikoaren egoera–, oso informazio baliotsua ematen da, gero, mediku forentseak azterketa 
egin ondoren, agintaritza judizialak zehaztu dezan zer etiologia duen lesioak eta zer bateragarritasun da-
goen lesio horien eta lehen aipaturiko sortze-mekanismoen artean. 

Horregatik, funtsezkoa da lesio-partean alderdi hauek jasotzea: 

• Behar beste informazio, guardiako epaileak gertaeren larritasuna ebaluatu eta horren arabera esku hartu 
ahal izan dezan (jasotzen duen informazio guztitik). 

• Gutxieneko informazioa, gerora froga-balioa izan dezakeena. 

• Askatasunaz gabetutako pertsonen kasuan, Istanbulgo Protokoloaren 82. paragrafoarekiko egokitzapena, 
gerora epaitegietan egiten den ikerkuntza errazteko. 

Larrialdi-zerbitzuetan eta lehen mailako arretan egindako lesio-parteen kalitateari buruzko oso azterketa 
gutxi daude, eta, horrez gain, kasuen % 40 eta % 60 artean, datuak gaizki betetzen dira, bereziki gertaeren 
deskribapenari, ustezko erasotzaileari (biktimaren kontakizunaren arabera), lesioa eragiteko mekanismoa-
ren deskribapenari eta balorazio mediko eta psikologiko egokiari dagokienez. Datu horiek bat datoz nazioar-
teko azterketetan adierazten denarekin. Oro har, ondorioztatzen da egungo lesio-parteek legezko balio urria 
dutela eta ez dutela ematen erabakia hartzeko aukerarik. 

Lesio-parteen hutsuneak 

Herritarren Defendatzaileak 2014ko txostenean adierazitakoaren arabera, esan daiteke, praktikan, hainbat arlo pro-
fesionaletako lesio-parteak aztertu ondoren, azterketa horien kalitatea hobetu egin daitekeela, bai lesioen deskri-
bapenari dagokionez bai neurri terapeutikoei dagokienez. Hori dela eta, azken urteetan, asko mugatu da torturen 
eta tratu txarren frogatzea. Aztertutako parteetan, askotariko hutsuneak aurkitu dira, baina hauek dira ohikoenak: 

- Parte osatugabeak. 

- Lesioak ez deskribatzea, baizik sortzeko mekanismoak. 

- Lesioen deskribapen desegokiak: 

• Termino zehaztugabea erabiltzea. 

• Termino desegokiak erabiltzea. 

• Termino okerrak erabiltzea. 

- Lesioen deskribapen osatugabea. 

- Akatsak jasotako osasun-laguntzaren deskribapenean. 

Askotariko arrazoiak daude hutsune horiek izateko. Alde batetik, ez jakitea zein garrantzitsua den lesio-par-
te bat ondo betetzea, batik bat askatasunaz gabetutako pertsonei, atxiloaldian edo kasuan kasuko zentroan 
igarotako aldian tratu txarren biktima izan direla argudiatzen dutenei, dagokienean. Azken aldian, kanpainak 
egin dira genero-indarkeriaren kasuetan eta antzeko beste kasu batzuetan lesio-parteak zein garrantzitsua 
diren zabaltzeko, baina oso gutxi azpimarratu da askatasunaz gabetutako pertsonei dagozkien kasuetan. 
Nabarmendu beharko litzateke lesio gehienak azkar sendatzen direla edo nabarmen aldatzen direla hartu-
tako neurri terapeutikoen ondorioz –adibidez, zauri bat–; horregatik, lehen unean egiten den deskribapena 
funtsezkoa da, eta deskribapenik egiten ez bada, oso informazio baliotsua gal daiteke. Prestakuntza mediko
-legal handiagoa behar liteke, laguntza-medikuek lesioen deskribapen teknikoa egitean, batez ere. Gainera, 
nahiz eta ez izan gai tekniko-mediko bat, akatsak hauteman dira prozeduran: 

- Lesio-parteak egin diren zentrotik bertatik kasuan-kasuan dagokion epaitegira eramatean, zenbaitetan, de-
zente atzeratzen da gaia. Hori dela eta, mediku forentsearen esku-hartzea ere –berak egingo baitu epaileak 
lesioen jatorria eta ondorioak zehazteko oinarritzat hartuko duen txostena– asko atzeratzen da, eta lesioak 
jada desagertuta daudenean edota horien egoera nabarmen aldatu denean egiten da. 

- Bestalde, ikusi da, zenbait kasutan –adibidez, espetxeetan edo atzerritarrak barneratzeko zentroetan–, le-
sio-parteak ez zaizkiola zuzenean guardiako epaileari bidaltzen, zentroko zuzendariari edo kontrol-epaileari 
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baizik (espetxeetako zaintza, atzerritarrak barneratzeko zentroetako kontrol jurisdikzionala, adingabeentza-
ko zentroetakoa, etab.). Beraz, gogora ekarri behar da partea guardiako epaileari bidali behar zaiola, zen-
bait kasutan beste epaitegi batzuetara ere bidali arren. 

Lesio-parteen egitura eta gutxieneko elementuak

Aurrez adierazitako guztia kontuan hartuta, eta lesio-partean jaso behar den informazioaren arabera, parte 
horrek egitura jakin bat eta gutxieneko datu batzuk izan behar lituzkeela zehazten da Istanbulgo Protoko-
loan, hauek, hain zuzen: 

Laguntza emateko ardura duen medikuaren datuak: 

- Ospitalea / Osasun-zentroa / Kontsultategia 

- Partea egiten duen medikuaren datuak: izen-abizenak, zenbakizko kode pertsonala. 

- Azterketaren eguna, ordua eta lekua. Aztertutako pertsonaren filiazio-datuak. 

- Izen-abizenak. 

- NAN edo AIZ (atzerritarren identifikazio-zenbakia). 

- Sexua, jaioteguna. 

- Helbidea eta harremanetarako telefonoa. 

Lesioak eragin dituzten/dituen pertsona (aztertutako pertsonaren deklarazioaren arabera). 

Azterketa hori eragin duten gertaeren azalpena: 

- Kontakizun osoa eta hitzez hitzekoa, ustez erasoa jasan duen pertsonaren hitzekin eta kakotx 
artean jarrita, ahal izanez gero. 

- Adierazi aipatutako tratu txar horiek zer egunetan, zer ordutan eta non gertatu diren, aztertuta-
ko pertsonaren deklarazio zehatzaren arabera, bai eta zer tratu txar fisiko, psikiko edo beste-
lako hauteman den. 

Interesekoak diren aurrekari pertsonalak (lesioekin lotura dutenak); azterketa fisikoa. 

- Lesioen deskribapen zehatza: forma, tamaina edo dimentsioak, kokapena, kolorearen deskriba-
pen-ezaugarriak, gutxi gorabehera noiz gertatutakoak diren, eta, dokumentatutako lesio bakoitzari 
dagokionez, nola sortuak diren pazientearen arabera. 

- Bistakoak diren azaleko lesioen argazki metrikoak erantsiko dira, inprimatuta, eta horiek ziurta-
tzen dituen medikuak sinatuta. Argazkiak atera ahal izateko, lesioa duen pertsonak baimena eman 
behar du. 

- Lesioa duen pertsonaren egoera behar bezala baloratzeko beharrezkoak diren azterketa osagarri 
guztiak egingo dira, eta medikuntzako lex artis irizpideen arabera adierazita daudenak, hauek, berezi-
ki: ginekologikoa (hala badagokio), traumatologikoa, dermatologikoa, neurologikoa eta psikologikoa. 

Egoera psikikoa: 

- Gertaerak kontatzean agertzen dituen erreakzio emozionalak, gertaeren izaerarekin bat datozenak. 

- Bere esanetan gertaeren unean zer erreakzio emozional izan zuen. 

- Azterketa psikopatologikoa. Emaitza positiboa bada, gaian espezializatutako psikologo bateko osa-
tu beharko du. 

Medikuaren diagnosia. 

Pronostiko klinikoa. 

Gomendio terapeutikoak. 

Jarduera-plana eta oharrak: 

- Gizarte Zerbitzuetara, lehen mailako arretara edo beste zerbitzu batzuetara bideratzen den adierazi 
behar da. Horrelakoetan, adierazi noiz eman den alta edota zer beste espezialitate eta baliabide-
tara bideratu den, ospitaleratu beharrik izan den, eta zer jarraipen egin behar zaion. Bateragarrita-
sunari buruzko iritzia. 
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- Azterketa mediko eta psikologikoan lortutako datuen eta aztertutako pertsonak alegatutako tortura 
eta tratu txarren arteko koherentziaren balorazioa. 

- Zer da azterketa? 

• Bateragarria alegatzen diren gertaerekin. 

• Iruzkinak eta argibideak. 

• Bateraezina alegatzen diren gertaerekin. 

• Iruzkinak eta argibideak.

Horrela, 2014ko txostenean, Herritarren Defendatzaileak Justizia Ministerioari gomendatu zion beharrez-
koak diren aldaketak bultzatzeko, parte-lesio batek izan behar dituen gutxieneko edukiak arautu daitezen, 
beren osotasunean eta era homogeneoan nazioko lurralde osoan. 

Aldi berean, bi gomendio hauek egin zizkien Estatuko Segurtasun Idazkaritzari (atzerritarrak barneratzeko 
zentroei eta espetxeei dagokienez) eta autonomia-erkidego nahiz hiri autonomoei (beren eskumen-ere-
muan arreta ematen duten kontseilaritzek/sailek jakin zezaten): 

1. Beren eskumen-eremuan, lesio-parteen eredu bat jartzea, azterketa honetan jasotzen diren gutxieneko 
datuak izango dituena, dagokion epaitegiak ikerketa eraginkorra egin dezan. 

2. Osasun-zerbitzu publiko guztiei beharrezko jarraibideak ematea, helburu hauek lortzeko: 

- Zerbitzu horietan lan egiten duten funtzionarioek parte hori betetzea. Parte hori eskuragarri izan 
behar da osasun-arretako bulego edo egoitza guztietan (baita espetxeetan, atzerritarrak barnera-
tzeko zentroetan eta adingabe arau-hausleen zentroetan daudenetan ere). 

- Lesio-partearen ale bat ematea, zuzenean eta bitartekaririk gabe, interesdunari, guardiako epaite-
giari eta, hala badagokio, askatasunaz gabetzea kontrolatzen duen epaitegiari, eta egiteko horre-
tan atzerapenik ez izatea, mediku forentsearen esku-hartzea oso berandu izan ez dadin, hau da, 
lesioak jada desagertuta daudenean edota horien egoera nabarmen aldatu denean; izan ere, berak 
egingo du epaileak lesioen jatorria eta ondorioak zehazteko oinarritzat hartuko duen txostena. 

- Lesio-partea ez ematea atxilotua zaintzapean duten pertsonei, eta, hori egitekotan, gutun-azala 
itxita eta zigilatuta ematea eta agintaritza judizialari behar bezala zuzenduta, Torturaren prebentzio-
rako mekanismo nazionalaren 2012ko urteko txostenaren 22. paragrafoan jasotako baldintzetan 
salbu –hau da, behar bezala egiaztatuta egotea ezinbestekoa dela datuak lortzea segurtasun pu-
blikoarentzat benetako arriskua prebenitzeko edo arau-hauste penalak zigortzeko, eta, modu be-
rezian babestutako datuak izanik, behar-beharrezkoak izatea ikerketa jakin baten helburuetarako; 
eskaera konkretu eta espezifiko bat izatea, ez baita bateragarria aurrez adierazitakoarekin datuen 
eskaera masiboak egitea; eta eskaera behar bezala arrazoituta egitea, adierazitako hipotesiekiko 
lotura ziurtatuz–. Eta horrez gain, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 
13ko 15/1999 Lege Organikoan, 22.4 artikuluan, ezarritakoa betez, datuak ezereztea, «datu horiek 
beharrezkoak ez direnean horiek biltegiratzea ekarri zuten ikerketak egiteko». 

- Askatasunaz gabetutako pertsonekin egiten diren elkarrizketak beti pribatuan izatea; hau da, zain-
tza-ardura duen inor ez egotea azterketa medikoa egiten den lekuan bertan edota medikuaren eta 
atxilotuaren arteko interakzioa ikusten edo entzuten duen eremuan. Horrez gain, pazienteak ez iza-
tea inolako muga fisikorik (esku-burdinak eta beste era bateko euskarriak, adibidez), arrisku-susmo 
arrazoituak daudenean salbu; horrelakoetan, medikuak azterketa egitea adostu ahal izango du 
atxilotuarekin, eta azterketa hori zer baldintzatan egin den jasoko du txostenean (poliziak edo beste 
pertsona batzuk bertan egotea, atxilotuak muga fisikoak izatea, etab.).

Gure iritziz, oso baliagarriak dira, halaber, nazioartean argitaratutako zenbait gida, nazioarteko komunika-
bideetan zabalpen handia izan duen hau,405 adibidez: “GUÍA PARA LA DENUNCIA DE TORTURAS - Cómo 
documentar y presentar acusaciones de tortura dentro del sistema internacional para la protección de los 
derechos humanos” (Essexeko Unibertsitateko Giza Eskubideen Zentroa) (ERANSKINA).

Medikuek torturen ustezko biktimei azterketa fisiko eta psikologiko bat egiteko prozedura teknikoak beste do-
kumentu eta eskuliburu espezializatu askotan deskribatzen dira. Dena den, garrantzitsua da torturen eta bes-

405  Esku-liburua Essexeko Unibertsitateak egindako gidaren –Guía para la Denuncia de Torturas (The Torture Reporting Handbook)– 
osagarritzat hartu behar da.

https://www1.essex.ac.uk/Torturehandbook/spanish/thb-spanish.pdf
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telako tratu txarren salaketak aurkeztu nahi dituzten guztiek ongi ulertzea zer funtzio duen froga medikoak, zer 
zailtasun sortzen dituen, eta zer beste neurri har daitezkeen, oinarri-oinarrizkoak, froga-mota hori jasotzeko, 
aukerarik izan ezean ustezko biktima bat mediku espezialista batengana bideratzeko hark azter dezan.

Ziur asko, froga medikoa da biktimak lor dezakeen frogarik garrantzitsuena, eta lekukotzen euskarri sendoa 
izan daiteke. Froga medikoa, normalean, ez da eztabaidaezina izaten (ez du ziurtasun osoz frogatzen tortu-
rak egin direnik), arrazoi hauek direla eta:

• Tortura-mota askok oso aztarna gutxi uzten dituztelako, eta askoz gutxiago direlako torturen aztarna fisiko 
iraunkorrak uzten dituztenak.

• Balitekeelako torturaren ondoriotzat aurkezten diren zenbait lesio edo marka beste kausa batzuen on-
dorio izatea.

Haatik, froga mediko bat baliagarria da ustezko biktimak dituen lesioak edo jokabideak hark deskribatutako 
torturarekin koherenteak (hau da, haren ondorioz sorturikoak) diren erakusteko. Froga fisikoak eta psikologi-
koak egindako salaketa edo akusazioarekin koherenteak badira, froga medikoak balio handiagoa izango du.

Azterketa fisikoak eta psikologikoak egitea mediku espezializatuen ardura izango da; izan ere, txostenak 
egiteko ezagutza teknikoa behar izateaz gain, beharrezkoa izango da txosten horiek profesional kualifika-
tuek egin eta interpretatu dituztela frogatzea auzitegi batean erabili ahal izateko. Nolanahi ere, horrek ez du 
esan nahi elkarrizketan hautemandako aztarna fisiko guztiak edo izandako jokabidea jaso behar ez direnik; 
guztiz kontrakoa, oso baliagarriak izan daitezke, une horretan azterketa mediko bat egin ezin denean, batez 
ere. Galdetegi zehatz batek nahiz biktimak jasotako tratamenduari buruzko xehetasunek ondorio fisikoak 
eta psikologikoak jasotzearen balio bera dute, gutxienez, eta lekuko batekin hitz egitea (bikotekidearekin, 
adibidez) oso lagungarria izan daiteke torturak jasan ondoren biktima nola agertu zen eta jokabideari dago-
kionez zer aldaketa izan zituen jakiteko.

Froga medikoa lortzean, garrantzitsua da medikuntza terapeutikoa (pazientearen sintomak tratatzen ditue-
na) eta medikuntza forentsea (legearekin loturikoa) zertan diren desberdinak jakitea. Medikuntza forentsea-
ren xedea da lesioen kausak eta jatorriak frogatzea; diziplina espezializatua da. Herrialde askotan, profe-
sional berek betetzen dituzte funtzio terapeutikoak eta forentseak, baina, ahal denean, ezagutza forentseak 
dituen eta bi medikuntza-mota horiek zertan desberdintzen diren dakien norbaiten laguntza bilatu behar da.

Froga fisikoa

Berehala mediku bat lortzerik ez bada, hobe da gehiegikerien froga grafikoak jasotzea, baina, beti, dagokion 
pertsonak baimena eman ondoren. Atxiloketa batean, ohar oro elkarrizketa labur batean soilik oinarritu daiteke.

Seguru asko, kanpo-aztarnak lesioa gertatu eta handik egun gutxi batzuetara ikusi ahal izango dira, baina 
bilatu egin behar dira, kasu berantiarrak izan arren. Jaso ahal duzun informazio gehien. Gogoan izan: lesio-
rik ez ikusteak ez du esan nahi tratu txarrik izan ez denik

Eredutzat, hau jaso beharko litzateke:

• Agerikoak diren lesio guztiak, hala nola hanturak, ubeldurak, ebakiak, atzamarkak eta erredurak.

• Gorputza mugitzeko zailtasun guztiak: ibiltzeko, eskailerak igotzeko, esertzeko edo denbora luzean zutik 
egoteko, makurtzeko edo besoak altxatzeko.

• Bizkarrean edo gorputz-adarretan dituen forma-anormaltasun edo jarrera-deformazio guztiak.

Behatutakoa nola jaso behar den:

• Idatzi lesio guztien EREMUA, TAMAINA, FORMA, KOLOREA eta MOTA (ebakia, ubeldura, erredura, etab.).

• Ahal bada, erabili erregela bat, baina ezinezkoa bada, kalkulatu gutxi gorabeherako tamaina objektu arrunt 
batekin alderatuta.

• Lesio asko badaude, adierazi diagrama batean.

• Argazkiak, profesionalak ez izan arren, erabilgarriak izan daitezke espezialistek gerora egingo duten azter-
ketarako. Egokiena da lesioen kokapen orokorra ikusten den argazki bat eta lesio bakoitzaren lehen planoko 
argazkiak jasotzea. Zer neurritakoak diren adierazten duen elementu bat izan beharko dute; erregela bat 
izan daiteke, baina objektu arrunt batek ere balio du (adibidez, pospolo-kaxa bat). Data adierazteak balio 
handia du. Ahal bada, gero, argazkilari profesional bati deitu daiteke.

• Deskribatu itxura zehaztasun eta xehetasun osoz. 
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• Esan elkarrizketatuari jarrera edo mugimendu anomaloa erakusteko.

• Galdetu zer bilakaera izan duten sintomek gertakaria izan zenetik. Adierazpen horiek hitzez hitz aipa 
daitezke.

Froga psikologikoa

Baliteke tortura biziak ere, trebeziaz eginez gero, marka fisikorik ez uztea, baina ondorio psikologiko sako-
nak eragiten ditu. Hori gertatzen da, esaterako, biktimak tortura psikologikoak jasaten dituenean, hala nola 
denbora luzean isolatuta egotea, erlijio-kutsuko edo sexu-erako umiliazioak, eta heriotza edo familiaren 
aurkako mehatxuak.

Pertsona baten balorazio psikologikoa espezialista batek soilik egin dezakeen arren, profesionala ez den 
pertsona batek biktimaren jokabideari buruz egiten dituen oharrak jaso behar dira, biktimek beren buruari 
buruz egin ditzaketen aipamen guztiekin batera (amets txar baten deskribapena, beren buruaz beste egite-
ko asmoa), gerora espezialista batek interpreta ditzan.

Segidan aipatuko diren zantzuak agerikoak izan daitezke, edota elkarrizketatuak berak azaldutakoak. • 
Tentsioa adierazi arren, ez dira torturaren adierazle espezifikoak; hala ere, ametsek edo flashbackek horren 
sorrera adieraz dezakete. Gertaera traumatikoei buruzko pentsamenduak behin eta berriz etortzen dira go-
gora, adibidez, gertaeren oroimen larri edo amets txar errepikarien bitartez, edota bat-bateko erreakzioak 
edo sentipenak izanez, gertaera traumatikoak gogoratuko balitu bezala (atzera begiratzeak).

• Larritasun handia tortura sinbolizatzen duten edo haren ezaugarrien antza duten gertaerak ikusten di-
tuenean, trauma horrekin loturiko estimuluak etengabe baztertzeagatik agertzen direnak, edo paralizatze 
emozional orokorra.

• Asaldura-sintomak, hala nola lo egiteko zailtasuna, suminkortasuna edo haserrealdi-krisiak, eta kontzen-
trazio-zailtasunak. Elkarrizketatzaileak ezinegona, aztoramena edo gehiegizko beldurrezko erantzuna hau-
teman ditzake, sintoma psikologiko gehienak subjektiboak baitira.

Interes forentsea duten ekarpenak euskal eremuan

Euskal ikerlariek torturen eta tratu txarren arloko gai mediko-forentseei buruz argitaratutako lanekin batera, 
eta 2003an ezarritako Ertzaintzaren protokoloaz gain (txosten honetan jada aztertu ditugu), psikologo-talde 
batek egindako ekarpena nabarmendu behar da, Argituz elkarteak 2014an argitaratua: “Inkomunikazioa eta 
tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta” (ERANSKINA)406. Beste hainbat gairen artean, 
hau jasotzen da bertan: “Terrorismoaren aurkako salbuespeneko araudia dela-eta gertaerak frogatzeko izan 
ohi diren zailtasunez gain, adierazi behar da egun galdeketak egiteko nahiz torturak eta tratu txarrak emate-
ko erabiltzen dituzten teknikak leundu izana oztopo dela torturak izan direla objektibotasunez egiaztatzeko. 
Horri dagokionez, gogorarazi behar da maiz alegatu ohi diren tratu txar askoren jatorria dela-eta zaila edo 
ezinezkoa izan daitekeela praktika horren erabileraren ebidentzia medikoak lortzea”.

Giza eskubideen erakunde horrek 2014an aurkeztutako ikerketan, 1980tik 2010era bitartean inkomunika-
zio-erregimenean atxilotutako 45 pertsonaren kasuak aztertu ziren; atxilotuek 25 urte zituzten, batez beste, 
eta, gutxienez, egun bateko eta, gehienez, 10 eguneko atxiloaldia izan zuten,

406  Ikusi gaiari buruzko garapen sakonagoa ikerkuntza honetako 7. atalean, Istanbulgo Protokoloa aplikatzeari buruzkoan.

https://www.humanrights.ch/upload/pdf/170329_Incomunicacion-y-Tortura-2014.pdf
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Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta (2014).

Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta (2014).

Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta (2014).
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XXI. mendean aurrera eginez, beste etapa bat hasi da; etapa honetan, hain zuzen, tortura edo tratu txarrak 
egiaztatzeko froga forentseak ezinbestean izan behar du Psikologia Forentsean espezializatutako pertsonen 
halabeharrezko ekarpena. Izan ere, horixe da eragin psikologikoa ebaluatzeko modu bakarra; askotan, gaine-
ra, eragin psikologikoak kalte handiagoa egiten dio biktimari, eta sekuelak uzteko arrisku handiagoa du.

Medikuen betebehar deontologikoa, tratu txarren eta torturaren prebentzioari eta desagerpenari da-
gokionez.

Torturen eta tratu txarren gaian testuinguru mediko eta forentseari buruzko atal hau amaitzeko, gogora 
ekarri behar da medikuntzako erakundeen adierazpen instituzional askotan gogorarazten dela medikuek 
betebeharra dutela tratu txarren prebentzioan esku hartzeko. 1975etik, Medikuen Mundu Elkarteak (World 
Medical Association, aurrerantzean WMA) hainbat adierazpen egin ditu osasun-arloko langileek, egiteen 
edo ez‐egiteen ondorioz, zaintzapean edo atxilotuta dauden pertsonei emandako tratu txarrekin edo tortu-
rekin loturiko jardueretan kolaboratzeari buruz. 2009. urtean eta, ostera, 2013. urtean, hau adierazi zuen: 
«Horrelako ekintzak [tratu iraingarriak, tratu txarrak edo tortura] ez dokumentatzea eta salatzea gertaera 
horiek onartzeko eta biktimei ez-laguntzeko ekintzatzat har daiteke». Gaineratu zuen derrigorrezkoa dela 
edozein egoera Istanbulgo Protokoloaren irizpideen arabera dokumentatzea. 

WMAk gogorarazten duenez, mediku baten jardunean, beti gailendu behar da pazientearen interesa, hari 
zor baitzaio. WMAren Tokioko Adierazpenean (1975), medikuei dagokienez, eta Erizainen Nazioarteko Kon-
tseiluaren Kode Deontologikoan (1953), talde horri dagokionez, zehazten denez, osasun-langileak askata-
sun osoz lan egitea eskatu behar du, eta ez du onartu behar nagusien, espetxe-agintarien edota segurta-
sun-indarren agindurik. 

Talde horretako langileak pazientearekiko leial izan behar du; hori da bere lehentasuna. Gainera, urraketa 
etiko larritzat hartuko litzateke zenbait ekintza egitea edota ez-egitea, pazientea zaurgarritasun fisikoko eta 
psikologikoko egoeran utzita. Egite edo ez-egite horien artean sartzen dira pazienteari tratamendu urria edo 
desegokia ematea, erasoak edo minak behar beste ez dokumentatzea, eta konfidentzialtasun-printzipioa 
urratu eta mediku-kontsultan lortutako informazioa zaintza-organoei ematea –hitzez adierazita, laguntza
-txostena edo horren kopia emanda, edo pazientearen historia medikoan sartzea baimenduta–. 

Tortura edo tratu txarrak egiaztatzearekin lotutako alderdi mediko-forentseei buruzko ibilbide honekin amai-
tzeko, Sendagileen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiaren deontologia medikoko kodeari egingo diogu 
erreferentzia –Deontologia Medikoko Kodea. Etika medikoko gidaliburua (ERANSKINA)–; zehazki, XV. ka-
pituluko 60. artikulua aipatuko dugu, pertsonaren torturari eta laidoari buruzkoa. Bertan, hau adierazten du:

1.‐ Medikuak sekula ez du parte hartuko tortura edo tratu txarren praktiketan, eta ez du horrelakorik lagundu, 
bultzatu edo onartuko, edozein direla ere horretarako aipatutako argudioak. Aitzitik, behartua dago horrela-
ko usadioak agintari eskudunen aurrean salatzera.

2.‐ Medikuak ez du parte hartuko adimenaren edo kontzientziaren manipulaziora bideratutako praktiketan 
edo hori ekar dezakeen ezein jardueretan. 

Finean, eta gaur egun, testuinguru forentseari buruzko berrikuspen honetan –hain garrantzitsua dena lesio 
fisikoak eta psikikoak izan diren zuzen baloratzeko–, nabarmendu daiteke Ertzaintzak 2003an atxilotu in-
komunikatuentzat ezarritako protokoloa tresna egokia dela; halere, hobetu egin daiteke, baldin eta aintzat 
hartzen badugu Istanbulgo Protokoloan, tortura eta tratu txar psikikoentzat bereziki diseinatuan, jasotako 
guztia, tortura-mota horiek erabiltzen baitira gehien azken urteetan. Azaldutako guztia ongi dakite Auzitegi-
ko Medikuntzako Euskal Institutuko mediku forentseek, horrelako azterketak egiteko ardura dutenek; horiei, 
hain zuzen, prestakuntza eta baliabide tekniko guztiak eman behar zaizkie, beren peritu-lana egiteko.

Inkomunikazio-erregimena ezartzen ez zaien atxilotuei dagokienez, berriz, eta aintzat hartuta atxilotuek 
eskubidea dutela zerbitzu publikoetako medikuen laguntza jasotzeko, beharrezkoa da Herritarren Defenda-
tzaileak 2014an egindako gomendioak kontuan izatea; izan ere, adierazi zuen, edozein atxiloketa-testuin-
gurutan, lesio-partea funtsezko froga-elementua dela torturen eta tratu txarren ustezko kasuetarako, Pro-
zedura Kriminalaren Legearen 520. artikuluan, medikuek aztertua izateko eskubideari buruzkoan, jasotzen 
denaren arabera. Gomendio horiek Osakidetzako zerbitzu medikoetara zabaldu behar dira, gaiari buruzko 
ezjakintasuna nabaria baita.

Labur-labur, zenbait ondorio aipa ditzakegu:

1. Urteetan zehar, ikusi da ustezko torturak eta tratu txarrak dokumentatzeko dauden protokoloak eta jarrai-
bideak ez direla nahikoa.

2. Protokolo horien erabilera mugatua izan da, eta kasuan kasuko peritu-txostenak egitean, maila eskasa 

Https://www.cmb.eus/medikuntzako-kode-deontologikoa
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erakutsi da, batik bat 80ko hamarkadan, tratu txarren eta torturen ondoriozko lesioak agerikoagoak ziren ga-
raian. Hori dela-eta, inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonek bizitako fenomenoaren errealitatea 
behar baino gutxiago islatu izan da ebazpen judizialen bitartez.

3. Gerora, tratu txarren eta torturen moldeetan izandako aldaketei –salaketa askotan deskribatuak– dago-
kienez, forentseek ez dute konpromiso handirik erakutsi hainbat arlotan, salbuespeneko zenbait kasutan 
izan ezik.

4. Txosten mediko-forentseek funtsezkoak izaten jarraitu dute, bai ikerketetan bai nazioarteko erakunde 
guztiek egindako gomendioetan; praktikan, ordea, ez zaie inolaz ere gomendio horiei jarraitu, eta, beraz, ez 
dira funtsezko elementu izan torturaren prebentziorako eta ikerkuntzarako. 

5. Gaur egun, hainbat protokolo daude, hala nola Nazio Batuek 2000. urtean proposatutakoa, Ertzaintzak 
2003an egindakoa, eta bestelako gainbegiratze-protokoloak; baina protokolo horiek ez dira behar beste 
aplikatu, eta, beraz, zabaldu egin behar dira, gehiago erabil daitezen.

6. Alegatutako tratu txarrak egiteko moduan izan den bilakaera dela-eta, beharrezkoa da psikologia foren-
tsearen azterketa-ikuspegia zabaltzea, ezinbestekoa baita ebaluazio horiek egiteko baldintzak eta giroa 
hobetzeko.
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5. Sarrera ikerketa honetan egindako 
jarduerak

Torturen eta tratu txarren salaketen ikerketari buruzko lege-esparrua eta esparru juridiko eta judizialeko 
arazoak aztertu ondoren, bai eta auzitegi-medikuen txostenek eta medikuek torturen eta tratu txarren ka-
suetako prebentzioan eta dokumentazioan izan duten eginkizuna aztertu ondoren ere, ikerketa honen des-
kribapen metodologikoari helduko diogu, ikerketaren helburuak gogora ekarriz: errolda bat egitea eta sines-
garritasuna finkatzea.

Ikerketa honen izaera dela-eta, metodologia deskribatzailea eta interpretatzailea landu da kronologiari ja-
rraituz, EAEn izandako torturen eta tratu txarren fenomenoa deskribatzeko eta haien berri jakiteko. 

Ikerketa honetan erabili behar ziren datuen sentsibilitatea dela-eta,hasieran Euskal Herriko Unibertsitateko 
Gizakiekin lotutako Ikerketarako Etika Batzordearen (GIEB) iritziak aintzat hartu dira (ERANSKINA), ikerke-
tarekin loturiko gaiak legearekin bat datozela bermatzen duen txosten bat lortze aldera. 

Lan honen kalitate zientifikoa baliozkotzeko eta bermatzeko, nazioarteko behatzaile-talde bat eratu zen407, 
lanaren jarraipena egin zezaten. Behatzaileek egokiak iruditu zaizkien oharrak egin dituzte.

Metodologiak joera mistoa du, eta teknika kualitatiboak eta kuantitatiboak lantzen ditu, proposatutako helbu-
ruak lortze aldera eta aztertutako fenomenoari dagozkion hobekuntza-ildoak eskaintzeko.

Erabilitako teknikak eginkizun hauetan zehaztu dira:

1. AZTERKETAREN BALDINTZAK, AURREKARIAK ETA LEGE-ESPARRUA AZTERTZEA

• Zenbait erakundek, nazionalek nahiz nazioartekoek, torturen eta tratu txarren aurka dituzten berme
-sistema juridikoen kontzeptu-esparrua definitzea eta aztertzea. 

• EAEn izandako tortura eta tratu txarrei buruzko informazio-iturrien berrikuspen bibliografikoa eta 
bilketa, batik bat 1960-2013 denboraldiko txostenak, deklarazio zehatzak, azterketa enpiriko insti-
tuzionalak eta epai judizialak.

2. TRATU TXARREN ETA TORTUREN KASUAK ETA SALAKETAK JASOTZEKO METODOLOGIA 
DEFINITZEA

• Informazioa jasotzeko tresnak eraikitzea, hala nola File Maker programan egindako datu-base bat 
diseinatzea. Biktimekin lan egiteko, proiektuari buruzko informazio-orri bat diseinatuko da, baita 
proiektuan parte hartzeko behar den dokumentazioa ere: Baimen Informatua eta Berrespena

• Bi karpeta egingo dira, bata digitala eta bestea paper-formatuan, tratu txarren eta torturen salaketak 
egin zituen pertsona bakoitzarentzat. Karpeta horietan, kasu bakoitzean proiektu honek bildu duen 
informazio guztia jasoko da, hau da: baimen informatua, biktimaren zinpeko deklarazioa, lekukotza 
idatzia edo audio edo bideoan jasotakoa, kasu horretaz informatu zuen argitalpenaren laburpena, 
forentseen eta medikuen txostenak, dokumentazio judiziala, hirugarrenen lekukotzak, etab.

3. TRATU TXARREN ETA TORTUREN SALAKETAK JASOTZEA, DOKUMENTATZEA ETA AZTERTZEA.

• Biktimak identifikatzea, aurkitzea eta haiekin harremanetan jartzea. Kontsultatutako hainbat artxibo 
eta iturri berrikusi ondoren, pertsonen aurretiko errolda bat ezarri zen, gure iturri nagusia aurkitzeko 
eta harengana hurbiltzeko lana hasteko, eta kasu bakoitzean zegoen informazioa berresteko eta 
osatzeko.

• Informazioa aztertzea eta datu-basean sartzea.

• Datuak gurutzatzea eta haien azterketa estatistikoa, SPSS programa erabiliz.

• Elkarrizketa sakonak. Aztertutako aldian EAEn torturak edo tratu txarrak jasan zituztela alegatu du-
ten pertsonen 1027 lekukotza jaso dira bideoan eta/edo audioan.

407  Hauek dira talde horren kideak: Elisabeth Lira (psikologoa, Comisión Valech batzordeko kidea, Txile); Helena Solà (legelaria, Torturaren 
Aurkako Munduko Erakundea, Suitza); Nuno Vieira (auzitegi-medikua, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren presidentea, Portugal).

https://www.ehu.eus/eu/web/ceid/home
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• Istanbulgo Protokoloa aplikatuz, 202 kasuri egindako azterketa sakona, ausazko laginketa bidez (ikus 
txosten honetako 7. kapitulua). Horrelako kasuen ebaluazioan eskarmentua duten profesionalek egin 
dute azterketa, duplen bidez baliozkotu da eta ikuskapen-sistema independentea baliatu da. Azterke-
ta honen helburua zenbait garaitako tortura eta tratu txarren behar adina salaketa-kasu edukitzea da. 
Salaketa horietan honako hauek jasoko dira: biktimen lekukotza; sekuelen deskribapena; alegazioak 
eta hautemandako sintoma eta seinaleak bat ote datozen jakiteko ikerketa-taldeak egindako ebalua-
zioa, Istanbulgo Protokoloan jasotako eskalaren arabera kasu horietako bat-etortzearen maila balo-
ratuz. Horrela sortutako informazioa pertsona bakoitzaren karpeta fisikoan eta digitalean sartu da.

• 30 kasu adierazgarriren berariazko azterketa, kontuan hartuz garaiak, jasandako torturaren ezau-
garriak, generoa, lege-esparrua, ikerketa judizialaren maila edo epaia, atxiloketa-motak, etab. (ikus 
txosten honetako 8. kapitulua). Kasu horiek, gehienetan, Auzitegi Gorenaren proba judizialak di-
tuzte, baita Nazio Batuetako GEEAren epaiak edo Torturaren aurkako Batzordearen ebazpenak 
ere. Kasu horien eta biktimen esperientzien azterketa sakona egin da, azterketa honen zentzuaren 
funtsezko alderdia baita.

Kasuen unibertsoaren definizioa eta azterketarako lagina

Ikerketa honen asmoa EAEn tortura edo tratu txarrak jasan dituzten pertsonen unibertso osoa biltzea izan 
da, baina, azkenean, aztertutako 4.113 kasuren lagina lortzeko bi bide erabili dira batez ere. Lehenengoa 
pertsonak borondatez aurkeztea izan da. Izan ere, komunikabideetan proiektuaren berri jakin ondoren, par-
te hartzea erabaki dute, eta borondatez aurkeztu dira IVAC/KREIren egoitzan, azterketa egin ahal izateko. 

Bigarren bideak lan handiagoa eskatu dio taldeari: aztertutako aldian erakundeen aurrean tortura edo tratu txa-
rrak jasan dituztela salatu duten pertsonak identifikatzea eta aurkitzea, baita tratu bera jasateagatik komunika-
bideetan azaldu direnak ere. Pertsona horiek aurkitzeko datuak lortzeko jarduerak Interneten, prentsaren, era-
kundeen eta/edo hirugarren pertsonen bidez egin dira. Behin datu horiek lortuta, biktimekin harremana izateko 
saioak telefonoz, postaz edo e-mailez egin dira. Guztira, 2.050 biktimarekin izan da harremana, gutunak zuze-
nean bidaliz, telefono-elkarrizketen bidez eta posta elektronikoa erabiliz. Biktimak identifikatzeko, aurkitzeko eta 
haiekin harremanetan jartzeko prozesu konplexu horretaz gain, aipatu behar da biktima askok tratu txarra berriro 
kontatzeko zailtasuna gainditu behar izan dutela, gertaera haiek gogoratzeak mobilizazio emozionala sortu bai-
tie, izan ere, kasu askotan, inork ez zien entzun, ezta kontuan hartu ere, gure deia izan aurretik.

Biktimak aurkitzeko mugak

Onartu beharra dago ahalegin handia egin dela bere garaian jendaurrean edo epaitegietan torturak edo 
tratu txarrak salatu zituzten pertsonekin harremanetan jartzeko. Ahalegin horrek aipatu behar diren zenbait 
muga izan ditu:

1. Kasuen aldez aurreko erregistro sistematikorik ez egotea, eta oinarrizko informazioa duten azterketak eta 
zerrendak egon arren, dokumentazio gutxiegi eta maila desberdinekoa dute.

2. Bestalde, egin diren harreman formalen bidez, egiaztatu da pertsona batzuek ez dutela ikerketa hone-
tan parte hartu nahi izan, gehienbat arrazoi hauek alegatuz: gertatutakoa ahazteko nahia, izan daitezkeen 
errepresalien beldur izatea, edo ikerketaren sustatzailearekin, Eusko Jaurlaritzarekin, ados ez egotea eta/
edo ez fidatzea.

3. Laginari dagokionez, aipatu behar da ikerketa honetan parte hartu duten askok gutxi gorabehera 454 
pertsonaren 546 kasu berriei buruzko informazioa eman digutela. Baina pertsona horien aurretiko azter-
keta-prozesua, lokalizazioa eta harremana ezin izan da hasi, kaltetuak izan daitezkeenen unibertso osoa 
osatzen duten kasuak behin eta berriz metatzen baitira. Denbora-muga horrek eta lehen aipatutako biktima 
batzuen mesfidantzak pentsarazten digu kaltetuen unibertsoa handiagoa dela, zalantzarik gabe, hemen az-
tertutako lagina osatzen duten pertsonena baino.

5.1. Errolda
Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren enkargua betez, eta ikerketa ho-
netarako erreferentzia-errolda egiteko, 2014ko ekainetik 2017ko abuztura bitartean jarduera hauek egin dira:

5.1.1. Iturri nagusiei buruzko informazio-bilaketa
• Salaketei buruzko materiala jasotzea eta zenbait iturritako kasuen dokumentazioa. Dokumentuen 

lehen analisi bat egin da, proiekturako dokumentazio erabilgarria hautatzeko, sailkatzeko eta digita-
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lizatzeko. Jasotzen den bibliografiatik eta hemerotekatik estraktu digital indibidualizatuak egin dira, 
eta horiek espediente pertsonalizatuetan sartu dira. Beste programa informatiko batzuetan dauden 
dokumentuak PDF formatura ere bihurtu dira datu-basean sartzeko, eta, guztira, 26.113 dokumentu 
baino gehiago daude.

• Jarduera asko egin dira, tratu txarren edo torturen biktimak izan direla alegatu duten pertsonak 
aurkitzeko datuak lortzeko. Horretarako, Internetera, prentsara eta/edo hirugarren pertsonengana 
jo da. Behin informazio hori lortuta, interesdunekin lehen harremana izateko ahalegina egin da ho-
nako hauek egiteko: 

1. IVAC/KREI gauzatzen ari den proiektuaren berri emateko.

2. Proiektuko fitxategian beraiei eta beren kasuei buruz dagoen informazioa jakinarazteko.

3. Gertaera horiei buruzko biktimen idatzizko berrespena jasotzeko, baita haien baimen informa-
tua ere, haien kasua datu-basean sartzeko. Gainera, anonimoa izateko edo ez izateko duten 
borondatea adieraziko da bertan, kasu guztietan eta une orotan konfidentzialtasuna bermatuz.

4. Haien kasuak osatzeko eta dokumentatzeko.

5. Proiektuarekin modu aktiboagoan elkarlanean aritzeko duten gogoa jakiteko, hautatuak iza-
nez gero Istanbulgo Protokoloan parte hartzea onartuz, edota lekukotza elkarrizketa batean 
grabatuz, tratu txarren eta torturei buruzko dokumentu-funts batean geratuko dena, bai azter-
keta honetarako, bai etorkizuneko urrats eta ikerketetarako.  

• Aldez aurretik identifikatutako 2.050 pertsonari gutunak bidali zaizkie mailaka, eta aurretiko telefo-
no-komunikazioa egin da pertsona horietako 600ekin baino gehiagorekin.

• 4.225 espediente pertsonal egin dira, eta horietako 386 atzera bota dira arrazoi hauengatik:

a. Nafarroako Foru Erkidegoko kasuak: 292, askotan azterketarekin lotuta badaude ere, azter-
ketak kontuan hartzen ez duen eremu geografiko batekoak dira.

b. Beste autonomia-erkidego batekoak: 26

c. Salatutako gertakariak ez dagokie tortura edo tratu txarren delituari: 31

d. Errepresalien beldur izatea: 2

e. Egiletza garbi ez egotea: 8

f. Beste arrazoi batzuk: 27

• Gainerako 3.869 espedienteetatik, 3.415 aztertu dira eta gainerako 454 aztertzeko daude, azter-
keta honetarako informazio-bolumen ikaragarria jaso baita. Azterketa 2017ko abuztuan itxi zen, 
sistematizazio informatikoa egin ahal izateko.

• Azterketa honetan parte hartu duten 3.415 pertsonei tratu txarren eta torturen 4.113 salaketa-kasu 
dagozkie. Izan ere, kasuen % 17 torturak edo tratu txarrak behin edo behin baino gehiagotan jasan 
eta aldez aurretik erroldatuta dauden pertsonei dagozkie.

• Informazioa datu-basean, File Maker programan, irauli da, salaketa judizial edo sozialen errolda egi-
teko erabiltzen dena. Datu-base hori ofizialki erregistratuta dago eta azterketa honek behar dituen se-
gurtasun-baldintzak betetzen ditu. Jarraian, erroldarako datuak biltzeko fitxa indibiduala aurkezten da:
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Jarraian, azterketa honetarako ezarritako datu-basean erregistratzeko sistemaren ezaugarri orokorrak aur-
kezten ditugu:

Identifikazio-erregistroa

Oharrak
Iturri nagusia
Anonimizazioa

Atxilotzearen 
arrazoia

Propaganda ilegala
Zilegi ez den elkartea
Talde armatuko kide izatea
Talde armatuarekin lankidetzan aritzea
Sabotajea (kale-borroka)

Polizia Nazionala
Guardia Zibila
Espetxe-funtzionarioa

Askatasuna kargurik gabe (epailearen esku utzi gabe)
Askatasuna kargurik gabe (epailearen esku utzi ondoren)
Behin-behineko askatasuna (fidantza edo beste neurri batekin)
Espetxeratze inkomunikatua

Kondenatua
Abian, oraindik prozesatu gabe
Auzia artxibatzea
Indultatua / Amnistiatua
Daturik gabe

Absolbitua
Ez zuten prozesatu
Prozesatua ebazpenaren zain
Behin-behineko artxibatzea
Behin betiko artxibatzea

Heriotza
Ospitaleratua
Tratamendua

Tratamendua
Tratamendua

Espetxeratze komunikatua

Frantziako polizia
Beste polizia-kidego batzuk

Militarra
Ertzaintza
Udaltzaingoa

Indarkeriarik gabeko jokaerak
Delinkuentzia arrunta
Beste batzuk

Atxilotzearen iraupena Atxilotze-ordua Atxilotze-data

Gertaeren urtea

Baimenaren murrizketak

Eginbide judizialen kop.

Froga-elementuak

Funtzionarioa

Atxilotze-lekua

Tratu txarren / torturen alegazioak
Tratu txar / torturengatiko salaketa judiziala
Torturaren ondorio mediko eta psikologikoak

Tortura-lekua
Atxilotzearen osteko lege-egoera

Egoera prozesala (epaiketaren ondoren / egungoa epaiketarik ez bada izan)

Atxilotzea inkomunikazio-erregimenean
A ATALA: DATU OROKORRAK

Prentsa Argitalpena Eginbideak
Lekukotza Lekukotza Lekukotza zuzena

Txostenak Txostenak Txostenak

Dokumentu-froga
Lekuko-froga
Peritu-froga
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Objektu baten kontra
Bultzadak
Iletatik tiratzea
Telefonoa

Eskua
Ukabila
Oina
Tel. aurkibidea edo antzekoa
Atxilotuak ez daki

Burua-aurpegia
Lepoa
Bizkarra
Toraxa-abdomena
Hankak
Besoak

Urik ez ematea
Jatekorik ez ematea
Loa eragoztea
Eginkariei eustea
Garbitzeko erraztasun falta
Ikusmena eragoztea
Gainestimulazio monotonoa
Gaixotasunak begar bezala ez tratatzea (betaurrekoak, protesiak… kentzea)
Legez kontrako galdeketa
Desorientatzeko maniobrak
Gelaren higiene eskasa
Argirik gabeko zelda
Beste batzuk (zehaztu)

Kolpeak genitaletan
Elektrodoak genitaletan
Baginan objektuak sartzea
Uzkian objektuak sartzea
Biluztera behartzea
Ahozko umiliazio sexuala
Ukitzeak-ferekak

Exekuzioa
Tortura
Beste batzuen aurka (Zeintzuk?)

Hertsapen-jarduerak ikustea
Tortura-jarduerak entzuntea
Tortura-jardueretan parte hartzera behartzea
Besteei laguntzeko aukera falta
Aitortza faltsuak sinatzea, aitortza ikastea, epaileari, abokatuari, medikuari… zer esan behar dion erakustea
Ekintza inkoherenteak, aukeratu ezin diren egoerak, gora G.Z. ohiukatzea…
Obedientzia itsua eskatzea
Beste batzuk (adib. erruduntasun-sentimenduak eragitea)

Beste mehatxu-mota batzuk
Zehaztu gabe
Exekuzio-simulakroa

Umiliazioak – Irainak
Bortxatzekoa

Masturbatzera behartzea
Besteen tortura sexuala ikusaraztea
Beste batzuk (jarrera umiliagarriak egitera behartzea…)

Tente 
egonarazi Akidura

Bainuontzia Ahoa tapatzeaPoltsa Beste bat…

Jarrera anomaloa Flexioak

Genitalak-uzkia
Gorputz osoan
Zehaztu gabe
Leku sentikorrak (zauriak, gaixotasunak)

Zehaztu gabe
Beste bat…

B ATALA: LEKUKOTZAK (SALAKETA JUDIZIAL EDO PUBLIKOAK)

TORTURA-METODOA
Tortura fisikoa

Kolpeak

Akitze-teknikak

Asfixia-teknikak

Elektrizitatea Erredurak

Estres klimatikoa Erasoa argiarekin
Droga bidezko abusua

Sandwicha

Etengabeko zaratak
Oinaze-zaldia

Beste tortura fisiko batzuk
Gabetze-teknikak

Tortura sexuala

Mehatxuak

Hertsapen-teknikak

Zerez

Non
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Erantzun orok kontrako ondorioa du
Tortura jasan, lagundu nahiz ez lagundu
Polizia ona / polizia gaiztoa
Mezuak – informazio kontraesankorra
Informazio faltsua (adib. kideek traizionatzea, familiartekoak atxilotzea, famiartekoen heriotza edo gaixotasuna…)
Onurak lortu zenbait jokaeragatik (adib. G.Z.arekin kolaboratzea, askatasuna besteak salatuz gero…)
Beste batzuk
Datu nahasgarriak. Poliziak kaputxa erabili

Komunikazio-teknikak

Koherentzia fisiko handia eta/edo
Koherentzia posiblea, baina datu gutxi

Ez
Txostenetan daturik ez

Kolpeak

Bainuontzia

Mehatxua Beste batzuk

Ahoa tapatzeaPoltsa

Fisikoa

Bai

Bai: larritasuna /

Bai

Bai

Akidura Jarrera anomaloa Flexioak

Bainuontzia Poltsa Beste bat…Ahoa tapatzea

Ez Adierazi gabe Ez

Ez Adierazi gabe Ez

Bai: beste sintomatologia bat Adierazi gabe Ez

Adierazi gabeEz

Psikologikoa Biluzaraztea

Beste bat…

Tente 
egonarazi

Tente 
egonarazi

Elektrizitatea

Akidura

Beste indarkeria-metodo batzuk

Jarrera anomaloa Flexioak

Bai
Ez (guztiak)

Zalantzagarria (adierazi gabe edo anbiguoa; guztiak)
Ez + zalantzagarria

C ATALA: TXOSTEN MEDIKO-FORENTSEAK

Txosten mediko-forentseen kopurua
Beste mediku batzuen txostenak
Konfiantzazko txosten medikoen kopurua
Tratu txarrei buruzko txostenen kopurua

Tratu txarren balorazio orokorra
Tortura-metodoak

Tratu txar psikologikoa

Tratu txarren sintomatologia fisikoa
Tratu txarren sintomatologia psikologikoa

Tratu txarren indarkeria-seinaleak

Azterketa osagarriak

Ondorioak

D ATALA: BESTE TXOSTEN MEDIKO BATZUK

Informazioaren iturria
Tratu txarren alegazioak
Tortura-metodoak

Tortura fisikoa

Tortura sexuala

Tortura fisikoa
Akitze-teknikak

Akitze-teknikak
Asfixia-teknikak

Asfixia-teknikak
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Koherentzia fisiko eta/edo kliniko handia
Koherentzia posiblea, baina datu gutxi

Koherentziarik ez
Txostenetan datu garrantzitsurik ez

Tratu txar psikologikoa
Tortura sexuala

Sintomatologia fisikoa
Indarkeria-seinaleak

Sintomatologia psikologikoa

Azterketa osagarriak

Ondorioak

Tratu txarren alegazioak

Tortura-metodoak

Tratu txar psikologikoa

Aurretiazko eginbideak

Sumario zk.
Prozedura laburtuaren zk.
Instrukzioko Epaitegia edo Instruzioko Epaitegi Nagusia

Espetxealdian

Adingabeen Epaitegia edo  Adingabeen Epaitegi Zentrala

Zigor-arloko Epaitegia edo  Zigor-arloko Epaitegi Zentrala

Auzitegi Nazionaleko Sala edo Probintzia Auzitegiko Sala

Atxilotze-aldian izandako lekualdaketak ospitalera edo kanpoko osasun-zentrora  Lekualdatu dute?

Epaitegiaren esku utzi

Noiz izan dira torturak edo tratu txarrak? Atxiloaldian

Tortura sexuala

Tortura fisikoa
Akitze-teknikak 

Asfixia-teknikak

E ATALA: EPAILEARI JAKINARAZITAKO ESKUBIDE-URRAKETEN ALEGAZIOAK

Bai: larritasuna / urduritasuna

Bai (deskribatu) Azterketarik ez Adierazi gabe Ez

Bai: beste sintomatologia bat (zehaztu)

Bai

Kolpeak

Bainuontzia

Fisikoa BiluzarazteaPsikologikoa

Mehatxua Beste batzuk

Poltsa Beste bat…Ahoa tapatzea

Jarrera anomaloa FlexioakAkidura

Elektrizitatea Beste indarkeria-metodo batzuk

Ez Zalantzagarria (adierazi gabe edo anbiguoa)

Adierazi gabeEz

Mehatxua
Fisikoa Psikologikoa Biluzaraztea

Bai (deskribatu)

Bai (deskribatu) Azterketarik ez Adierazi gabe Ez

Adierazi gabeEz

Beste batzuk

Tente 
egonarazi
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TORTUREN PROZEDURAREN DATUAK

Aurretiazko eginbideen kop.
Ikerketarako eskumena duen Instrukzioko Epaitegia

Zigor-arloko Epaitegia edo Probintzia Auzitegia
Prozedura laburtua

1. ZATIA: INSTRUKZIOA
SALAKETA

Salaketa-data
Akusazio partikularra egikaritu

IKERKETA

Egindako frogak
Salatzailearen deklarazioa
Polizien lekukotza
Dokumentuen lekukotza

Beste espezialista mediko batzuen peritu-txostena

2. ZATIA: EPAIKETA ETA EPAIA
Auzia artxibatu al da?

Auzia artxibatzearen arrazoiak

Akusatu egiten dira: instruktorea

Identifikatutako akusatuak

Zer deliturengatik prozesatzen den. Art.

Epai irmoa

Zer deliturengatik kondenatzen den. Art.

Zigorra (espetxe-zigorra hilabetetan)

Partaidetza

Epaiaren data

3. ZATIA: PROZESATUEN AZKEN EGOERA

Pertsonaren azken egoera

Absolbitutako pertsonen kop.

Prozesatu gabeko pertsonen kop. Prozesua irekita duten pertsonen kop.

Kondenatutako pertsonen kop.

Erreparazioa

Absoluzio-epaia Kondena-epaia

Kop.

poliziak

Mediku forentsearen lekukotza
Ofiziozko abokatuaren lekukotza

Polizien identifikazioa

Salatzen den delitua

Egilea Partaidea – Induzitzaile (28. art. ZK) Partaidea – konplizeaPartaidea – Ezinbesteko laguntzailea (28. art. ZK)
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DOKUMENTUAK
Dokumentu-mota

Oharrak

LEKUKOTZAK

httptestua, pdf, irudia

testua, pdf, irudia http Iturria

Iturria
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PERITU-TXOSTENA

Oharrak

Oharrak

testua, pdf, irudia http Iturria
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• Orain arte, 1.027 lekukotza berreskuratu ditugu audioan eta/edo bideoan. Horiek guztiak funtsezko 
materialak dira ikerketa honetan; izan ere, horietan biktimek askatasun osoz hitz egiten dute408. 
Elkarrizketa eta lekukotza horiek benetako protagonistekiko hurbilpenak dira eta egiaztatu dugu ga-
rrantzitsuak direla biktimei proiektua sendoa dela adierazteko. Material grafiko hau editatu ondoren, 
material horren bina kopia egiten dira DVD formatuan, horietako bat elkarrizketatutako pertsonari 
bidaltzeko, bere espedienteko dokumentazioarekin batera. Bidalketa hori modu ofizialean egin da, 
Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren bitartez, azterketa honen 
sustatzailea den aldetik.

Editatutako audio eta bideoak, 1.027 pertsonaren lekukotzak dituztenak.

5.1.2. Bigarren mailako iturriei buruzko informazio-bilaketa 
Helburu horrekin, zenbait erakunde eta profesionalekin bilerak egin ditugu; horrez gain, artxiboetara, bulego 
profesionaletara, etxebizitza partikularretara eta informazioa dagoen beste leku batzuetara joan gara. Na-
barmentzekoak dira Eva Foresten familiarekin egindako gestioak haien artxiboa aztertzeko, Pablo Iglesias 
Artxibora (Madril) egindako bisita edo Legebiltzarreko (Gasteiz) presidentearekin izandako bilera. Era be-
rean, artxibo publiko eta pribatu askotako informazioa berreskuratu dugu, besteak beste:

- CTorturaren Prebentzio eta Salaketarako Koordinakundea (Madril)

- Torturaren Biktimen Birgaitze eta Ikerketa Zentroa (Danimarka)

- Amnistia Internazionala (Madril):

- Kriminologiaren Euskal Institutua

- Torturaren Aurkako Taldea – TAT

408  2017ko abuztutik aurrera, lekukotzak jasotzen jarraitu dugu, hori egin nahi zuten pertsonen eskaerari erantzunez, eta oraindik 425 
eskaera geratu dira jaso gabe.
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- Euskal Memoria

- Argituz

- Behatokia

- Goldatu

- Salhaketa

- EPE

- SOS Arrazakeria

- Presondegiko pastorala

- Haritza Kultur Elkartea

- Euskal Memoria Fundazioa 

- Euskadiko Artxibo Historikoa

- Lazkaoko Beneditarren Fundazioa

- Koldo Mitxelena Artxiboa

- Aranzadi Zientzia Elkartea

- Pablo Iglesias Fundazioaren Artxiboa

- Eusko Legebiltzarraren Artxiboa

- Sabino Arana Fundazioaren Artxiboa

- «Gogora» Memoriaren Institutua

- EITBren artxiboa

Bestalde, gutun bana bidali diegu Euskal Autonomia Erkidegoko udal, aldundi eta batzar nagusi guztiei. 
Gutun horren bidez, erakunde bakoitzak, ikertzen ari garen aldian, tortura eta tratu txarrei dagokienez, 
eman dituen ebazpen instituzionalei buruzko informazioa eskatu diegu. 257 komunikazio bidali ziren eta 27 
erakundek erantzun zuten. Erakunde horiek, azterketaren gaiarekin lotuta, formalki onartutako irizpen eta 
ebazpenak bidali zituzten proiektura.

Halaber, erakunde judizialetan gestioak egin ditugu, bai zuzenean, bai zeharka; esate baterako, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentearekin eta fiskalburuarekin, proiektuaren helburuak 
azaltzeko.

Nabarmentzekoa da Auzitegi Nazionalera (Madril) egindako bisita eta informazio-eskaera, bai eta Danimar-
kako Torturaren Biktimen Birgaitze eta Ikerketa Zentrora (RCT) egindako bisita ere. Azken horretan, bere 
garaian RCTk aztertutako kasu zehatz batzuei buruzko dokumentazio garrantzitsua lortu genuen.

Era berean, bilerak egin dira Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko arduradunekin, ikerketa honetarako 
berariazko txosten bat egin baitu (ERANSKINA), bai eta Amnistia Internazionalarekin ere, proiektu honekin 
elkarlanean aritzeko interesa agertu baitu (ERANSKINA). 

5.2. Ikerketari buruz egindako kongresua
Los avances logrados en la investigación permitieron planificar un congreso en el marco de los XXXV Iker-
ketan egindako aurrerapenei esker, EHU-REN XXXV. UDAKO IKASTAROETAN kongresu bat planifikatu 
ahal izan zen 2016ko ekainean. Helburua ikerketa-taldeko kide guztiak elkartzea zen, baita denbora horre-
tan guztian elkarlanean aritu ziren aholkulariak ere. Ikastaroan eztabaidatu ziren hainbat alderdi proiektua-
ren amaierako memorian aintzat hartu dira.

Kongresua egiteko, erakunde hauen laguntza izan zen: Eusko Jaurlaritzako Bakea eta Bizikidetzarako Idaz-
karitza Nagusia eta Giza Eskubideen Zuzendaritza, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko Bizikidetza eta Giza 
Eskubideen Zuzendaritza Nagusia ere. Hauek izan ziren kongresuaren helburuak:

a) Kriminologiaren Euskal Institutuak, Eusko Jaurlaritzaren enkarguz, Euskadin 1960tik gaur egun arte tor-
turari buruzko ikerketan egindako aurrerapenak jakinaraztea.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\Documento%20de%20la%20Ertzantza%20sobre%20tortura2017.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\Documento%20de%20la%20Ertzantza%20sobre%20tortura2017.pdf
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b) Proiektu honetan parte hartzen duten ikertzaileen talde osoa biltzea, gaiari buruz eztabaidatzeko, txoste-
naren azken ondorioei begira.

Programan, hiru saiotan garatua, berrogei txostengilek parte hartu zuten. Saioak dinamikoak izan ziren eta 
bertaratutako laurogeita hemeretzi pertsonek parte-hartze handia izan zuten.

José Luis de la Cuesta irakasleak, IVAC-KREIko zuzendariak, aurkezpena egin ondoren, ikastaroan honako 
hauek hartu zuten parte: EHUko errektore Iñaki Goirizelaiak, Herri Administrazio eta Justiziako sailburu eta 
Gobernuaren bozeramaile Josu Erkorekak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Bizikidetza eta Giza Eskubideen 
zuzendari Maribel Vaquerok.

Gonbidatutako agintarien artean, nabarmentzekoa da Nazio Batuetako Torturaren aurkako errelatore berezi 
Juan Ernesto Méndez. Parte hartu zuenean, Mendezek nazioarteko kontrol-sistema azaldu zuen, bai eta 
Eusko Jaurlaritzak Euskadin izandako torturak eta tratu txarrak ikertzeko abiatutako ekimenaren garrantzia 
ere. Ekimen hori babesten zuela gaineratu zuen.

Francisco Etxeberria, Carlos Martín Beristain, Laura Pego eta Benito Morentín irakasleek zenbait garaita-
ko torturen eta tratu txarren ia 4.000 kasuren datuetan oinarritutako ikerketaren behin behineko ondorioak 
aurkeztu zituzten.

Kongresuan, torturak jasandako emakumeen hiru lekukotza adierazi ziren: Axun Lasa 1982an, Enkarni 
Blanco 1992an eta Miren Azkarate 2002an. Bertan zeudenak hunkituta geratu ziren lekukotza horien berri 
izan ondoren.

Ikerketa-proiektu honetako nazioarteko lau behatzaileek ere parte hartu zuten, eta, zenbait testuinguru eta 
ikuspegi kontuan hartuz, torturaren ikerketaren arazoari buruz hitz egin zuten: Elisabeth Lira (psikologoa, 
Valech Batzordekidea, Txile); Helena Solà (legelaria, Torturaren Aurkako Munduko Erakundea, Suitza); 
Nuno Viera (auzitegi-medikua, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren presidentea, Portugal) eta 
Christian Loda (CPTren ordezkaria).

Kongresua amaitzeko, Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako idazkari nagusi Jonan Fernan-
dezek parte hartu zuen, eta, egindako guztiaren balioa azpimarratu, eta gertakarien berri jakiteko erabaki 
irmoa zegoela nabarmendu zuen, biktimek jasandakoa aitortzeko eta haiei laguntzeko neurriak aplikatu 
ahal izateko.
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6. Kasuen analisi estatistikoa:   
emaitzak

6.1. Analisi estatistikoa
6.1.1. Helburuak eta metodo
Atal honetan, arretaz aztertu nahi izan zen, analisi kuantitatiboa erabiliz, erregistratutako kasu-kopurua eta 
haien banaketa, irizpide hauek aintzat hartuz: kasuek aipatzen dituzten pertsonen profil sozio-demografi-
koa, gertaeren denbora-banaketa (zer urte, hamarkada edo alditan gertatu ziren), lurralde-banaketa (zer 
probintzia eta lekutan gertatu ziren), baita atxiloketen ordutegia eta iraupena ere, desberdintasunak eta 
antzekotasunak aztertuz, garai historikoaren arabera (diktadura versus demokrazia eta hamarkada) eta sa-
latutako gertakarietan inplikatutako polizia-gorputzen arabera. 

Halaber, kontakizunetan alegatutako tratu txarren eta torturen teknikak ikertu ziren, honako hauek az-
tertuz: tekniken erabileraren desberdintasunak eta antzekotasunak, salatutako gertakariak gertatu ziren 
denbora-esparruaren arabera (garai historikoa edo hamarkada); inplikatutako polizia-gorputzak (Ertzain-
tza, Polizia Nazionala edo Guardia Zibila); eta erregistratutako kasu bakoitzarekin loturiko pertsonen ge-
nero-identitatea.  

Horretarako, datu-basean bildutako datuen ustiapen estatistikoa egin zen (ikus 5. atala), eta hiru irizpide 
nagusiren arabera baliozkotu zen:

a) Lekuko-frogaren elementuak
b) Dokumentu-frogaren elementuak
c) Peritu-frogaren elementuak

Analisi deskribatzaileak egin ziren, maiztasunak, batezbestekoak, Khi karratuaren probak, Anovak eta Stu-
dent-en t probak ateraz. 

Jasotako informazioaren sentsibilitatea kontuan hartuz, proiektuaren diseinu osoa eta datu-basearen 
egitura Euskal Herriko Unibertsitateko Etika Batzordeari (EHU) aurkeztu zitzaion, eta haren onespena 
izan du. 

6.1.2. Laginaren ezaugarriak eta aztertutako kasuen berrespena
Datu-basean 4.113 kasu daude jasota, 1960tik 2014ra bitartean izandako gertaerak salatu zituzten 
3.414 pertsonari dagozkienak (ikus grafikoa). Salatzaileen generoaren araberako kasuen banaketari 
erreparatuz gero, gizonen kasuak erregistro handiagoa dute. Kasu guztietatik, 3.462 kasu (salatuta-
ko kasu guztien % 84,2) 2.834 gizoni dagozkie (salatzaile guztien % 83). Bestalde, 651 kasu (% 15,8) 
581 emakumerenak ziren (salatzaile guztien % 17) (ikus grafikoa). Datu-basean kasu gehiago daude 
pertsonak baino, pertsona batzuek torturak edo tratu txarrak behin baino gehiagotan salatu zituztelako. 
Datu batzuek erregistro handiagoa edo txikiagoa izan dezaketela kontuan hartuz (adibidez, gertaeren 
uneko adina, atxiloketaren ordua edo beste batzuk), ehunekoaz gain, estatistikoak aipatzen dituen ka-
suen maiztasuna ere emango da.

Tratu txarren edo torturen salaketei dagozkien kasuak generoka: ehunekoak.

Gizonak
Emakumeak

% 83

% 17
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Kontatutako gertaerak izandako unean salaketak aurkeztu zituzten pertsonen batez besteko adina 27,5 urte 
zen (DT= 8,08) (n= 2872). Horietatik, % 2 adin txikikoak ziren atxilotu zituztenean.

Ia pertsonen erdiak Gipuzkoan jaiotakoak ziren (n= 1865; % 49,3), ondoren Bizkaian (n= 1437; % 38) 
eta Araban (n= 286; % 7.6). Halaber, Nafarroako kasuak % 1,8 ziren (n= 69), pertsonen % 2,7 (n= 103) 
Espainiako estatuko beste probintzia batzuetan jaiotakoak ziren eta pertsonen % 0,6 (n=24) Espainiako 
estatutik kanpo jaiotakoak ziren. Bizi diren probintziari dagokionez, % 49,2 (n= 1488) Gipuzkoan bizi dira, 
% 34,3 (n= 1036) Bizkaian, % 9 (n= 271) Araban, % 2,1 (n= 62) Nafarroan, eta % 5,5 (n= 165) Euskal 
Herritik kanpo409.

Txosten honetan bildutako kasuen % 43,4k (n= 1792) Guardia Zibila inplikatzen dute, % 43,3k (n= 1786) Po-
lizia Nazionala eta % 8,1ek (n= 336) Ertzaintza. Gainerako kasuek udaltzainak, espetxeetako funtzionarioak 
eta beste polizia batzuk inplikatzen dituzte. Erregistratutako 96 kasutan, ez dago polizia-gorputzei buruzko 
informaziorik (ikus taula). 

Inplikatutako polizia-gorputzak: maiztasunak eta ehunekoak.

n %

Polizia Nazionala 1786 % 43.3

Guardia Zibila 1792 % 43.4

Ertzaintza 336 % 8.1

Udaltzaingoa 9 % 0.2

Espetxeetako funtzionarioak 21 % 0.5

Beste batzuk 89 % 2.1

Daturik gabe, zalantzagatik 96 % 2.3

Aztertutako kasu guztietatik, % 57,8 (n= 2376) bide hauen bitartez berretsi ziren: 585 lekukotza idatzi lortu 
ziren, 1834 berrespen sinatu, 642 lekukotza zuzen eta salaketa judizialen bidezko 275 berrespen. 

Halaber, 282 kasu informatu daude, Istanbulgo Protokoloaren bidez, hemen erregistratutako kasuak berres-
teko tresna den aldetik. 7. atalean, protokolo hori aplikatu zuen Psikologoen Talde Teknikoak egindako 202 
txostenen azterketa sakona egiten da. Halaber, 2014an argitaratutako “Inkomunikazioa eta tortura. Analisi 
egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta” izeneko lanean ageri ziren 29 txosten ere badaude. Azkenik, 
abokatuek emandako bi txosten erantsi ziren, zenbait prozesu judizialetan erabili direnak. Guztira, 232 per-
tsonaren esperientzia psikosozialei buruzko informazioa ageri da kasuetan. 

Gertakariak gertatu ziren hamarkadari erreparatuz gero, 60ko eta 70eko hamarkadetako kasuen % 56,6 
berretsi egin ziren, baita 80ko hamarkadan gertatutako kasuen % 55,9 ere. Halaber, 90eko hamarkadan 
salatutako kasuen erdiak gutxi gorabehera (% 51,4) berretsi egin ziren, baita 2000. urtetik aurrerako kasuen 
% 75,2 ere (χ²(3) = 96,97, p. =.000). Khi karratuaren analisien arabera, azken urteetan salatutako kasuek be-
rrespen handiagoa izan dute estatistikoki.  

409  Azterketan, EAEn torturak edo tratu txarrak jasan dituzten edozein jatorritako herritarrak hartu dira kontuan, baita torturak edo tratu 
txarrak beste edozein lekutan jasan dituzten EAEko herritarrak ere.
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Kasuen banaketa, urteka (1960-2014)

11. Grafikoa

Berrespenen banaketa, hamarkadaka: ehunekoak.

Inplikatutako polizia-gorputzei dagokienez, estatistika-analisiaren arabera, Ertzaintzarekin lotutako kasuen 
berrespena handiagoa da, (n= 213; %  63,6), Guardia Zibilarekin (n= 1005; % 56.7), Polizia Nazionalarekin 
(n= 10048; % 58,8) eta beste polizia-indar batzuekin lotutakoena baino (n= 58; % 46,4) (χ²(2) = 6,05, p. =.05) 
(ikus grafikoa).

80ko hamarkadaren
aurretik

80ko hamarkada 90eko hamarkada 2000tik aurrera
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Berrespenen banaketa, polizia-gorputzen arabera: ehunekoak.

Jarraian dauden tauletan, informazio hau ematen da: erregistratutako kasuen urteko banaketa, berres-
pena eta dokumentu-froga Istanbulgo Protokoloan oinarrituta, salatutako kasuetan inplikatutako poli-
zia-gorputz bakoitzeko (Ertzaintza, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila). Grafikoetan ere ikus daiteke 
informazio hori.  

Kasuen urteko banaketa (1960- 1989): berrespena eta Istanbulgo Protokoloa polizia-gorputzaren arabera. 

POLIZIA NAZIONALA GUARDIA ZIBILA ERTZAINTZA
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1960 4 0 0 3 1 0 e.e. e.e. e.e.

1961 18 6 0 2 1 0 e.e. e.e. e.e.

1962 1 1 0 1 1 0 e.e. e.e. e.e.

1963 13 3 0 0 0 0 e.e. e.e. e.e.

1964 9 8 0 4 2 0 e.e. e.e. e.e.

1965 7 1 0 9 2 0 e.e. e.e. e.e.

1966 9 8 2 11 7 1 e.e. e.e. e.e.

1967 10 6 0 19 11 0 e.e. e.e. e.e.

1968 36 19 2 79 40 4 e.e. e.e. e.e.

1969 47 22 3 16 7 1 e.e. e.e. e.e.

Ertzaintza Polizia Nazionala Guardia Zibila Beste batzuk
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1970 11 6 0 16 12 0 e.e. e.e. e.e.

1971 16 8 0 8 4 0 e.e. e.e. e.e.

1972 29 15 1 35 25 0 e.e. e.e. e.e.

1973 22 16 3 29 20 0 e.e. e.e. e.e.

1974 24 17 3 28 18 2 e.e. e.e. e.e.

1975 112 61 6 164 114 7 e.e. e.e. e.e.

1976 27 16 3 87 56 6 e.e. e.e. e.e.

1977 8 6 0 16 10 1 e.e. e.e. e.e.

1978 55 23 1 21 7 1 e.e. e.e. e.e.

1979 82 37 3 46 16 3 e.e. e.e. e.e.

1980 118 76 7 69 43 6 e.e. e.e. e.e.

1981 119 84 10 53 28 2 1 0 0

1982 125 73 12 26 18 2 0 0 0

1983 84 41 8 59 35 1 0 0 0

1984 76 28 6 94 54 7 1 0 0

1985 43 16 4 70 32 6 0 0 0

1986 65 28 1 51 35 2 2 1 0

1987 57 23 4 69 38 5 1 1 0

1988 29 13 0 38 14 2 0 0 0

1989 18 10 1 59 34 5 2 1 0

Kasuen urteko banaketa (1990-2014): berrespena eta Istanbulgo Protokoloa polizia-gorputzaren arabera. 

POLIZIA NAZIONALA GUARDIA ZIBILA ERTZAINTZA
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1990 12 5 0 10 7 1 1 1 0

1991 20 17 0 25 20 2 13 9 0

1992 11 5 1 125 48 8 6 2 1

1993 41 29 4 64 28 1 9 5 0

1994 15 3 0 52 27 2 27 6 0

1995 28 13 0 32 14 3 26 11 2

1996 24 12 0 26 17 3 28 19 2
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1997 39 26 1 19 9 2 42 28 4

1998 31 19 1 41 18 2 33 12 1

1999 25 9 0 5 2 1 4 2 1

2000 40 21 1 2 0 1 35 26 4

2001 30 24 2 40 28 3 24 14 2

2002 25 17 1 56 45 13 36 32 7

2003 44 34 4 8 7 0 19 19 2

2004 14 11 1 15 14 1 4 4 1

2005 24 12 4 18 10 5 2 2 0

2006 0 0 0 3 2 1 1 1 0

2007 18 10 2 12 10 1 0 0 0

2008 16 10 0 17 13 4 0 0 0

2009 38 32 12 4 3 2 4 3 0

2010 13 9 6 20 18 7 14 12 3

2011 1 1 0 6 4 0 1 0 0

2012 0 0 0 2 2 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 3 3 3 0 0 0

GUZTIRA 1783 990 120 1787 1034 130 336 207 30

13. Grafikoa 

Kasuen urteko banaketa, polizia-gorputzen arabera (maiztasunak).

Guardia Zibila Polizia Nazionala Ertzaintza
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14. Grafikoa

Ertzaintzari dagozkion kasuen urteko banaketa: berrespena eta Istanbulgo Protokoloa (maiztasunak).

15. Grafikoa

Polizia Nazionalari dagozkion kasuen urteko banaketa: berrespena eta Istanbulgo Protokoloa (maiztasunak).

Salatutako kasuak

Salatutako kasuen kop. Salatzaileak berretsita Istanbulgo Protokoloa

Salatzaileek berretsita Istanbulgo Protokoloa
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16. Grafikoa

Guardia Zibilari dagozkion kasuen urteko banaketa: berrespena eta Istanbulgo Protokoloa (maiztasunak).

Polizia-gorputzak lortutako dokumentazioari buruzko informazioa: maiztasunak. Honako hauen irudikapena: 
salatutako kasu guztien kopurua, berretsitako kasuak, baimen informatua duten kasuak, Istanbulgo Proto-
koloaren eskaera duten kasuak eta Istanbulgo Protokoloa jarraitu duten kasuak.

Salatutako kasuen kop. Salatzaileak berretsita Istanbulgo Protokoloa

Ertzaintza Polizia Nazionala Guardia Zibila

Kasuak guztira

Berretsitako kasuak

Baimen informatua duten 
kasuak

Istanbulgo Protokoloa duten 
kasuak

Istanbulgo Protokoloari 
baiezkoa eman diotenak
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6.1.3. Kasuen denbora-banaketa: aldia eta hamarkada
Aipatu den bezala, txosten honetan jasotako kasuetan, 1960tik 2014ra bitartean izandako gertakariak sa-
latzen dira. Gertakariak gertatu ziren garai historikoaren eta hamarkadaren arabera aztertuz gero, ikusten 
da kasuen % 26,3 (n= 1081) diktaduraren garaian gertatu zirela (1960-1978), eta kasuen % 73,4 (n= 3019) 
demokraziaren garaian (1979tik aurrera) (ikus grafikoa).

17. Grafikoa 

Kasuen banaketa, garai historikoaren arabera: ehunekoak.

Hamarkadaka aztertuz gero, kasuen % 29,6 (n= 1213) 80ko hamarkadan baino lehenago gertatu ziren, ka-
suen % 33,7 (n= 1381) 80ko hamarkadan, kasuen % 21,4 (n= 879) 90eko hamarkadan, eta kasuen % 15,3 
(n= 627) 2000. urtetik aurrera gertatu ziren (ikus grafikoak). 

Kasuen banaketa 5 hamarkadatan: maiztasunak

Diktadura (1960-1978)
Demokrazia (1979-2014)

% 26,3

% 73,4

60ko hamarkada 70eko hamarkada 80ko hamarkada 90eko hamarkada 2000tik aurrera
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19. Grafikoa

Kasuen banaketa 4 garaitan: ehunekoak.

Inplikatutako polizia-gorputzak aldatu egiten dira, aztertutako hamarkada zein den. Horrela, Ertzaintzaren 
kasuan datu gehienak 90eko hamarkadakoak eta 2000. urtetik aurrerakoak dira; Polizia Nazionalaren eta 
Guardia Zibilaren kasuetan, berriz, kasu-kopurua handiagoa da 60ko hamarkadatik 80ko hamarkadara 
bitartean, baina haiekin loturiko kasuen maiztasunak bere horretan jarraitzen du aztertutako aldi guztian 
(χ²(6) = 638,75, p. =.000) (ikus taula). 

Kasuen banaketa hamarkadaka, polizia-gorputzaren arabera.

 
Ertzaintza Polizia Nazionala Guardia Zibila

n % n % n % 

80ko hamarkada 
baino lehen 0 % 0,00 533 % 30,10 588 % 33,10

80ko hamarkada 7 % 2,10 730 % 41,20 584 % 32,90

90eko hamarkada 188 % 56,10 245 % 13,80 398 % 22,40

2000tik aurrera 140 % 41,80 263 % 14,90 206 % 11,60

6.1.4. Salatutako kasuen lurralde-banaketa
Informazioa dugun 3965 kasuetatik, atxiloketen % 46,9 (n= 1861) Gipuzkoan izan ziren, eta % 35 (n= 1388) 
Bizkaian. Araban atxiloketen % 8 (n=313) izan ziren, eta % 1,9 (n=75) Nafarroan.  Bestalde, erregistratuta-
ko kasuetan, atxiloketen % 2,3 (n=91) Frantzian izan ziren, % 1,6 Madrilen eta 174 kasu (% 4,4) Estatuko 
beste probintzia batzuetan (adibidez, Bartzelona, Sevilla, Cádiz, Palentzia eta Málagan) edo beste estatu 
batzuetan (Mexiko, Venezuela). 

Torturak egin ziren probintziari edo lekuari dagokionez, torturen % 34,4 Gipuzkoan egin ziren, % 22,3 Biz-
kaian, % 9,8 Araban eta % 10,2 Madrilen. Gainera, pertsonen % 17,9k kontatu zuten Euskal Herriaren eta 
Madrilen arteko zenbait lekutan torturatu zituztela, % 0,8k Euskal Herri barruko zenbait probintziatan, eta 
% 1,4k Euskal Herriaren eta Estatuko beste probintzia batzuen arteko zenbait lekutan. Azkenik, 73 kasutan, 
Espainiako lurraldeko beste probintzia batzuetan torturatu zituztela kontatu dute (Bartzelona, Nafarroa, Bur-
gos, Jaén, etab.), eta 11 kasutan, Frantziako lurraldean. 

80ko hamarkadaren aurretik

80ko hamarkada

90eko hamarkada

2000tik aurrera

% 21,40

% 15,30
% 29,60

% 33,70
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Torturen edo tratu txarren kasuak, probintziaka.

n %

Gipuzkoa 865 34,4

Bizkaia 560 22,3

Araba 245 9,8

Madril 256 10,2

Euskal Herriko zenbait lurraldetan 20 0,8

Euskal Herriaren eta Madrilen artean 449 17,9

Euskal Herriaren eta Espainiako estatuko beste probintzien artean 33 1,4

Beste batzuk Espainian 73 2,9

Frantzia 11 0,4

Guztira 2.512 100,0

6.1.5. Atxiloketen ordua eta iraupena
6.1.5.1. Atxiloketen ordua

Atxiloketa zer ordutan izan zen seguru dakigun 728 kasuetatik, gehienek kontatzen dute goizaldean izan 
zela (00:01 - 07:59) (n= 427; % 58,7), ondoren arratsaldeko orduetan (15:00.- 20:59) (n= 90; % 12,4), 
eguerdian (12:01-14:59) (n= 75; % 10,3) edo gauean (21:00-00:00) (n=73 % 10). Kasu gutxienetan, konta-
tutako atxiloketak goizez izan ziren (08:00-12:00) (n= 63; % 8,7).

Atxiloketen ordutegia: ehunekoak

Diktaduraren garaiko hamarkadak, trantsizioko lehen urteak eta 1978tik aurrerako urteak denak batera kon-
tuan hartuta, datuek erakusten dute frankismoaren garaiko atxiloketen % 41,2 (n= 28) goizaldean izaten 
zirela; demokraziaren garaian, berriz, ehunekoa handiagoa da: kasuen % 60,5 (n= 399) (χ²(4) = 23,34, p. 
=.000) (ikus taula eta grafikoa).

Goizaldean

Goizean

Eguerdian

Arratsaldean

Gauean

% 8,7

% 10,3

% 12,4

% 10,0

% 58,7
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Atxiloketa-orduak, garai historikoaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak

Diktadura Demokrazia 

n % n %

Goizaldean (00:01-07:59) 28 %41.2 399 %60.5

Goizean (08:00-12:00) 7 %10.3 56 %8.5

Eguerdian (12:01-14:59) 16 % 23.5 59 %8.9

Arratsaldean (15:00-20:59) 14 %20.6 76 %11.5

Gauean (21:00-00:00) 3 %4.4% 70 %10.6

21. Grafikoa

Atxiloketa-orduak, garai historikoaren arabera: ehunekoak. 

Datuak aztertzean, kasuak zer hamarkadatan gertatu ziren aintzat hartuz gero, datuek desberdintasun es-
tatistikoki adierazgarriak erakusten dituzte, batez ere goizaldean izandako atxiloketei dagokienez, gero eta 
gehiago baitira. 80ko hamarkada baino lehen, goizaldean izandako atxiloketak % 42,5 izan ziren; 2000tik 
aurrerako atxiloketetan, berriz, ordutegi hori kasuen % 65ean izan zen (χ²(12) = 39,64, p. =.000) (ikus taula). 

Atxiloketa-orduak, hamarkadaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak.

 
80ko hamarkada 

baino lehen 80ko hamarkada 90eko hamarkada 2000tik aurrera

n % n % n % n %

Goizaldean
(00:01-07:59) 34 %42.5 76 % 61.3 137 % 55.5 180 % 65.0

Goizean
(08:00-12:00) 10 % 12.5 5 % 4.0 20 % 8.1 28 % 10.1

Diktadura
Demokrazia

Goizaldean Goizean Eguerdian Arratsaldean Gauean
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Eguerdian
(12:01-14:59) 17 % 21.3 16 % 12.9 18 % 7.3 24 % 8.7

Arratsaldean
(15:00-20:59) 15 % 18.8 15 % 12.1 39 % 15.8 21 % 7.6

Gauean
(21:00-00:00) 4 % 5.0 12 % 9.7 33 % 13.4 24 % 8.7

Datuak atxiloketetan inplikatutako polizia-gorputzen arabera aztertuz gero, datuek joeretan desberdintasun 
adierazgarriak daudela erakusten dute. Kasu gehienetan goizaldeko orduetan izan ziren atxiloketak. Hala 
ere, Polizia Nazionala da ordutegi hori gehien erabili izan duena (% 65,2), ondoren Guardia Zibila (% 54,6) 
eta Ertzaintza (% 56,6) (χ²(8) = 15,70, p. =.05) (ikus taula).

Atxiloketa-orduak, polizia-gorputzaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak.

Ertzaintza Polizia Nazionala Guardia Zibila

n % n % n %

Goizaldean
(00:01-07:59) 90 % 56.6 174 % 65.2 154 % 54.6

Goizean
(08:00-12:00) 17 % 10.7 16 % 6.0 29 % 10.3

Eguerdian
(12:01-14:59) 14 % 8.8 28 % 10.5 27 % 9.6

Arratsaldean
(15:00-20:59) 15 % 9.4 32 % 12.0 39 % 13.8

Gauean
(21:00-00:00) 23 % 14.5 17 % 6.4 33 % 11.7

22. Grafikoa

Atxiloketa-orduak, garai historikoaren arabera: ehunekoak. 

Ertzaintza
Polizia Nazionala
Guardia Zibil

Goizaldean Goizean Eguerdian Arratsaldean Gauean
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6.1.5.2. Atxiloketen iraupena eta baldintzak

Aztertutako aldi osoan, eta erregistratutako kasuen analisiak erakusten duen bezala, atxiloketen batez bes-
teko iraupena 4,91 egun izan zen (n= 3093; DT= 4,03), 6-8 ordu gutxienez eta 90 egun gehienez ere.  Ha-
laber, nabarmendu dezakegu deskribatutako atxiloketen % 46,2k 1-3 eguneko batez besteko iraupena izan 
zutela, atxiloketen % 27,4k 4-5 egunekoa, % 22,6k 6-10 egunekoa eta % 3,95ek esan zuen 10 egun baino 
gehiago egon zirela atxilotuta (ikus grafikoa)..

Atxiloketen iraupena: ehunekoak.

Lagin osoa kontuan hartuta, ez dago desberdintasun estatistikoki adierazgarririk atxiloketa-denboraren eta 
inplikatutako polizia-gorputzen artean, baina zehaztu behar da Ertzaintzak ia ez duela 5 egunetik gorako 
atxiloketarik, gainerako polizia-gorputzekin alderatuta.

Atxiloketen iraupena, polizia-gorputzaren arabera: batez besteko puntuazioak.

Atxiloketa-egunen batezbestekoa aldatu egiten da aztertutako aldiaren eta hamarkadaren arabera. Horrela, 
diktaduraren garaian eta trantsizioaren lehen urteetan, deklaratutako batez besteko denbora 5,84 egun izan 

1-3 egun

4-5 egun

6-10 egun

10 egunetik gora

Ertzaintza Polizia Nazionala Guardia Zibila
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zen (n= 730; DT= 6,42); demokrazian, berriz, batezbestekoa 4,60 egun izan zen (n= 2361; DT= 2,87). Be-
raz, desberdintasun estatistikoki adierazgarria izan zen aldagai horren arabera (t3089=2,54; p. < .001) (ikus 
grafikoa). 

Atxiloketen iraupena, garai historikoaren arabera: batez besteko puntuazioak.

Ildo horretatik, datuak aztertzean gertakariak zer hamarkadatan gertatu ziren aztertuz gero, ikusten da de-
klaratutako batez besteko atxiloketa-denbora 5,96 egun izan zela 80ko hamarkada baino lehen (n= 876; 
DT= 6,03), 5,60 egun 80ko hamarkadan (n= 1024; DT= 3,49), 3,22 egun 90eko hamarkadan (n= 676; M= 
3,21; DT= 1,49), eta 2000ko hamarkadatik aurrera 4,03 egun (n= 515; M= 4,03; DT= 1,17) (F3087=83,49; p. 
< .000). Datu horiek bat datoz lege-aldaketekin eta inkomunikazio-erregimeneko atxilotzean adierazitako 
denboraldiekin (ikus grafikoa).

Atxiloketen iraupena, hamarkadaren arabera: batez besteko puntuazioak.

Diktadura Demokrazia

80ko hamarkadaren 
aurretik

80ko hamarkada 90eko hamarkada 2000tik aurrera
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Bestalde, atxiloketen baldintzei buruzko informazioa dagoen 1.678 kasuetatik, % 93,7k (n= 1.573) dekla-
ratu zuten inkomunikazio-egoeran egon zirela. Kasuak zer hamarkadatan gertatu ziren aztertuz gero, ikus-
ten dugu 80ko hamarkadaren aurretiko kasuen % 94,6k (n= 297) inkomunikazioa aipatzen dutela, 90eko 
hamarkadan kasuen % 88k (n= 508), eta 2000tik aurrerako kasuen % 96,4k (n= 445). 80ko hamarkadan 
erregistratu ziren inkomunikazio-kasu gehien (χ²(3) = 44,62, p. =.000) (ikus grafikoa). Ez da desberdintasun 
estatistikoki adierazgarririk aurkitu diktaduraren eta demokraziaren garaien artean. 

Inkomunikazio-kasuak hamarkaden arabera: ehunekoak.

Inkomunikazioari buruzko datuak polizia-gorputzen arabera aztertuz gero, desberdintasun adierazgarriak 
daudela ikusten dugu: Ertzaintzaren kasuetan, inkomunikazio-egoera gutxiago izan ziren, Polizia Naziona-
leko eta Guardia Zibileko kasuetan baino (ikus grafikoa) (χ²(2) = 107,71, p. =.000).

Inkomunikazio-kasuak, polizia-gorputzen arabera: ehunekoak. Ertzaintza n= 256; Polizia Nazionala n= 706; 
Guardia Zibila n= 665.

80ko hamarkadaren 
aurretik
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6.1.6. Salatutako torturak eta tratu txarrak egiteko moduak
Datuek erakusten dute aztertutako aldian kolpeak izan direla nagusi (n= 1413; % 69,8) tortura eta tratu txa-
rren ohiko moduen artean, eta horren barruan jipoiak (n= 1315; % 65), iletatik tira egitea (n= 339; % 16,7) 
eta bultzadak (n= 290; % 14,3). Halaber, mehatxuak ohikoak izan dira (n= 1394; % 68,9), baita mehatxu 
orokortuak ere (n= 1363; % 67,3), eta, neurri txikiagoan, exekuzio-simulakroak ia 10 kasuetatik batean (n= 
186; % 9,2) eta, oso gutxitan mehatxuak animaliekin (n= 4; % 0,2).

Halaber, datuek erakusten dute salaketetan, askotan, zenbait gabetze-mota aipatzen direla (n= 1291; 
% 63,8), eta gehien errepikatzen direnak etengabeko galdeketak (n=1058; % 52,3), loa eragoztea (n= 632; 
% 31,2) eta ikusmena eragoztea direla (n= 434; % 21,5). Horrez gain, baina neurri txikiagoan, honako hauek 
ere erregistratu dira: jatekorik ez ematea (n= 177; % 8,7) eta edatekorik ez ematea (n= 122; % 6), gaixota-
sunak behar bezala ez tratatzea (n= 64; % 3,2), argirik gabeko zeldak (n= 47; % 2,3), orientazioa galtzeko 
teknikak (n= 47; % 2,3), eginkari pertsonalak egiteko aukera kentzea (n= 39; % 1,9) edo zehaztu gabeko 
beste gabetze-forma batzuk (n= 110; % 5,4). 

Erregistratutako ia salaketen erdiek (n= 960; % 47,4) zenbait umiliazio-mota aipatzen dituzte, % 41,9k (n= 
849) berariazko teknika psikologikoak azaltzen dituzte, hala nola segurtasun-agenteen portaera kon-
traesankorra, nahastea eragiteko (onbera edo ustez babesle/oldarkorra) (n= 462; % 22,8), aitortza faltsuak 
baliozkotzeko betebeharra (n= 418; % 20,7), informazio faltsua (n=222; % 11), onurak agintzea polizia-gor-
putzekin kolaboratuz gero (n= 130; % 6,4), nahastea eragiten duten datuak ematea (n= 104; % 5,1) edo 
informazio kontraesankorra antzeko helburuarekin (n= 37; % 1,8).

Salaketen % 42,9tan (n= 869), atxilotutakoek jarrera behartu edo akigarriak aipatu zituzten (jarrera-tortu-
rak), gehienbat jarrera anomalo eta behartuak (n= 477; % 23,6), luzaro tente egonaraztean oinarritutako 
teknikak (n= 433; % 21,4), gorputzaren akidura (n= 299; % 14,8) eta atxilotuek flexioak egin behar izatea 
(n= 266; % 13,1).

Jasotako kasuen % 26,5ek (n= 536) atxilotze-aldiko baldintzetan oinarritutako zenbait tortura eta tratu 
txar aipatu zituzten; besteak beste, atxiloketa-aldian biluztera behartzea (n= 364; % 18), etengabeko zara-
tak entzutera behartzea (n= 250; % 12,4), espazioko higiene eskasa (n= 152; % 7,5) eta estres klimatikoa 
jasanaraztea (n= 141; % 7).

Bestalde, salatutako kasuen laurden batek asfixia-teknikak aipatu zituzten (n= 506; % 25), eta asfixia leho-
rra (poltsa) gehiago aipatu zuten (n= 394; % 19,5) asfixia hezea baino (bainuontzia) (n= 170; % 8,4). Hala-
ber, zehaztu gabeko beste asfixia-forma batzuk ere erregistratu ziren (n= 22; % 1,1).

Antzeko kopuruak erregistratu zituen hirugarrenen torturak ikusarazteak (n= 465; % 23); hau da, atxilo-
tuak beste batzuk nola torturatzen zituzten ikustera behartzea (n= 45; % 2,2) eta, batez ere, beste atxilotu 
batzuen oihuak eta aieneak entzutea (n= 442; % 21,8).

Sexu-indarkeria salatutako kasuen % 22,3an (n= 451) deskribatu zen. Atxilotze-baldintzak deskribatzean 
aipatutako atxilotze-aldian biluztera behartzeaz gain (n= 364; % 18), ahozko umiliazio sexualak (n= 208; 
% 10,3), kolpeak genitaletan (n= 197; % 9,7) eta ukitzeak ere jasan zituzten (n= 110; % 5,4). Gutxitan izan 
ziren tortura-mota hauek: elektrodoak genitaletan jartzea (n= 28; % 1,4), baginan objektuak sartzea (n= 17; 
% 0,8) uzkian objektuak sartzea (n= 19; % 0,9), masturbatzera behartzea (n= 4; % 0,2) edo zehaztu gabeko 
sexu-indarkeriazko beste modu batzuk (n= 87; % 4,3).

Kasuen ehuneko txikiago batean, teknika hauek deskribatu zituzten: elektrizitatearen erabilera edo des-
karga elektrikoak (n= 167; % 8,3), tabuen erabilera (n= 108; % 5,3), drogak (n= 48; % 2,4), erredurak 
(n= 13; % 6) eta praktika behartuak (n= 8; % 0,4), baita 5 kasutan hirugarren pertsonen aurkako erasoetan 
parte hartzera behartzea eta, 8 kasutan, hirugarren pertsonei laguntza ematea galaraztea ere. 

Oso gutxitan erregistratu ziren tortura-kasu hauek: zapaltzeak (n= 8; % 0,4) eta lesio sarkorrak (n= 7; 
% 0,3). Ez da detektatu substantzia kimikoen eraginpean jartzea aipatzen duen kasurik.

6.1.6.1. Torturak eta tratu txarrak egiteko moduak garaien eta hamarkaden arabera

Analisiek erakutsi dute desberdintasun estatistikoki adierazgarriak daudela aztertutako ia teknika guztietan. 
Izan ere, urteek aurrera egin ahala edo garaian garaiko gertakizunak kontuan izanik, salaketetan deskriba-
tutako tratu txarrak edo torturak egiteko moduak aldatuz joan dira, eta datuei erreparatuz gero, testuinguru 
berriei egokitu dira. Horrela, jipoiek berdin diraute denboran zehar, antzeko erabilera-maiztasuna dute eta 
ez dute desberdintasun estatistikoki adierazgarririk; bultzadek eta iletatik tiratzeek gora egin dute demokra-
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zia-garaian, eta ehuneko handienak 80ko hamarkadan eta 2000tik aurrerako azken faseko kasuetan ageri 
dira (ikus taulak eta grafikoak). Datu horiek datu kualitatiboekin kontrastatuz gero, aldaketa kualitatibo bat 
baieztatzen da, bai eta salaketen kontakizunetan azaltzen den gero eta kezka handiago bat ere: seinale fi-
siko gutxiago uzteko kezka, hala nola hematomak. 

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak

Halaber, jarrera behartu edo akigarriak mantentzeko betebeharra aipatzen duten salaketen kopuruak (ja-
rrera-tortura) gora egin du 2000. urtetik aurrera gertatutako kasuetan, hala nola luzaro tente egonaraztea, 
flexioak, jarrera anomaloak edo gorputza akitzeko baliabideak. Horien artean, jarrera anomalo behartuak 
dira orokorrenak azken etapa horretan, atxilotuari nekea eta akidura eragitera bideratuak. 

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak

Elektrizitatea gehiago erabili zen torturatzeko 80ko eta 90eko hamarkadetan, 70eko hamarkadan eta az-
ken etapako kasuetan baino. 

Bestalde, asfixia-maniobren praktikak desberdintasun estatistikoki adierazgarriak izan zituen, hamarka-
daren eta erabilitako metodoaren arabera. Horrela, bainuontzia izeneko tortura-mota gehiago erabili zen 
60-80ko hamarkadetan; asfixia-sentsazioa eragiteko poltsaren erabilerak gora egin zuen nabarmen 90eko 
hamarkadan eta 2000. urtetik aurrerako kasuetan, erabileran aldaketa esanguratsua erakutsiz. Alde horre-
tatik, tortura-mota horrek arrasto gutxi uzten ditu, baina bizi-larritasun handia eta heriotza-sentsazioa sor-
tzen du, hori aipatu baitute txosten honetan jasotako lekukotza askotan (ikus atal kualitatiboa, Axun Lasaren 
lekukotzak edo Egunkaria kasua).
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Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.

Sexu-indarkeriari dagokionez, datuek erakusten dute elektrodoak genitaletan erabiltzea aipatzen duten 
kasuak 80ko eta 90eko hamarkadetakoak direla batik bat, eta ukitzeak, ahozko umiliazio sexualak, kolpeak 
genitaletan, uzkiko sarketak eta zehaztu gabeko beste sexu-indarkeria mota batzuk gehiago aipatzen direla 
2000.urtetik aurrerako kasuetan. 

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.
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Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.

Atxiloketetako baldintza negatiboak, gabetzeak, umiliazioak, mehatxuak erabiltzea, tabuak baliatzea 
edo ezegonkortze psikologikoko teknikak erabiltzea gehiago aipatzen dira azken urteetan. 

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.
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Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkaden arabera: ehunekoak.
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Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak garaiaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak

1960-1978 1979-2014

n % n % Khi karratua

KOLPEAK 318 % 65,8 1111 % 70,6 4.00; p. = .04

Bultzadak 51 % 10,6 241 % 15,3 6.87; p.= .009

Kolpeak 304 % 62,9 1024 % 65,1 .75; p.= .39

Iletatik tira egitea 51 % 10,6 291 % 18,5 16.80; p. = .000

JARRERA-TORTURA 151 % 31,3 725 % 46,1 33.22; p. = .000

Luzaro tente egonaraztea 50 % 10,4 385 % 24,5 41.19; p. = .000

Jarrera anomaloa 86 % 17,8 396 % 25,2 11.18; p. = .001

Flexioak 36 % 7,5 230 % 14,6 16.89; p. = .000

Akidura fisikoak 65 % 13,5 237 % 15,1 .76; p.= .38

ERREDURAK 4 % 8 9 % 6 .38; p. = .53

ELEKTRIZITATEA 15 % 3,1 154 % 9,8 21.88; p. =.000

ASFIXIA 71 % 14,7 437 % 27,8 33.99; p. =.000

Asfixia hezea 60 % 12,4 111 % 7,1 13.95; p.= .000

Asfixia lehorra 26 % 5,4 369 % 23,5 77.78; p.= .000

Zehaztu gabeko asfixia 0 % 0,0 22 % 1,4 6.82; p. = .009

ZAPALKETA 3 % 6 5 % 3 .88; p.= .35

LESIO SARKORRAK 2 % 4 5 % 3 .10; p.= .75

SUBSTANTZIA KIMIKOEN 
ERAGINPEAN JARTZEA 0 % 0,0 0 % 0,0 -

SEXU-INDARKERIA 46 % 9,5 408 % 25,9 57.86; p.= .000

Elektrodo genitalak 3 % 6 25 % 1,6 2.57; p.=.108

Masturbatzera behartzea 0 % 0,0 4 % 3 1.23; p.=.27

Ukitzeak 4 % 8 106 % 6,7 25.49; p.=.000

Ahozko umiliazio sexuala 18 % 3,7 191 % 12,1 28.66; p.= .000

Uzkian objektuak sartzea 3 % 6 16 % 1,0 0.63; p.= .43

Kolpeak genitaletan 24 % 5,0 175 % 11,1 16.02; p.= .000

Baginan objektuak sartzea 5 % 1,0 12 % 8 0.33; p.= .56

Sexu-indarkeriazko beste forma batzuk 9 % 1.9 78 % 5,0 8.74; p.= .003

DROGAK 6 % 1,2 42 % 2,7 3.30; p.= .06

ATXILOTZE-BALDINTZAK 92 % 19,0 446 % 28,4 16.56; p.= .000

Etengabeko zaratak 35 % 7,2 218 % 13,9 14.97; p.= .000

Espazioko higiene eskasa 42 % 8,7 111 % 7,1 1.44; p.= .23

Biluztera behartzea 54 % 11,2 311 % 19,8 18.68; p.= .000

Estres klimatikoa 9 % 1.9 132 % 8,4 24.65; p.= .000
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Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak garaiaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak

1960-1978 1979-2014

n % n % Khi karratua

GABETZEAK 240 % 49,7 1061 % 67,5 50.42; p.= .000

Desorientazioa 5 % 1,0 42 % 2,7 4.42; p.= .03

Gaixotasunak behar bezala ez 
tratatzea 7 % 1,4 57 % 3,6 5.79; p.= .02

Jatekorik ez ematea 45 % 9,3 133 % 8,5 .35; p.= .55

Urik ez ematea 31 % 6,4 92 % 5,8 .21; p.= .64

Loa eragoztea 102 % 21,1 535 % 34,0 28.73; p.= .000

Ikusmena eragoztea 18 % 3,7 417 % 26,5 115.10; p.= .000

Etengabeko galdeketa 164 % 34,0 898 % 57,1 79.19; p.= .000

Eginkariak 6 % 1,2 34 % 2,2 1.64; p.= .20

Argirik gabeko zeldak 6 % 1,2 41 % 2,6 3.08; p.= .08

Beste gabetze-mota batzuk 29 % 6,0 82 % 5,2 0.45; p.= .50

UMILIAZIOAK 189 % 39,1 777 % 49,4 15.63; p.= .000

MEHATXUAK 236 % 48,9 1170 % 74,4 111.31; p.= .000

Mehatxuak 228 % 47,2 1147 % 72,9 110.29; p.= .000

Exekuzio-simulakroak 33 % 6,8 154 % 9,8 3.91; p.= .05

Mehatxuak animaliekin 1 % 2 3 % 2 0.01; p.= .94

TEKNIKA PSIKOLOGIKOAK 122 % 25,3 731 % 46,5 68.49; p.= .000

Aitortza faltsuak 37 % 7,7 382 % 24,3 62.94; p.= .000

Informazio kontraesankorra 4 % 8 33 % 2,1 3.37; p.= .07

Nahastea eragiten duten datuak 3 % 6 102 % 6,5 26.21; .000

Kolaboratuz gero, onurak agintzea 14 % 2,9 117 % 7,4 12.76; p.= .000

Informazio faltsua 20 % 4,1 203 % 12,9 29.35; p.= .000

Jokabide bortitza vs onbera 78 % 16,1 385 % 24,5 14.68; p.= .001

TABUAK 12 % 2,5 97 % 6,2 9.99; p.= .002

PRAKTIKA BAHARTUAK 3 % 6 8 % 5 0.08; p.= .77

Beste batzuk torturatzen parte har-
tzera behartzea 1 % 2 4 % 3 0.03; p.= .85

Laguntzeko aukera falta 3 % 6 5 % 3 .87; p.= .35

TORTURAK IKUSARAZTEA 156 % 32,2 317 % 20,1 30.58; p.=.000

Beste bat torturatzen ikustea 15 % 3,1 31 % 2,0 2.16; p.= .14

Beste bat torturatzen entzutea 148 % 30,6 301 % 19,1 28.48; p.= .000
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Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak garaiaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak

80ko ha-
markadaren 

aurretik
80ko 

hamarkada
90eko 

hamarkada
90eko 

hamarkada

n % n % n % n % Khi 
karratua

KOLPEAK 355 % 66,2 417 % 69,0 341 % 69,6 316 % 74,2 7.16; p.= 
.07

Bultzadak 54 % 10,1 80 % 13,2 58 % 11,8 100 % 23,5 40.25; p.= 
.000

Kolpeak 340 % 63,4 381 % 63,1 314 % 64,1 293 % 68,8 4.24; p.= 
.247

Iletatik tira egitea 66 % 12,3 121 % 20,0 77 % 15,7 78 % 18,3 13.40; p.= 
.004

JARRERA-TORTURA 179 % 33,4 230 % 38,1 195 % 39,8 272 % 63,8 103.85; 
p.=.000

Luzaro tente egona-
raztea 62 % 11,6 133 % 22,0 96 % 19.6 144 % 33,8 71.37; p.= 

.000

Jarrera anomaloa 99 % 18,5 120 % 19,9 85 % 17,3 178 % 41,8 101.67; p.= 
.000

Flexioak 46 % 8,6 62 % 10,3 76 % 15,5 82 % 19,2 30.80: p.= 
.000

Akidura fisikoak 72 % 13,4 83 % 13,7 49 % 10,0 98 % 23,0 33.21; p.= 
.000

ERREDURAK 6 % 1,1 5 % 8 1 % 2 1 % 2 4.89; p.= 
.18

ELEKTRIZITATEA 24 % 4,5 75 % 12,4 53 % 10,8 17 % 4,0 38.53; p.= 
.000

ASFIXIA 83 % 15,5 175 % 29,0 126 % 25,7 124 % 29,1 35.11; p.= 
.000

Asfixia hezea 61 % 11,4 83 % 13,7 22 % 4,5 5 % 1,2 67.82; p.= 
.000

Asfixia lehorra 35 % 6,5 119 % 19,7 118 % 24,1 123 % 28,9 88.74; p.= 
.000

Zehaztu gabeko 
asfixia 2 % 4 18 % 3,0 2 % 4 0 % 0,0 29.91; 

p.=.000

ZAPALKETA 3 % 6 1 % 2 3 % 6 1 % 2 2.07; p.=.56

LESIO 
SARKORRAK 3 % 6 2 % 3 1 % 2 1 % 2 1.17; p.= 

.76

SUBSTANTZIA 
KIMIKOEN 
ERAGINPEAN 
JARTZEA

0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 e.e.

SEXU-INDARKERIA 55 % 10,3 139 % 23,0 102 % 20,8 158 % 37,1 100.05; p.= 
.000
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Elektrodo genitalak 3 % 6 9 % 1,5 13 % 2,7 3 % 7 10.09; p.= 
.02

Masturbatzera 
behartzea 0 % 0,0 0 % 0,0 3 % 6 1 % 2 6.66; p.= 

.08

Ukitzeak 5 % 9 19 % 3,1 15 % 3,1 71 % 16,7 139; 25; p.= 
.000

Ahozko umiliazio 
sexuala 21 % 3,9 64 % 10,6 46 % 9,4 78 % 18,3 54.30; 

p.=.000

Uzkian objektuak 
sartzea 3 % 6 0 % 0,0 4 % 8 12 % 2,8 23.14; p.= 

.000

Kolpeak genitaletan 31 % 5,8 62 % 10,3 43 % 8,8 63 % 14,8 22.72; p.= 
.000

Baginan objektuak 
sartzea 6 % 1,1 3 % 5 4 % 8 4 % 9 1.42; p.= 

.70

Sexu-indarkeriazko 
beste forma batzuk 11 % 2,1 24 % 4,0 13 % 2,7 39 % 9,2 34.87; p.= 

.000

DROGAK 7 % 1,3 23 % 3,8 6 % 1,2 12 % 2,8 11.32; p.= 
.01

ATXILOTZE-BALDINTZAK 104 % 19,4 161 % 26,7 112 % 22,9 161 % 37,8 45.35; p.= 
.000

Etengabeko zaratak 39 % 7,3 58 % 9,6 46 % 9,4 110 % 25,8 92.63; p.= 
.000

Espazioko higiene 
eskasa 46 % 8,6 59 % 9,8 22 % 4,5 26 % 6,1 13.06; p.= 

.004

Biluztera behartzea 60 % 11,2 112 % 18,5 85 % 17,3 108 % 25,4 32.95; p.= 
.000

Estres klimatikoa 14 % 2,6 28 % 4,6 28 % 5,7 71 % 16,7 84.96; p.= 
.000

Salatutako tortura eta tratu txarrak egiteko moduak hamarkadaren arabera: maiztasunak eta ehunekoak

80ko ha-
markadaren 

aurretik

80ko ha-
markada

90eko ha-
markada

2000tik au-
rrera

n % n % n % n % Khi karratua

GABETZEAK 268 % 50,0 354 % 58,6 318 % 64,9 361 % 84,9 132.76; p.= 
.000

Desorientazioa 6 % 1,1 11 % 1,8 13 % 2,7 17 % 4,0 9.68; p.= .02

Gaixotasunak 
behar bezala ez 
tratatzea

7 % 1,3 13 % 2,2 21 % 4,3 23 % 5,4 17.26; p.= 
.001

Jatekorik ez ema-
tea 53 % 9,9 59 % 9,8 38 % 7,8 28 % 6,6 4.81; p.= .186

Urik ez ematea 34 % 6,3 38 % 6,3 28 % 5,7 23 % 5,4 .54; p.= .91
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Loa eragoztea 118 % 22,0 186 % 30,8 150 % 30,6 183 % 43,0 48.76; p.= 
.000

Ikusmena era-
goztea 25 % 4,7 140 % 23,2 102 % 20,8 168 % 39,5 174.85; p.= 

.000

Etengabeko gal-
deketa 184 % 34,3 282 % 46,7 262 % 53,5 334 % 78,4 193.10; p.= 

.000

Eginkariak 7 % 1,3 13 % 2,2 12 % 2,4 8 % 1.9 1.94; p.= .58

Argirik gabeko 
zeldak 7 % 1,3 22 % 3,6 11 % 2,2 7 % 1,6 8.07; p.= .04

Beste gabetze
-mota batzuk 31 % 5,8 21 % 3,5 18 % 3,7 41 % 9,6 22.27; p.= 

.000

UMILIAZIOAK 210 % 39,2 263 % 43,5 226 % 46,1 267 % 62,7 58.23; p.= 
.000

MEHATXUAK 267 % 49,8 397 % 65,7 369 % 75,3 373 % 87,6 170.77; 
p.=.000

Mehatxuak 255 % 47,6 380 % 62,9 367 % 74,9 373 % 87,6 190; 92; 
p.=.000

Exekuzio-simula-
kroak 46 % 8,6 82 % 13,6 37 % 7,6 22 % 5,2 24.21; p.= 

.000

Mehatxuak ani-
maliekin 1 % 2 3 % 5 0 % 0,0 0 % 0,0 4.62; p.= .20

TEKNIKA 
PSIKOLOGIKOAK 144 % 26,9 231 % 38,2 183 % 37,3 295 % 69,2 188.52; p.= 

.000

Aitortza faltsuak 41 % 7,6 82 % 13,6 93 % 19,0 203 % 47,7 266.63; p.= 
.000

Informazio kon-
traesankorra 5 % 9 12 % 2,0 7 % 1,4 13 % 3,1 6.55; p.= .09

Nahastea eragi-
ten duten datuak 5 % 9 7 % 1,2 28 % 5,7 65 % 15,3 129.65; p.= 

.000

Kolaboratuz gero, 
onurak agintzea 15 % 2,8 30 % 5,0 35 % 7,1 51 % 12,0 36.35; 

p.=.000

Informazio faltsua 24 % 4,5 35 % 5,8 65 % 13,3 99 % 23,2 109.05; p.= 
.000

Jokabide bortitza 
vs onbera 92 % 17,2 157 % 26,0 84 % 17,1 130 % 30,5 36.72; p.= 

.000

TABUAK 15 % 2,8 30 % 5,0 22 % 4,5 42 % 9,9 25.09; p.= 
.000

PRAKTIKA 
BAHARTUAK 3 % 6 3 % 5 1 % 2 4 % 9 2.32; p.= .51

Beste batzuk tor-
turatzen parte har-
tzera behartzea

1 % 2 2 % 3 1 % 2 1 % 2 .29; p.= .96

Laguntzeko au-
kera falta 3 % 6 1 % 2 0 % 0,0 4 % 9 6.40; p.= .09

TORTURAK 
IKUSARAZTEA 173 % 32,2 146 % 24,2 83 % 16,9 71 % 16,6 46.20; p.= 

.000
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Beste bat tortura-
tzen ikustea 17 % 3,2 15 % 2,5 10 % 2,0 4 % 9 5.67; p.= .13

Beste bat tortura-
tzen entzutea 164 % 30,5 137 % 22,7 78 % 15,9 70 % 16,4 41.57; p.= 

.000

6.1.6.2. Tortura eta tratu txarren formak, atxilotuen generoaren arabera

Tratu txarrak eta torturak jasan zituztela salatu zuten pertsonek deskribatutako tratuan desberdintasunak 
ote zeuden ebaluatzeko, analisi konparatibo bat egin zen gizonen eta emakumeen lekukotzen artean khi 
karratuko analisiaren bidez (ikus taulak eta grafikoak). 

Analisiek erakutsi zuten, modu estatistikoki adierazgarrian, gizonek emakumeek baino jipoi, jarrera anomalo 
eta behartu, eta kolpe gehiago jasan zituztela. Hala ere, kasu guztien multzoa hartuz gero, kopuruek adie-
razten dute emakumeek modu bereizian jasan zituztela gizonek hainbeste jasan ez zituzten beste tortura 
eta tratu txarren forma batzuk. 

Zehazki, datuek erakusten dute emakumeek, gizonen aldean, bultzada eta iletatik tiratze gehiago jasan 
zituztela, baita era hauetako tortura eta tratu txar gehiago ere: luzaro tente egonaraztea, poltsa bidezko as-
fixia lehorra, sexu-indarkeria motak (biluztera behartzea, ukitzeak, ahozko umiliazioak eta beste sexu-in-
darkeria mota batzuk), atxilotze-baldintza okerragoak (etengabeko zaratak entzutea, espazioaren higiene 
eskasa), ikusmena eragoztea kaputxak edo beste elementu batzuk erabiliz, zehaztu gabeko beste gabetze
-forma batzuk, umiliazioak, mehatxuak, informazio kontraesankorra, polizia-gorputzen jokabide-aldaketak 
(bortitza, onbera). 

Hau da, datuek tortura-eredu desberdinak erakusten dituzte, atxilotuaren generoaren arabera. Aipatu ez di-
ren tekniketan, datuek erakusten dute antzera erabili zirela gizonentzat eta emakumeentzat.
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Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera: ehunekoak.

Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera: ehunekoak.

Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera: ehunekoak.
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Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera: ehunekoak.

Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera: ehunekoak.

Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera: ehunekoak.
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Salatutako tortura eta tratu txarren formak, biktimen generoaren arabera:  maiztasunak eta ehunekoak

Gizona Emakumea

n % n % Chi Cuadrado

KOLPEAK 1216 % 70,9 217 % 62,4 10.06; p.= .002

Bultzadak 233 % 13,6 60 % 17,2 3.15; p.= .08

Kolpeak 1153 % 67,3 179 % 51,4 31.70; p.= .000

Iletatik tira egitea 253 % 14,8 89 % 25,6 24.45; p.= .000

JARRERA-TORTURA 727 % 42,4 149 % 42,8 0.019; p.= .90

Luzaro tente egonaraztea 347 % 20,2 88 % 25,3 4.41; p.= .04

Jarrera anomaloa 419 % 24,4 63 % 18,1 6.49; p.= .01

Flexioak 215 % 12,5 51 % 14,7 1.14; p.= .28

Akidura fisikoak 250 % 14,6 52 % 14,9 0.02; p.= .86

ERREDURAK 12 % 7 1 % 3 0.78; p.= .37

ELEKTRIZITATEA 143 % 8,3 26 % 7,5 0.29; p.= .59

ASFIXIA 410 % 23,9 98 % 28,2 2.80; p.= .09

Asfixia hezea 145 % 8,5 26 % 7,5 0.37; p.= .54

Asfixia lehorra 309 % 18,0 86 % 24,7 .834; p.= .004

Zehaztu gabeko asfixia 21 % 1,2 1 % 3 2.41; p.= .12

ZAPALKETA 7 % 4 1 % 3 .11; p.= .74

LESIO SARKORRAK 6 % 4 1 % 3 .03; p.= .85

SUBSTANTZIA KIMIKOEN 
ERAGINPEAN JARTZEA 0 % 0,0 0 % 0,0 e.e.

SEXU-INDARKERIA 331 % 19,3 123 % 35,3 43.30; p.= .000

Elektrodo genitalak 25 % 1,5 3 % 9 .76; p.= .38

Masturbatzera behartzea 2 % 1 2 % 6 3.13; p.= .077

Ukitzeak 52 % 3,0 58 % 16,7 109.45; p.= .000

Ahozko umiliazio sexuala 119 % 6,9 90 % 25,9 113.77; p.=.000

Uzkian objektuak sartzea 16 % 9 3 % 9 .016; p.= .90

Kolpeak genitaletan 186 % 10,9 13 % 3,7 16.80; p.= .000

Baginan objektuak sartzea 0 % 0 17 % 4,6 72.90; p.= .000

Sexu-indarkeriazko beste forma batzuk 54 % 3,2 33 % 9,5 28.70; p.=.000

DROGAK 41 % 2,4 7 % 2,0 .18; p.= .67

ATXILOTZE-BALDINTZAK 405 % 23,6 134 % 38,5 33.16; p.= .000

Etengabeko zaratak 199 % 11,6 54 % 15,5 4.10; p.=.04

Espazioko higiene eskasa 101 % 5,9 52 % 14,9 34.48; p.=.000

Biluztera behartzea 274 % 16,0 92 % 26,4 21.64; p.=.000

Estres klimatikoa 113 % 6,6 28 % 8,0 .95; p.=.33
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Generoaren arabera aplikatutako tortura-teknikak: maiztasunak eta ehunekoak

Gizona Emakumea

n % n % Khi karratua

GABETZEAK 1059 % 61,8 244 % 70,1 8.55; p.= .003

Desorientazioa 36 % 2,1 11 % 3,2 1.46; p.=.23

Gaixotasunak behar bezala ez tratatzea 50 % 2,9 15 % 4,3 1.83; p.= .17

Jatekorik ez ematea 149 % 8,7 29 % 8,3 .047; p.= .83

Urik ez ematea 96 % 5,6 27 % 7,8 .240; p.= .12

Loa eragoztea 524 % 30,6 113 % 32,5 .48; p.= .48

Ikusmena eragoztea 334 % 19,5 101 % 29,0 15.75; p.=.000

Etengabeko galdeketa 868 % 50 6 195 % 56,0 3.36; p.= .07

Eginkariak 33 % 1.9 7 % 2,0 .011; p.= .91

Argirik gabeko zeldak 35 % 2,0 12 % 3,4 2.56; p.= .11

Beste gabetze-mota batzuk 77 % 4,5 34 % 9,8 15.81; p.= .000

UMILIAZIOAK 779 % 45,4 188 % 54,0 8.53; p.= .003

MEHATXUAK 1154 % 67,3 255 % 73,3 4.72; p.= .03

Mehatxuak 1125 % 65,6 253 % 72,7 6.51; p.= .01

Exekuzio-simulakroak 164 % 9,6 23 % 6,6 3.07; p.= .08

Mehatxuak animaliekin 3 % 2 1 % 3 .18; p.= .66

TEKNIKA PSIKOLOGIKOAK 691 % 40,3 163 % 46,8 5.07; p.= .02

Aitortza faltsuak 342 % 20,0 78 % 22,4 1.08; p.= .30

Informazio kontraesankorra 24 % 1,4 13 % 3,7 8.95; p.= .003

Nahastea eragiten duten datuak 89 % 5,2 16 % 4,6 .21; p.= .64

Kolaboratuz gero, onurak agintzea 115 % 6,7 17 % 4,9 1.60; p.= .20

Informazio faltsua 179 % 10,4 44 % 12,6 1.45; p.=.23

Jokabide bortitza vs onbera 366 % 21,4 97 % 27,9 7.06; p.= .008

TABUAK 85 % 5,0 24 % 6,9 2.16; p.= .14

PRAKTIKA BEHARTUAK 11 % 6 0 % 0,0 2.24; p.= .13

Beste batzuk torturatzen parte hartzera 
behartzea 5 % 3 0 % 0,0 1.01; p.= .31

Laguntzeko aukera falta 8 % 5 0 % 0,0 1.62; p.= .20

TORTURAK IKUSARAZTEA 398 % 23,2 77 % 22,1 .18; p.= .66

Beste bat torturatzen ikustea 42 % 2,4 5 % 1,4 1.32; p.= .25

Beste bat torturatzen entzutea 376 % 21,9 75 % 21,6 .02; p.= .88
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6.1.6.3. Salatutako tortura eta tratu txarren formak, polizia-gorputzaren arabera

Atxilotuek alegatutako tortura eta tratu txarren teknikei buruz ikerketa honetan jasotako informazioa kontuan 
hartuz gero, desberdintasun adierazgarriak ondorioztatzen dira hiru polizia-gorputzen artean. Bestalde, tek-
nika batzuen laztasunak (bainuontzia, elektrodoak, etab.) estali egiten ditu, kasu berdinetan, itxuraz hain 
latzak ez diren beste teknika batzuk, eta lekukotzetan ez dira deskribatzen, agian bigarren mailakoak direla 
uste baita. Gainera, bilakaera kronologikoan ere aldatu dira teknika horietako batzuk, garai bateko erabate-
ko basakeria eta zigorgabetasunetik gaur egungo kontrol handiagora.

Hori dela-eta, uste dugu garrantzitsuagoa dela pertsona horietako bakoitzak bere kasu zehatzean alegatzen 
edo sufritu duen guztiari erreparatzea, taularen irudi globalari baino. Izan ere, kaltetuen sufrimendua eskala 
pertsonalaren arabera neurtzen da, eta oso zaila da konparazio-eskala batera transferitzea.

Argudiatutako tortura eta tratu txarren teknikak
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6.1.7. Lortutako dokumentazioari buruzko datuak
4.113 kasuri buruzko datu orokorren analisitik lortutako emaitzetan oinarrituta, zenbait ondorio atera ditza-
kegu alderdi juridikoak eta perituen irizpenak aintzat hartuta.

Kasu-kopurua: 4113

Kasuak osatzen dituzten dokumentuen kopurua 26113

Froga-elementuak

Dokumentu bidezkoak 4113

Perituenak (Istanbulgo
Protokoloa) 232 280 kasurenak

Lekukoenak Bideo bidezko 
lekukotzak 619

425 egiteko daude
Audio bidezko 

lekukotzak 408

Berretsitako 
lekukotzak 2446

Salatzaileekin 
sortutako 

korrespondentzia

Berresteko bidalitako gutunen 
kopurua 2050

Jasotako erantzunen kopurua 1260 %61.43

Lekukotza grabatzearen aldekoak 1155 %91.66

Datu-basea

Aztertutako eta datu-basean 
sartutako kasuen kopurua 4113

Kasu horiek zenbat pertsonarenak 
diren 3415 Guztizkoaren % 17 erre-

pikatuak dira

Epai 
kondena-epaiak

Auzitegi Gorenaren kondena-
ebazpenak 20 Lehen kasua

1979. urteko gertaerak

Azken kasua:
1992. urteko gertaerak

Eragindako pertsonen kopurua 31

Kondenatutako pertsonen kopurua 49

Informazio orokorraren laburpena.
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6.2. Estatuko auzitegien eta nazioarteko erakundeen zein auzitegien ebazpenak
Testu hauetako azterketatik datu hauek lor daitezke:

- BIKTIMAK: 31 pertsona (4 emakume eta 27 gizon)

- KONDENATUAK: 49 pertsona (emakume bat eta 48 gizon): 21 polizia nazional eta 28 guardia zibil.

- LEHEN KONDENA: 1985eko ekainaren 19an, 1979an izandako gertaera batzuei buruz.

- AZKEN KONDENA: 2003ko azaroaren 19an, 1980an izandako gertaera batzuei buruz.

Estatuko auzitegien ebazpenak:

Gertakariak Biktimak Ikusleak
Auzitegia

Auzitegi
Gorena

Polizia-
gorputza

Kondenatu-
kopurua

1979 Xabier Onaindia Bilbo
83 / 03 / 29

85 / 06 / 19
(Epaia) PN 2

1980 Josu Torre Bilbo
87 / 07 / 20

90 / 04 / 23
(Epaia) GZ 3

1980 Juan José Cazalis Donostia
84 / 05 / 26

27 / 03 / 87
(Epaia) GZ 1

1980

Juan José Larrinaga
Roberto Zabala
Ernesto Alberdi
Fernando Irakuli
Juan Luis Irakulis
Agustín Gisasola
Juan A. Urrutia

Bilbo
01 / 07 / 24

03 / 11 / 19
(Epaia) GZ 2

1981 Joxe Arregi Madril
85 / 09 / 13

89 / 09 / 25
(Epaia) PN 2

1981 Tomás Linaza
Bilbo

90 / 11 / 16
98 / 07 / 28

93 / 12 / 16
98 / 12 / 11

(Epaia)
GZ 2

1981 Mikel Ruiz Bilbo
95 / 04 / 18

97 / 07 / 17
(Epaia) PN 2

1982 Juana Goikoetxea Donostia
87 / 07 / 15

(Autoa
91 / 04 / 04
92 / 01 / 30

(Epaia)

GZ 5

1982 Ana Ereño Bilbo
97 / 11 / 28

99 / 01 / 25
(Epaia) PN 5

1982 Juan Carlos Garmendia
Donostia

93 / 09 / 28
94 / 11 / 02

94 / 06 / 20
95 / 11 / 20

(Epaia)
GZ 3

1982 Enrique Erregerena Madril
97 / 01 / 21

98 / 07 / 03
(Epaia) PN 4

1983 Jokin Olano Donostia
92 / 09 / 22

94 / 02 / 01
(Epaia) GZ 5

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\79%2006%20PN%20Onaindia%2029%2003%2083%20B%2019%2006%2085%20S.pdf
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1983

Jose Mari Olarra
Lucio Olarra
Víctor Olarra

Ignacio Olaetxea

Donostia
86 / 11 / 21

90 / 02 / 24
(Epaia) GZ 1

1983 Iker Eguskizaga Bilbo
95 / 04 / 05

97 / 03 / 18
(Epaia) PN 2

1983 Javier Fernández Bilbo
97 / 02 / 18

98 / 06 / 02
(Epaia) PN 2

1984 Kepa Otero 
Jose Ramón Quintana

Bilbo
97 / 02 / 17

99 / 05 / 31
(Epaia) PN 1

1984
Mª Dolores 
Barrenetxea

Jasone Sánchez

Bilbo
94 / 10 / 26

96 / 12 / 19
(Epaia) GZ 2

1984 Ildefonso Salazar
Donostia

1988/03/28
(Epaia)

Errekurtsoa 
izapidetzea ez 

da onartu
GZ 1

1986 Bixente 
Malaxetxeberria

Gasteiz
88 / 12 / 15

90 / 11 / 17
(Epaia) PN 1

1992 Kepa Urra Bilbo
97 / 11 / 7

98 / 09 / 30
(Epaia) GZ 3

Bestalde, azken hamarkadetan, nazioarteko zenbait erakundek Espainia kondenatu dute torturaren aurkako 
eta torturaren prebentzioaren arloko betebeharrak ez betetzeagatik.  

Lehenengo kondena-irizpena Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordeak eman zuen 1998. urtean, 
BLANCO ABAD kasuan, Guardia Zibilak atxilotutako emakume bat, terrorismoaren aurkako borrokaren 
baitan 1992. urtean. Batzordeak, amaierako ondorioan, adierazi zuen salatzaileak alegatutako gertakariek 
adierazten dutela Torturaren eta Bestelako Tratu edo Zigor Krudel, Gizagabe edo Iraingarrien aurkako Kon-
bentzioaren 12. eta 13. artikuluak urratu zirela, Estatuak Blanco andreak egindako torturen eta tratu txarren 
salaketak azkar eta eraginkorki ikertzeko betebeharra ez betetzeagatik.

Batzorde horrek Espainia kondenatu zuen berriz 2005ean (URRA kasua), 1992an izandako gertaera ba-
tzuengatik, estatuko auzitegiek epaitu eta kondenatu zituztenak. Orduko hartan, Estatua gaitzetsi zuten, 
kasu horregatik prozesatutako hiru agenteei emandako indultuengatik. Jokabide horrek Konbentzioko 2., 
4. eta 14. artikuluak urratzen zituela jo zen eta, hala, Estatuari eskatu zitzaion tortura-egileei zigor egokiak 
jartzeko eta biktimari egindako kaltea onartzeko.

Nazioarteko Eskubide Zibil eta Politikoen Hitzarmenaren alorrean, Giza Eskubideen Batzordeak 2009ko iriz-
penean (ATXABAL PUERTAS kasua Espainiaren aurka) adierazi zuen errekurtsogileak salatutako gertae-
rek Hitzarmenaren 7. artikulua urratzen zutela, artikulu hori soilik irakurrita eta testu bereko 3. paragrafoko 2. 
artikuluarekin batera irakurrita. Espainiari ezarritako kondenaren arrazoiketaren oinarrian, atxilotuen esku-
bideen defentsa argia dago, bai eta Batzordeak inkomunikazio-araubidea kentzeko egindako eskaera ere.

file:///C:\Users\scppeotl\AppData\Local\Temp\ANEXOS\sentencias\83%2010%20GC%20Hnos%20Olarra%2021%2011%2086%20G%20%2024%2002%2090%20S%20I.pdf
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GEEA

KASUA GEEA 
EPAIA

GERTAEREN 
DATA

SALAKETAREN 
DATA INKOM. LURRALDEA KONDENA

MARTINEZ 
SALA, DAVID 
ETA BESTE 14

2004/11/2 1992/06/29 1992/08/01  
(1.a) BAI KATALUNIA

3. artikuluaren 
urraketa 

ikerketarik 
eza

ARGIMINO 
ISASA, MIKEL 2010/09/28 2002/05/14 2002/06/11 BAI (Madrilen 

atxilotua)

3. artikuluaren 
urraketa 

prozesala

BERISTAIN 
UKAR, ARITZ 2011/03/08 2002/09/05 2002/10/30 BAI EUSKADI

3. artikuluaren 
urraketa 

prozesala

OTAMENDI 
EGIGUREN, 
MARTXELO

2012/10/16 2003/02/20 2003/03/25 BAI EUSKADI
3. artikuluaren 

urraketa 
prozesala

ATAUN ROJO, 
OIHAN UNAI 2014/10/07 2008/11/10 2009/04/06 BAI NAFARROA

3. artikuluaren 
urraketa 

prozesala

ETXEBARRIA 
CABALLERO, 
BEATRIZ

2014/10/07 2011/03/01 2011/03/15 BAI EUSKADI
3. artikuluaren 

urraketa 
prozesala

ARRATIBEL 
GARTZIANDIA, 
JON PATXI

2015/05/05 2011/01/18 2011/03/11 BAI NAFARROA
3. artikuluaren 

urraketa 
prozesala

BEORTEGI 
MARTINEZ, 
XABIER

2016/05/31 2011/01/18 2011/05/16 BAI NAFARROA
3. artikuluaren 

urraketa 
prozesala

Ebazpen horiek guztiak kontuan izanda, egiaztatu da 1998tik aurrera giza eskubideen defentsarako na-
zioarteko hainbat erakundek Espainia kondenatu dutela tortura-salaketak ez ikertzeagatik eta prebentzio 
faltagatik. Jokabide horrek gertaera horien arduradunak kondenatu ahal izateko beharrezko froga-elemen-
tuak lortzea eragotzi du
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7. Tortura eta tratu txarren alegazioen 
202 kasuren analisi egituratua 
istanbulgo protokoloaren bidez

Txosten hau Euskadin 1960-2014 artean izandako tortura-kasuak ikertzeko proiektuaren barnean dago, eta 
IVAC-KREI erakundeak eskatuta egin da. Txostena osasunaren alorreko 30 profesionalek baino gehiagok 
egin dute (medikuak, psikologoak eta psikiatrak) elkarte hauetakoak: Ekimen Elkartea, gizarte-problema-
tikak aztertzeko elkartea; Jaiki-Hadi, Prebentzio eta Asistentziarako Elkartea; OME-AEN, Osasun Menta-
laren Elkartea.

Halaber, elkarte hauetako profesionalen lankidetza izan du: ARGITUZ (giza eskubideen aldeko elkartea), 
GAC (Grupo de Acción Comunitaria), Madrileko osasun mentalari eta giza eskubideei buruzko baliabi-
deen zentroa.

7.1. Sarrera eta oinarria
Sarrera
Eusko Jaurlaritzako Bakea eta Bizikidetza Idazkaritza Nagusiaren 2013-16 aldirako Bakea eta Bizikidetza. 
Topaketa sozialerako helburu bat izeneko proposamenean egiaztatu zen giza eskubideen urraketei buruz-
ko diagnostiko bat egin behar zela, torturarena barne, aitorpen- eta prebentzio-neurri egokiak hartzeko. 
Ikerketa horretan, lehentasuna eman beharko litzaioke salaketen sinesgarritasunari buruzko ikerketa bati, 
Istanbulgo Protokoloaren araberako irizpide psikologiko/forentseetan oinarrituta.

Carmena, Landa, Múgica, eta Uriartek (2013) egindako “Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urrake-
tei buruzko oinarrizko txostena (1960-2013) izenekoan, torturari buruz honako hau onartzen da: “Ez dago 
behar adina datu egiaztaturik. Jarrerak desberdinak dira: batzuek ukatu egiten dute; beste batzuek, aldiz, 
10.000 kasu daudela aipatzen dute. 5.500 salaketa publiko egiaztatuta daude (bi aldietako salaketa judi-
zialak eta estrajudizialak batuta). Giza eskubideen arloko nazioarteko erakundeen arabera, tortura ohikoa 
zen laurogeiko hamarkadara arte, eta oraindik ere «noizbehinkakoa baino gehiago» gertatzen da. Horrek 
guztiak argi uzten du gehiago ikertu behar dela”.

Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzako Bakea eta Bizikidetzako Idazkaritza Orokorrak Kriminologiaren 
Euskal Institutuari (KREI) eskatu zion 1960-2013 aldian Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko 
proiektu globala egiteko. Proiektu horretan, KREIk lan hau sinatu duten profesionalen elkarteei Istanbulgo 
Protokoloan oinarritutako ikerketa egituratu bat egin zezatela eskatu zien. Ikerketa horretan, torturatuak izan 
zirela salatu zuten pertsona guztietatik lortutako ausazko laginketa bat aztertu zen. 

2014. urtean, egungo proiektuari lotutako elkarteek (Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Sozia-
laren Sailarekin lankidetzan) “Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protoko-
loan oinarrituta” izeneko liburua argitaratu zuten (ERANSKINA). Argitalpen hori asko zabaldu zen 
Estatuan zein nazioartean, eta giza eskubideen alorreko nazioarteko zenbait agintari eta erakunde 
nagusiren onarpena jaso zuen; hauek dira, besteak beste: tortura eta beste tratu edo zigor anker, 
gizagabe edo iraingarri batzuei buruzko Nazio Batuen errelatore berezia, terrorismoaren aurkako 
borrokan giza eskubideak sustatu eta babesteari buruzko Nazio Batuen errelatore berezia, IRCT era-
kundea (Torturaren Biktimak Birgaitzeko Nazioarteko Kontseilua), Londresko Redress eta Reprieve 
elkarteak, Amnistia Internazionala, Rigths International Spain (RIS), Kopenhageko Tortura Prebeni-
tzeko Azpibatzordea (SPT), eta, gainera, UPV-EHUko Gizakiekin lotutako Ikerketarako Etika Batzor-
dearen (GIEB) bermea du. 

Ikerketa-talde horretan oinarrituta, torturatuak izan direla salatu duten (ez beti bide judiziala erabiliz) pertso-
nen lagin bati Istanbuleko Protokoloa aplikatzeari buruzko txosten bat egin da.

Emaitzak aurkeztean, datuen analisia azalduko da, eta hitzez hitz transkribatutako lekukotzekin osatuko 
da. Lekukotza bakoitza izen faltsu batekin ageri da, baina gizon batek edo emakume batek egin duen 
adierazten da.

http://www.ub.edu/ospdh/sites/default/files/documents/noticies/Incomunicaci�n%20y%20tortura%20en%20el%20PV._0.pdf
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Istanbulgo protokoloal
Istanbulgo Protokoloak tratu txarrak eta tortura egoki ikertzeko eta dokumentatzeko erreferentziazko estan-
darrak ezartzen ditu (Nazio Batuak, 2000 eta 2003). Protokoloa prestatzeko, zuzenbide, osasun eta giza 
eskubideen arloetako prestigio handiko 75 adituk hainbat lan eta bilera egin zituzten hiru urtean herrialde 
askotan. Aditu horiek torturaren aurkako alorreko 40 erakunderen baino gehiagoren ordezkariak ziren (IRCT 
barne). Protokoloak ezartzen du tratu txarren alegazioei buruzko miaketa eta ikerketa mediko ororen errefe-
rentzia-esparrua dokumentu hori izango dela.

1999an abiatu zenetik, Istanbulgo Protokoloak Nazio Batuen sistemak babestu eta sustatu du, erreferen-
tziazko nazioarteko estandartzat hartu baitu410. Istanbulgo Printzipioen multzoa Nazio Batuetako Batzar 
Nagusiak, 2000ko abenduan, torturari buruz aho batez hartu zuen erabakian sartu zen411. Geroago, Giza 
Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioaren bulegoak gobernuei gomendatu zien printzipio horiei 
erreparatzeko, eta erabiltzera bultzatu zituen, tortura desagerrarazteko tresna diren aldetik412. Gida horiek 
(Istanbulgo Printzipioak) giza eskubideen erakundeek onartu dituzte, tortura-alegazioei buruzko ikerketen 
kalitatea eta eraginkortasuna neurtzeko erreferentzia-puntuak baitira. Adibidez, Giza Eskubideen Batzorde 
Interamerikarrak honela definitu zituen Istanbulgo Prinzipioak: tortura-alegatuen kasuak ikertzean, osasuna-
ren alorreko profesionalek prestatutako txostenetarako gutxieneko eskakizunak413. Horren antzera, Giza eta 
Herrien Eskubideetarako Afrikako Batzordearen ebazpen batek adierazi zuen tortura-alegatuen ikerketek 
azkarrak, inpartzialak eta eraginkorrak izan behar dutela, Istanbulgo Protokoloaren gidaritzapean414.

Laburbilduz, hona hemen Istanbulgo Protokoloaren ezaugarriak:

• Mediku, psikologo eta legelari adituentzako prozedura zehatzak eta aholku praktikoak ditu.

• Ebaluatzaileari laguntza ematen dio elkarrizketa, miaketa fisiko eta psikologikoa, eta txostenak 
egiteko.

• Ebaluazioaren helburua adituek honi buruzko iritzia ematea da: azterketa mediko eta psikologikoek 
zer korrelazio-maila duten biktimen alegazioekin.

Istanbulgo Protokoloan, Torturaren eta Bestelako Tratu edo Zigor Krudel, Gizagabe edo Iraingarrien aurkako 
Konbentzioan adierazi bezala definitzen da tortura: 

“«Tortura» hau izango da: pertsona bati nahita min edo sufrimendu –fisiko edo mental– larria era-
giteko ekintza oro, harengandik edo hirugarrengo batengandik informazioa edo aitorpena lortzeko 
egina, bai eta egin duen ekintzagatik edo egin duelako susmoa dagoen ekintzagatik zigortzeko, 
pertsona hori edo beste batzuk beldurtzeko edo hertsatzeko, edo diskriminazio mota orotan oina-
rritutako edozein arrazoirengatik egina ere, min edo sufrimendu horiek funtzionario publiko batek 
eginez gero, edo funtzio publikoak betetzen dituen beste norbaitek, hark bultzatuta edo haren ados-
tasun edo baimenarekin. Ez dira tortura gisa hartuko zehapen legitimoen ondoriozko min edo su-
frimenduak, edo zehapen horiei datxezkienak nahiz zehapen horiei begira intzidentalak direnak”.415 

410  Hemen kontsultatu: www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf

411  NBEren Batzar Nagusiaren Ebazpena 55/89 eranskina, 2000ko abenduaren 4a.

412  Giza Eskubideen Batzordearen 2003/33 ebazpena, 57. bilera, 2003ko apirilaren 23a [E/CN.4/2003/L.11/Add.4].

413  Ana, Beatriz eta Celia González Pérez vs. Mexiko (53/01 txostena), Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra, 2001eko apirilaren 4a.

414  Preventing Torture at Home: A Guideline to the Establishment of National Preventive Mechanisms, 2004ko maiatzaren 1a.

415  Torturaren eta Bestelako Tratu edo Zigor Krudel, Gizagabe edo Iraingarrien aurkako Konbentzioaren 1. artikulua; 39/46 UNGA Ebaz-
pena, 1984ko abenduaren 10ekoa; 1987ko ekainaren 26an jarri zen indarrean.
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Txostenaren helburuak
Txostenaren helburu nagusia torturen salaketen sinesgarritasuna aztertzea da, Istanbulgo Protokoloaren 
araberako irizpide psikologiko/forentseetan oinarrituta. 

Sinesgarritasun-analisi horren oinarrian, irizpide psikologiko eta mediko sendoetan oinarritutako diagnostiko 
bat dago; irizpide horiek bat datoz nazioarteko estandar zientifiko maximoekin. Funtsean, baloratzen da az-
terketa mediko eta psikologikoan lortutako datuak koherenteak diren aztertutako pertsonak tortura eta tratu 
txarrez alegatutakoarekin. Adituen ebidentzia bat da, baina ez epai judizial bat. 

Testuinguru horretan, hauek dira lan horren helburu zehatzak:

• Atxilotuak izan diren eta tratu txarrak edo torturak alegatu dituzten herritarren lagin zabal eta adie-
razgarri bat aztertzea, alegazioen sinesgarritasuna ebaluatzeko aukera ematen duten tresnekin.

• Tratu txar edo torturak izan direla egiaztatzen den kasuetan, haien ondorio mediko eta psikosozia-
len ikerketan aurrera egitea.

• Alegatutako tortura-metodoen analisia egitea; horretarako, izan daitezkeen estatistika-ereduak bila-
tuko dira, tortura-salaketen fidagarritasunaren analisi globala egiten lagunduko dutenak.

• Biktimek errekonozimendu- eta erreparazio-neurriei buruz duten pertzepzioa balioestea.

Lanaren antolaketa
Lan honetan protokolo eta profesional askok parte hartu dutenez, antolamendu zorrotza diseinatu zen, lan
-dinamika egituratu bati jarraituz, diagrama hau ardatz hartuta:

1. grafikoa. Lantaldearen diagrama

Talde bakoitzak erantzukizun hauek zituen:

• Talde eragilea, hiru koordinatzaile nagusik eta lau probintzia-koordinatzailek osatuta. Ikerketaren 
operatibaz arduratzen ziren.

• Koordinazio orokorra.

- Talde osoa koordinatzea eta KREIrekin koordinatzea.

- Probintzia-koordinatzaileekin koordinatzea. Peritu-frogen eta protokoloen jarraipena egitea, itxie-
ra-taldeen jarraipena egitea eta dokumentazio guztia zentralizatzea (txostenak, bideoak, etab.)

- Txostenak aurkeztea eta kontrola eta jarraipena egitea.

- Kanpo-ikuskapena egiteko lagina aukeratzea eta lan hori egin behar duenarekin koordinatzea.

- Koordinatzaile medikuarekin eta prozesuko ikuskatzaileekin koordinatzea.
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• Probintzia-koordinatzailea: probintzia bakoitzean peritu-frogak kudeatzeaz eta dinamizatzeaz, baita 
koordinatzaile nagusiarekin koordinatzeaz ere, arduratzen den pertsona.

- Peritazioak perituei esleitzea. 

- Peritu-frogen jarraipena kontrolatzea. 

- Itxiera-taldeen datak kontrolatzea. 

- Hilero txostenak eta dokumentazioa (bideoak, testak...) proiektuko koordinatzaileei ematea.

- Lantaldean izan daitezkeen gorabeherak edo zailtasunak biltzea.

- Arduradun medikoarekin koordinatzea, ebaluazio klinikoa egiteko.

• Probintzia bakoitzeko osasun mentaleko profesionalen lantaldea. 

- Esleitzen zaizkien kasuetan, elkarrizketa psikologikoak, test psikometrikoak eta peritu-txoste-
nak egiteaz arduratzen dira.

• Talde ikuskatzailea.

- Perituak txostenaren zirriborroa amaitu ondoren, talde ikuskatzailea txostena ikuskatzeaz ardu-
ratzen zen, bai eta, beharrezkoa iritziz gero, aldatzeko iradokizunak proposatzeaz ere.

• Ebaluazio mediku-forentsearen taldea.

- Psikologoek egindako elkarrizketetako alderdi mediku-forentseak ebaluatzeaz arduratzen dira, 
baita kasu bakoitzean egon daitezkeen txosten medikoak aztertzeaz ere.

Metodologia guztiz zorrotza ezarri zen, horrelako azterketetako ohiko ereduena baino askoz zehatzagoa, 
ebaluatzaileen irizpide-independentzia eta zehaztasun zientifiko handiena bermatzen zituena. Istanbulgo 
Protokoloak ezarritako zientzia-printzipioetara egokitutako eredu bat da.

Prozedura “Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta” izeneko proiek-
tuan erabilitakoaren antzekoa da, baina partzialki aldatuta. Proiektu horretan erabilitako ebaluazio-sistema 
eta -prozesua abiapuntutzat hartuta, lan-metodologia normalizatua sortu zen, barne hartzen zituena eba-
luazio-prozedura, datuak biltzeko protokoloa eta peritu-txostenaren eredua. Metodologia normalizatu horren 
inplementazioaren xedea perituen arteko aldakortasuna ahalik eta gehien murriztea zen, baita ahalik eta 
erantzun homogeneoena ematea ere. 

Datuak biltzeko protokoloak eta perituen txostenak erraz aplikatzen den atalkako egitura bat dute, pertsona 
bakoitzak jasan zituen ustezko eragin psikologiko eta fisikoaren ezaugarriak zehazteko, zirkunstantzia per-
tsonalak eta sozialak aintzat hartuz. 

Peritu-irizpena osatzen duten judizio-elementuek printzipio eta metodo zientifiko egiaztatuak bete behar 
dituzte. Horretarako, elkarrizketa psikologikoek Istanbulgo Protokoloan gomendatutako oinarriak bete zituz-
ten. Horrez gain, nazioartean baliozkotutako eta normalizatutako proba psikometrikoak, erabilera kliniko-
koak, egiteko aukerak ebaluazioen subjektibotasuna gutxitu zuen.

Sinesgarritasunari buruzko ondorioak item-eredu normalizatu bat erabiliz adierazten dira; eredu hori Istan-
bulgo Protokoloaren printzipioak betetzen ditu eta aurreko proiektuan baliozkotu zen.

Azkenik, aurreko proiektuan bezala, beharrezkotzat jo zen txostenaren edukiari kalitate-kontrol bat ezartzea, 
eskarmentu egiaztatua zuten adituek egindako oniritzi-sistema baten bidez. Adituek ziurtatzen zuten txostenak 
aldez aurretik proposatutako ebaluazio-metodologiari jarraitzen ziola eta ikerketak planteatzen zituen auzi guz-
tiei erantzuten ziela. Hori guztia perituaren independentziari kalterik egin gabe, haren balorazioei dagokienez.

Lan-prozedurak honako urrats hauei jarraitu zien (hurrengo atalean zehazten dira):

• Baimen informatua

• Peritatuaren oinarrizko datu soziodemografikoak betetzeko dokumentua

• Peritazioa egiteko sortutako protokoloa

• Elkarrizketa eta miaketa psikologikoa, audioan eta bideoan grabatua

• Proba psikometrikoak: VIVO; Beck eta PCL-C

• Talde-saioa: itxiera-saioak
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• Elkarrizketa, peritu-txostena alderatzeko

• Peritu-txostena

• Itxiera-saioak

7.2. Materiala eta metodoak 
Lan-prozedura

Eskema honetan laburbiltzen da jarraitutako lan-prozedura:

2. grafikoa. Lan-prozedura

Istanbulgo Protokoloaren txostena egiten duten perituek ezagutza egokiak izan behar dituzte. Horreta-
rako, perituen prestakuntza hobetu zen, bereziki Istanbulgo Protokoloaren aplikazioan esperientzia ez 
zuten perituena.

Peritu gehienek bazuten torturaren biktimei ebaluazio psikologikoa egiteari buruzko prestakuntza eta 
eskarmentua, “Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta” proiek-
tuan esku hartu zutelako, baita prozedura judizialeko zenbait kasutan ere.  Gainerako psikiatra eta 
psikologoekin batera, Istanbulgo Protokoloa erabiltzeko irizpideen homogeneizazio- eta prestakuntza
-saioetan parte hartu zuten, prestakuntza-ikastaroak eginez. Peritazioak hasi aurretik, egiaztatutako 
esperientziarik ez zuten pertsonek prestakuntza-saio teoriko-praktikoak jaso zituzten, Grupo de Acción 
Comunitaria (GAC) elkarteak antolatuta. Horrez gain, formakuntza-fase bat antolatu zen haientzat, gu-
txienez bi kasu ebaluatzeko, Istanbulgo Protokoloaren aplikazioan esperientzia egiaztatua zuen profe-
sional baten ardurapean. 

Azkenik, GACek antolatutako lan-saioak egin ziren, peritu guztiei lan-prozedura eta azken txostena azaltze-
ko eta bateratze-lana egiteko.

Txostenaren estandarizazioa

Txostenek gutxieneko kalitate-estandar batzuk betetze aldera, eta bildutako informazioari koherentzia bat 
emateko, peritazio psikologikoa eta medikoa egiteko txosten-eredu bat adostu zen, pertsona guztiek jarraitu 
beharrekoa.

PRESTAKUNTZA
TXOSTENAREN

ESTANDARIZAZIOA
LAGINA

HERRIALDEKA

TXOSTENA ITXIERA
-TALDEAK

ISTANBULGO
PROTOKOLOA

IKUSKATZEA
Testa Elkarrizketa

ERKATZEA
VIVO BECK PCL-C
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Peritu-txosten psikologikoaren eskema hau izan zen:

1. Aurrekariak

1.1. Perituaren datuak

1.2. Biktimaren datuak.

1.3. Erabilitako materiala eta metodoak 

1.4. Aurrekari mediko eta psikologiko interesgarriak

1.5. Aurretiko txosten mediko eta psikologikoak – laburpena

2. Torturen eta tratu txarren alegazioak 

3. Detektatutako tortura-metodoak, Istanbulgo Protokoloaren sailkapenaren arabera

4. Tortura-metodoak tortura-inguruneen eskalaren arabera

5. Azterketa

5.1. Osasun psikologikoan izandako eraginak (sintomak)

5.2. Historia psikosoziala

5.3. Test psikologikoen emaitza

5.4. Eraginak (sintomak) osasun fisikoan (ebaluazioa mediku batek aurretiaz berrikusita)

6. Aurkikuntzen interpretazioa eta ondorioak

6.1.-Aurkikuntzen ezaugarri psikologikoak eta fisikoak

6.2.-Diagnostiko klinikoa

6.3.-Ondorioak eta gomendioak

7. Koherentzia aztertzeko adierazleak irizpide klinikoetan oinarrituta

Talde medikoak psikologoaren elkarrizketan jasotako sintomatologia klinikoa ebaluatu zuen, eta, noizbehin-
ka, proba dokumental gehigarriak ere aztertu ziren, hala nola biktima polizia-etxean egon zen bitartean egin-
dako txosten mediko-forentseak edo garrantzitsuak izan daitezkeen beste txosten batzuk.

Dokumentu normalizatu bat erabili zen kasua ebaluatzeko, eta item hauek zituen:

1. Aurrekari mediko eta psikologiko interesgarriak

2. Torturen eta tratu txarren alegazioak 

3. Dokumentuetan deskribatutako datu fisikoak

3.1. Sintoma fisikoak

3.1.1. Tortura-unean eta ondorengo berehalako aldian

3.1.2. Sekuelak epe ertainera eta epe luzera

3.2. Indarkeriaren kanpo-arrastoak

3.2.1. Tortura-unean eta ondorengo berehalako aldian

3.2.2. Sekuelak epe ertainera eta epe luzera

4. Egindako azterketa osagarrien datuak

5. Dokumentuetan deskribatutako datu fisikoen interpretazioa

6. Koherentzia aztertzeko adierazleak, irizpide klinikoetan oinarrituta

Lagina lurraldeka

La población a estudio utilizada fue confeccionada por el IVAC en base a su sistema de recepción de casos 
Ikerketan erabilitako biztanleria KREIk eratu zuen, tratu txarrak eta torturak alegatu zituzten eta KREIren 
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erroldan sartzeko baimen informatua eman zuten pertsonen kasuak jasotzeko duen sisteman oinarrituta. 
Errolda horretan, halaber, pertsona horien harremanetarako telefonoa edo helbidea ere jasota daude.

Errolda osatzen duten herritarrek KREIri adierazi zioten atxilotze-aldian torturak jasan zituztela (ia beti inko-
munikazio-erregimenean) motibazio politikoko indarkeria-egoeran 1960tik 2014ra bitartean.

Subjektuak, KREIren erroldan sartzeko, irizpide hauetako bat ere bete behar zuen:

• Jaioterria edo bizilekua: Torturak salatu zituzten Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) jaio edo bizi 
ziren herritar guztiak, atxilotze-lekua edozein izanda ere.

• Gertaera-lekuaren arabera: EAEn torturak salatu zituzten subjektu guztiak, horien jaioterria edo 
bizilekua edozein izanda ere.

Erroldako pertsonak fitxategi batean ordenatu ziren eta, anonimotasun-arrazoiengatik, bakoitzari zenbaki 
korrelatibo bat esleitu zitzaion; horrela, pertsona bakoitza era unibokoan identifikatzen da. Zenbaki hori, 
pertsona bakoitzari esleitua, egin zen zozketan erabili zen. 2015eko maiatzean laginketan hautatuak izateko 
baldintzak betetzen zituzten 1.300 pertsonako zerrenda batetik ausazko laginketa sinple baten bidez 400 
pertsona (202 titular eta 198 ordezko) hautatu ziren.

Laginketa erreproduzigarria izateko, hazi-balio gisa zozketaren data erabili zen (14042015). Laginketa 
R-ren 3.1.3 bertsioaren funtzio sinplearekin egin zen (http://www.r-cran.org)

Istanbulgo Protokoloa

Lehenik eta behin, ebaluatuaren baimen informatua eskatu zen, eta, horretarako, psikologoak edo psikiatrak 
ebaluazioaren prozedurari eta helburuei buruzko azalpen zehatza eta ulergarria eman zuen.

Elkarrizketa klinikoek zabalak izan behar zuten, Istanbulgo Protokoloan oinarritutako elkarrizketa erdiegi-
turatu baten gidoiari jarraituz. Elkarrizketa psikologo kliniko edo psikiatra batek egiten zuen, indarkeriaren 
biktimak elkarrizketatzen esperientzia zuena. Peritu-froga bakoitzarentzat, gutxienez bi lan-saio behar zirela 
aurreikusi zen, saio bakoitza gutxienez bi ordukoa. Elkarrizketak bideoan edo audioan grabatu behar ziren, 
peritatutako pertsonaren baimenarekin. Horrek aukera ematen du geroago ikuskapen teknikoa egiteko. 

Elkarrizketan ebaluatutako pertsonaren datu hauek jasotzen ziren: datu demografiko, soziologiko eta kri-
minologikoak, haren aurrekari mediko eta psikologikoak, tortura eta tratu txarren alegazioak, osasun psi-
kologikoan izandako eraginak (sintomak) epe labur eta luzean (sekuelak), historia psikosoziala eta osasun 
fisikoan izandako eraginak (sintomak).

Pertsonak atxilotze-egunetan bizi izandakoa kontatu behar zuen, baita tratu txarrak eta torturak ere. Hala-
ber, galdetu behar zitzaion torturaren aurreko eta torturaren osteko bizipenez, torturak zer ekarri zion beren 
bizitzari, zer aldatu zion, nola eragin zion. Bestalde, psikologoak hauteman behar zuen esperientzia hori 
gogoratzeak pertsonari eragiten zion ondoeza, ebaluatu behar zuen jasandako traumak biktimari eragin 
zion eta elkarrizketaren unean eragiten ari zitzaion karga emozionala. Halaber, perituak antzeman zezakeen 
sintomatologia guztia jaso behar zen. 

Proba psikometrikoak: test psikologikoak.

Perituek aztertu zuten pertsona bakoitzari hiru proba psikometriko egin zizkioten, trauma eta haren eraginak 
ebaluatzeko. Pertsona guztiei proba berdinak egin zizkieten:

Bizi Eragina Ebaluatzeko Galdera-sorta, VIVO:416 Esperientzia traumatikoek identitatean, emozio-siste-
man, sinesmenetan eta norberari, munduari eta besteei buruzko ikuspuntuan izandako eragina ebaluatzen 
du. 116 item ditu, 10 kontzeptu-bloketan eta 35 azpieskalatan multzokatuta. 13 herrialdetan bildutako na-
zioarteko lagin batean baliozkotua, tortura jasan eta bizirik ateratakoekin erabili da Espainiako Estatuan, 
Argentinan eta Uruguain.

Beck-en depresio-inbentarioa (21 item) BDI depresio-sintomak kuantifikatzeko gehien erabiltzen den es-
kala da, eta batik bat melankoliaren sintoma klinikoak eta depresioaren pentsamendu intrusiboak ebalua-
tzen ditu. Alde horretatik, karga kognitibo handiko eta sintoma eragile edo antsietate-sintoma gutxiko eskala 

416  Pérez Sales eta laguntzaileak. (2012). VIVO Questionnaire. A measure of human worldviews and identity in trauma, crisis and loss. 
Validation and preliminary findings. Journal of Loss and Trauma. DOI: 10.1080/15325024.2011/616828

http://www.r-cran.org
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bat da. 21 itemeko bertsioak ez du ezarritako ebaketa-punturik. Depresioaren larritasun-mailei dagozkien 
puntuazioak hauek dira: 0-9 (gutxieneko depresioa edo depresiorik ez), 10-16 (depresio arina), 17-29 (de-
presio moderatua) eta 30etik gora (depresio larria)417. 

Trauma osteko estresaren ebaluazio-eskala (PCL-C) (19 item). DSM-IVren trauma osteko estresaren 
nahasmenduari buruzko diagnosi-irizpideekin bat datorren eskala da. Item bakoitza sintoma bakoitzari da-
gokio, eta maiztasuna eta intentsitatea ebaluatzen dira 1etik 4ra arteko eskala batean. Literaturan gomen-
datutako zenbait ebaketa-puntu daude: 44 puntu trauma osteko estresaren forma partzialiei dagozkie, 51 
puntu forma arinei, eta 55 puntu forma osoei edo larriei418.

Osagarri gisa, erabilitako tortura-metodoak sakon aztertzeko, tortura-inguruneen tresna erabili zen (Pé-
rez-Sales, 2016) (ikus III. eranskina), 4 ataletan banatutako 72 itemez osatua: ingurunearen ebaluazioa; 
elkarrekintza-modua; lege-irizpideak eta irizpide mediko-psikologikoak. Eskalako item bakoitzak tortura-tek-
nika horren erabilera ebaluatzen du (Bai; EZ; modu zirkunstantzialean edo mugatuan), eta izan duen eragin 
subjektiboa; hau da, teknika horrek zenbateraino lortzen duen pertsona hori haustura-puntura eramatea. 
Markatzen da, adierazleak pertsonaren kontakizunean garrantzi handia duenean eta oso suntsitzailea izan 
dela gogoratzen duenean.

Itxiera-taldeak

Elkarrizketa eta proba psikometrikoak egin ondoren, hiru itxiera-saio egin ziren pertsona bakoitzeko (talde
-saioak, gehienbat). Saio horiek bideoan grabatu ziren eta txostena egiteko informazio-iturri gisa ere erabili 
ziren. Talde-saio bakoitzaren iraupena bi ordukoa izango zela aurreikusi zen. Pertsonaren bat ezin bazen 
taldeetara joan, banakako saioak eskaini zitzaizkion lan-gidoi berberarekin.

Taldeak hilabetero edo hilabete eta erdiro antolatzen ziren, eta hil horretan elkarrizketatutako pertsona guz-
tiak sartzen ziren talde horretan. Talde-saioak ziren, ez terapia-saioak. Laguntzeko taldeak ziren, nola zeu-
den baloratzeko eta elkarrizketan mugitu zen guztia kokatzen laguntzeko.

- Lehenengo talde-saioan, adierazi zuten nola sentitu ziren elkarrizketan eta proba psikometrikoeta-
ko saioan. Ondoren, galdetu zitzaien perituen laguntza sentitu ote zuten, eta asko edo gutxi kostatu 
ote zitzaien atxiloketa-egun haiek gogora ekartzea, eta nola sentitu ziren elkarrizketa egin osteko 
egunetan.
Helburua zen elkarrizketa egin ostean azaldu zitezkeen ondoezen berri izatea. Esaten zitzaien 
pentsatzeko, eta sortzen zitzaizkien eta adierazi nahi zituzten alderdiak aipatzeko, baita torturari 
buruzko eta bizi izandakoari buruzko zalantzak edo galderak ere.

- Bigarren talde-saioan, esperientzia traumatikoa berriro gogoratzeko prozesuak harrotzen zien guz-
tia aztertu zuten. Gertatzen zitzaienaren motiboa eta kausa argitzeko ahalegina egin zen. Batez ere 
emozioak askatzea zen helburua.
Taldea pertsonei hurbiletik lagunduz itxi zen, esperientzia hori igarotzeko eta beren bizitzetan au-
rrera egiteko izan zituzten mekanismoak eta tresnak nabarmenduz.

- Hirugarren saioaren hasieran, berrikusi zuten nola sentitzen ziren elkarrizketa, testak eta bi talde
-saio egin zituztenetik. Baloratu zuten oroitzapenak, irudiak edo ondoez-sentimenduak geratzen zi-
tzaizkien, baita haiek ixtearen komenentzia ere. Pertsonaren batek trauma osteko sintomak izanez 
gero, banakako saioetan jarraipen bat egitea baloratu zen.
Tarte bat utzi zen jasandakoa aipatzea, salatzea eta kontatzea zein garrantzitsua den pentsatzeko 
eta partekatzeko, ezinbestekoa baita aurrera egin ahal izateko eta gizarteari egia esateko, gertatu-
takoa kontatzeko. 

Txostena, ikuskapena eta erkatzea

Behin jarduera amaituta, profesional arduradunek peritu-txostena egin zuten. Txostenak Istanbulgo Proto-
koloan oinarrituta zeuden. Koordinatzaileen taldeak adostutako txosten normalizatuaren ereduari jarraitu 
zioten denek. Istanbulgo Protokoloaren arabera, txostenak torturaren koherentziaren balorazio forentseari 
buruzko ondorioa jaso behar zuen, lotura ezarriko zuena alegatutako gertaeren kontakizunaren eta aurki-
kuntza mediko eta psikologikoen artean.

417  Beck, A.T. eta Steer, R.A. (1993). Beck Depression Inventory Manual. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

418  Ruggiero, K.J., Del Ben, K., Scotti, J.R. eta Rabalais, A.E. (2003). Psychometric properties of the PTSD Checklist-Civilian Version. 
Journal of Traumatic Stress, 495-502
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Psikologoen peritu-froga guztiak adituek ikuskatu zituzten. Aditu horiek, txostenaren zirriborroa aztertu on-
doren eta, hala zegokionean, elkarrizketaren bideoa ikusi eta test psikometrikoak aztertu ondoren, iradoki-
zunak egin zitzaketen, peritoek kontuan hartzeko eta, egokia iritziz gero, txostena aldatu edo luza zezaten.

Erkatzeko elkarrizketaren xedea txostena egin zuen perituari feedback bat ematea zen, bai eta peritatua 
izan zen pertsonarentzat nahasgarriak izan zitezkeen txosteneko alderdi batzuk argitzea ere.

Nahasmendu garrantzitsua zuten eta tratamendu eta laguntza psikologikoa behar zutela baloratu zen per-
tsonei dagokienez, peritu-psikologoak txosten kliniko bat egin zuen, une horretan pertsonak zer diagnostiko 
eta sintomatologia zuen zehazten zuena, baita psikoterapiaren motiboa ere. Txosten hori proiektua koordi-
natzen zuen taldeari bidaltzen zitzaion, terapeuta bat izendatzeko. 

Erabilitako aldagaiak 

Azterketa honetan datuak analizatzeko erabili diren aldagai nagusiak hauek izan dira:  

• Aldagai soziodemografikoak eta kriminologikoak.

• Alegatutako torturekin loturiko aldagaiak. Tortura-alegazioak bi ikuspuntutik aztertu ziren:

- Tortura-metodoen kategorizazioa, Istanbulgo Protokoloaren arabera (II. eranskina)

- Subjektuak kontatutako esperientziaren kategorizazioa, tortura-inguruneen eskalaren arabera 
(III. eranskina) 

• Osasun psikologikoan izandako eraginarekin loturiko aldagaiak

- Diagnostiko psikiatrikoa, Nahasmendu mentalen eta portaeraren nahasmenduen eskuliburuan 
oinarrituta. Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 10. berrikuspena (GNS-10), hiru arda-
tzetan.

- Test psikometrikoen datuak, haien puntuazio kuantitatiboa eta Beck, PTSD eta VIVO katego-
rietan kodifikatzea.

• Osasun fisikoan izandako eraginarekin loturiko aldagaiak:

- Torturaren ondorengo berehalako unean adierazitako asaldurak

- Sekuelak epe luzera

• Sinesgarritasun-irizpenari buruzko analisiari dagozkion aldagaiak (ikus 3. kapitulua)

Aldagai esplikatzaileak edo askeak

Mendeko aldagaien datuak analizatzeko, lau faktore esplikatzaile aukeratu ziren:

• Sexua

• Atxiloketa egin zuen polizia-gorputza. Atxiloketetan parte hartu zuten polizia-gorputzak Guardia Zi-
bila, Polizia Nazionala eta Ertzaintza izan ziren.

• Tortura egin zen aldia: Lau aldi bereizi ziren: 1978 baino lehen, 80ko hamarkada, 90eko hamarkada 
eta 2000. urtetik aurrera.

• Inkomunikatuta egondako denbora: Bereizten dira inkomunikazio-aldirik jasan ez zuten pertsonak, 
1 egunetik 3ra bitarteko inkomunikazio-aldia jasan zutenak, 3 egunetik 5era bitartekoa jasan zute-
nak eta 5 egunetik gorakoa jasan zutenak.

Analisi estatistikoa

Aukeratutako analisi-unitatea ebaluatutako pertsonena izan zen, eta ez atxiloketena; hau da, behin baino 
gehiagotan atxilotutako pertsonak modu globalean ebaluatu ziren.

Txosten hau egiteko, lehenik eta behin tratu txarren, eragin psikologiko eta fisikoen alegazioei eta lekuko-
tzaren sinesgarritasunari buruzko aldagai nagusien analisi deskribatzaile bat egin zen. Emaitzak balio indi-
bidualen batezbestekotan (desbiderapen estandarra) edo ehunekotan adierazi ziren.
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Ondoren, emaitzak aldagai aske edo esplikatzaile hauen arabera ebaluatu ziren: atxiloketaren garaia, atxi-
loketa egin zuen polizia-gorputza, atxilotuaren sexua eta inkomunikazio-egoeran egondako egunak. Tortura
-metodoen prebalentzia, eragin psikologiko eta fisikoak eta sinesgarritasunaren ebaluazioa oinarritzat hartu-
ta, ahaleginak egin dira hauen artean desberdintasun estatistikoki adierazgarririk ba ote dagoen zehazteko: 
sexu desberdineko subjektuak, polizia-gorputz desberdinek atxilotuak, garai desberdinetan atxilotuak eta 
inkomunikazio-denbora desberdina jasandakoak.

Analisi estatistiko hori egiteko, Khi karratuko proba egin da (erlazioren bat ba ote dagoen jakiteko, zori hu-
tsagatik dagokionaz gain). Mendeko aldagai kuantitatiboak Student-en testa erabiliz alderatu ziren.

Analisi guztiak SPSS programa erabiliz egin ziren (Zientzia Sozialetarako Pakete Estatistikoa). Aukeratuta-
ko esangura-maila p<0.05 izan zen.  

7.3.  Sinesgarritasunaren analisia
Pertsonek adierazitako tratu txarren edo torturen, eta haien osasun psikologiko eta fisikoan izandako eragi-
nen artean dagoen koherentzia ebaluatzeko analisia perituek, ikuskatzaileek eta mediku ebaluatzaileek era 
multidisziplinarrean egin zuten.

Koherentzia aztertzeko adierazleak peritu-txosten psikologikoaren irizpide klinikoetan oinarrituta

Sinesgarritasuna aztertzeko, 11 adierazle zituen matrize bat eratu zen. Adierazle horiek barne- eta kanpo-a-
dierazleak dira eta adituak horietan oinarritzen dira amaierako sinesgarritasun-azterketa egiteko: 

1. taula. Koherentzia aztertzeko adierazle psikologikoak

Irizpidea Honela kodetua

1. Ustezko torturaren kontakizuna (inguruabarrak, mota, metodologia, 
iraupena, etab.)

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

2. Espero zitezkeen erreakzio psikologikoak edo muturreko 
estres-egoeran ohikoak direnak, peritatuaren testuinguru sozialaren eta 
kulturalaren baitan.

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

3. Gertaeren deskribapena eta haiek azaltzean erakutsitako emozioak 
bat etortzea.

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

4. Gertaerak kontatzean, hitzezko komunikazioa eta hitzik gabekoa bat 
etortzea.

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

5. Azaldutako gertaerekin bat datozen epe ertain eta luzeko sekuelak.

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

6. Diagnostiko kliniko nagusia peritatzean, elkarrizketa klinikoan 
oinarritutako gertaera peritatuei lotua CIE-10 kodea idaztea

7. Eskala klinikoen emaitzak(TEPT / Depresioa) 

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea
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8. Munduaren ikuspegiaren eskalen emaitzak (VIVO)

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

9. Deskribatutako gertaeren aurretik eta ondoren haiei lotuta izandako 
aldaketa funtzionalak (lana, ikasketak, harremanak...).

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

10. Deskribatutako gertaerei aldi batez lotutako nortasun-aldaketa 
iraunkorrak

1. Koherentea
2. Ez dago elementu 
nabarmenik
3. Koherentziarik gabea

11. Deskribatutako gertaerekin bat datozen sekuelak edo lesioak 
egiaztatzen dituzten txosten medikoak edo forentseak

- Bai
- Ez

Koherentzia aztertzeko adierazleak, ebaluazio medikoaren irizpide klinikoetan oinarrituak (Istanbul-
go Protokoloa)

Istanbulgo Protokoloko elkarrizketetako informazio klinikoa / medikoa aztertu ondoren, analisi bat egin zen 
taula hau aintzat hartuta:

2. taula. Koherentzia aztertzeko adierazle medikoak

Irizpidea Honela kodetua

Sintoma fisikoak torturaren unean eta/edo 
alegatutako gertaerekin bat datozen ondorio 
fisikoak epe ertain eta luzera.

1. Erreferentziazko informazio klinikoa koherentea da 
eta oso garrantzitsua da.
2. Erreferentziazko informazio klinikoa koherentea da 
eta neurrizko garrantzia du.
3. Erreferentziazko informazio klinikoa koherentea da, 
baina garrantzi gutxikoa.
4. Erreferentziazko informazio klinikoa ez da 
koherentea.
5. Ez dago elementu mediko nabarmenik

Koherentzia aztertzeko adierazleak, ebaluazio medikoaren irizpide klinikoetan oinarrituak (emanda-
ko dokumentuak)

Emandako dokumentu medikoetako informazio klinikoa / medikoa aztertu ondoren, analisi bat egin zen taula 
hau aintzat hartuta:

3. taula. Koherentzia aztertzeko dokumentu bidezko adierazle medikoak

Irizpidea Honela kodetua

Sintoma fisikoak torturaren unean eta/edo 
alegatutako gertaerekin bat datozen ondorio 
fisikoak epe ertain eta luzera.

1. Erreferentziazko informazio klinikoa koherentea da 
eta oso garrantzitsua da.
2. Erreferentziazko informazio klinikoa koherentea da 
eta neurrizko garrantzia du.
3. Erreferentziazko informazio klinikoa koherentea da, 
baina garrantzi gutxikoa.
4. Ez da txostenik eman.
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Koherentziari buruzko amaierako irizpena, peritu-txosten psikologikoaren, Istanbulgo Protokoloa-
ren ebaluazio medikoaren eta emandako dokumentuetako irizpide klinikoetan oinarritua

Datu horiek guztiak aintzat hartuta, irizpide kliniko psikologiko eta medikuetan oinarritutako koherentzia-iriz-
pen bat zehaztu zen, eta hauetako bat izan zitekeen: 

1. Koherentziarik handiena

2. Oso koherentea

3. Koherentea

4. Koherentziarik gabea

Koherentzia aztertzeko adierazleak, peritu-txosten psikologikoaren irizpide klinikoetan oinarrituta

Perituek ebaluatu dituzten 202 pertsonen datuak pertsona horien txosten indibidualetan jasotzen dira. On-
dorengo taulan datuak era sinpleagoan laburbildu dira.

4. taula. Koherentziaren adierazle psikologikoen emaitzak

Irizpidea Koherentea
Ez dago 
elementu 

nabarmenik

Koherentziarik 
gabea

1. Ustezko torturaren kontakizuna (inguruabarrak, 
mota, metodologia, iraupena, etab.). 199 (% 98,5) 1 (% 0,5) 2 (% 1)

2. Espero daitezkeen erreakzio psikologikoak 
edo muturreko estres-egoeran ohikoak direnak, 
peritatuaren testuinguru sozialaren eta kulturalaren 
baitan

192 (% 95) 10 (% 5) 0

3. Gertaeren deskribapena eta haiek azaltzean 
erakutsitako emozioak bat etortzea. 175 (% 86,6) 24 (% 11,9) 3 (% 1,5)

4. Gertaerak kontatzean, hitzezko komunikazioa 
eta hitzik gabekoa bat etortzea 183 (% 90,6) 18 (% 8,9) 1 (% 0,5)

5. Azaldutako gertaerekin bat datozen epe ertain 
eta luzeko arrastoak. 168 (% 83,2) 34 (% 16,8) 0

6. Diagnostiko kliniko nagusia peritatzean, 
elkarrizketa klinikoan oinarritutako gertaera 
peritatuei lotua

Ikusi diagnostiko klinikoen taula

7. Eskala klinikoen emaitzak (TEPT / BECK) 117 (% 57,9) 84 (% 41,6) 1 (% 0,5)

8. Munduaren ikuspegiaren eskalen emaitzak 
(VIVO) 171 (% 84,7) 29 (% 14,4) 2 (% 1)

9. Deskribatutako gertaeren aurretik eta ondoren 
haiei lotuta izandako aldaketa funtzionalak (lana, 
ikasketak, harremanak...).

134 (% 66,3) 68 (% 33,7) 0

10. Deskribatutako gertaerei aldi batez lotutako 
nortasun-aldaketa iraunkorrak 96 (% 47,5) 106 (% 52,5)

BAI NO

11. Deskribatutako gertaerekin bat datozen 
sekuelak edo lesioak egiaztatzen dituzten txosten 
medikoak edo forentseak

26 (% 13,0) 176 (% 87,0)



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

201

Koherentzia aztertzeko adierazleak, ebaluazio medikoaren irizpide klinikoetan oinarrituak (Istanbul-
go Protokoloa)

5. taula. Adierazle medikoen emaitzak 

N %

Oso garrantzi handia 28 14

Neurrizko garrantzia 77 38

Garrantzi txikia 52 26

Ez dago elementu nabarmenik 40 20

Aztertu gabe 5 2

Koherentzia aztertzeko adierazleak, ebaluazio medikoaren irizpide klinikoetan oinarrituak (emanda-
ko dokumentuak)

6. taula. Dokumentu bidezko adierazle medikoen emaitzak 

N %

Oso garrantzi handia 9 4.5

Neurrizko garrantzia 9 4.5

Garrantzi txikia 3 1.5

Ez da txostenik eman 176 87

Koherentziari buruzko amaierako irizpena, peritu-txosten psikologikoaren eta ebaluazio medikoaren 
irizpide klinikoetan oinarritua

7. taula. Koherentziaren amaierako irizpena

N %

Koherentziarik handiena 12 5,9

Oso koherentea 83 41,1

Koherentea 98 48,5

Koherentziarik gabea 9 4,5

Azken ebaluazioan, koherentziarik gabe ageri diren kasuak berrikusi egin ziren. Izan ere, indarraren era-
bilera kontatzen zuten, baina zalantzak zeuden kasu horiek torturatzat edo indarra gehiegi erabilitako ka-
sutzat hartu behar ziren. Zalantza horiek argitzeko, irizpide hauek adostu ziren eta zalantzazko kasuetan 
aplikatu ziren:

1. Zaintza-irizpidea. Pertsona ez zegoen atxilotuta, ezta segurtasun-gorputz baten zaintzapean ere. 
Irizpide hau aplikatuko litzateke, batez ere, manifestazio batean izandako liskarretan edo atxiloke-
tan bertan izandako borroka bortitzean. Kasu hori –adibidez, pertsona modu aktiboan aritzen de-
nean atxilotu ez dezaten– ez litzateke torturatzat hartuko, ez baitira betetzen torturaren helburuak. 
Pertsona atxilotu dutenean eta aurka egiteko gaitasunik ez duenean edo zaurgarritasun-egoeran 
dagoenean, egiten zaion indarkeriazko ekintza oro torturatzat har daiteke, gertaerak kalean, ga-
rraiatzean edo atxilotze-lekuan gertatuta ere. 
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2. Eraso fisiko edo psikologikoaren laztasuna. Eragindako sufrimenduaren laztasun-irizpidea 
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak eta Torturaren aurkako Konbentzioak ezartzen dute, tortura, 
batetik, eta tratu anker, gizagabe edo iraingarria (TAGI), bestetik, bereizteko; izan ere, TAGI tortura 
“ez hain larria” izango litzateke, edo, bestela esanda, tortura TAGI larria izango litzateke. Irizpide 
hori zalantzan jarri da gaur egun, baina kontuan hartzeko elementu garrantzitsua da oraindik ere, 
deskribatutako gertaeretan eraso latzik izan ez dela nabaria den kasuetan. Kasu horietan, biktima-
ren beraren irizpidea hartu da kontuan bereziki. 

3. Osotasun moralari kalterik ez egitea. Espainiako legediaren arabera, osotasun moralari kalte 
egiten dioten delituetako bat da tortura. Ez du osotasun morala definitzen, baina uler daiteke oso-
tasun psikologikoari egiten zaion kaltea dela, batez ere pertsonaren duintasunari. Gure iritziz, ez 
litzateke hori beteko pertsonak deskribatzen duenean “tratua zuzena izan zela” edo bere duintasu-
naren aurkako mehatxu berezirik ez zuela sumatu adierazten duenean. 

4. Motibazio, helburu edo xede garbirik ez dagoenean. Tortura-kasu bat izan dela onartzeko, 
argi geratu behar da  loturaren bat dagoela Konbentzioak prototipikotzat jotzen dituen motibazio-
ren batekin: bere burua errudun jotzea, informazioa ematea, umiliazioa edo zigorra. Horiek argi ez 
daudenean (adibidez, ohiko atxiloketa beste kausa bategatik), TAGI kasutzat hartu behar da, baina 
ez torturatzat. 

5. Sekuela fisiko edo psikologikorik ez egotea. Sekuelarik ez egoteak ez du tortura baztertzen. 
Sekuelen presentziak tortura berresten du, baina sekuelarik ez egoteak ez du tortura baztertzen. 
Dena dela, balora daitekeen ondorio larri edo kronikorik ez egotea irizpide lagungarria izan daiteke 
kasu bat TAGI kasutzat hartzeko, baina ez torturatzat. 

6. Ez dira beste irizpide batzuk betetzen. Batez ere, erasoa ez bazuen funtzionario publiko batek egin.
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Taula honetan, peritoek eta ikuskatzaileek erakusten dute zer egoeretan urratzen diren herritarren giza 
eskubideak (baita tratu anker, gizagabe edo iraingarriak ere), baina haien iritziz tortura-kasuak izango ez 
liratekeenak Nazio Batuen Konbentzioaren definizioaren arabera. 

Puntu beltzak adierazten du ez dela irizpide hori betetzen. Zirkuluak, zalantzak daudela.

8. taula. Koherentziarik gabeko kasuen analisien irizpideak

Betetzen ez diren irizpideak

Aurretikoa Atxilotze-aldian

Zaintza Laztasuna Tratua Xedea Sekuelak Oharrak

AR45 • • • • Jipoia atxilotzean. Kolpeak 
garraiatzean. Tratu 
zuzena deskribatu du.

GI72 • • • Atxiloketa oso bortitza 6 
agenteren artean. Tratu 
zuzena deskribatu du.

GIBI23 • •
Hasieratik galderei 
erantzutea erabaki zuen 
eta ez du gogoratzen tratu 
ez-zuzenik edo kolperik.

GIBI26 • • • Etxea arakatzean, gauzak 
puskatu zituzten. Tratu 
zuzena polizia-etxean

AR03 • • Atxilotzean, kolpe asko 
borrarekin. Militarren 
zaintzapean geratu zen

AR33 •
Kolpeak atxilotzean 
eta garraiatzean. 
Polizia-etxean leihotik 
behera botako zutela 
mehatxatu zuten

BI25 • • •
Ez da tratu txarrik 
deskribatzen, zutik 
denbora luze itxaron 
behar izatea soilik.

BI215 • • •
Atxiloketa oso bortitzak, 
mehatxuak eta tratu 
iraingarria. Tratu anker, 
gizagabe eta iraingarria

NA19 • Galdeketetan, kolpeak, 
jarrera behartuak eta 
umiliazioak

BI236 • •
Peritatuak eragin 
emozional oso handia 
izatea, nahiz eta 
polizia-etxean tratu 
zuzena jaso

Kasuak deskribatutako irizpideen arabera zehatz-mehatz aztertu ondoren, erabaki da denak, NA 19 izan 
ezik, tratu anker, gizagabe edo iraingarritzat hartzea, baina ez torturatzat. Hori dela eta, koherentziari bu-
ruzko azken irizpeneko taulan, koherentziarik gabeko laukian ageri dira, baina horrek ez du esan nahi haien 
kontakizuna eta jasandako ondorioak errealak ez direnik. 
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7.4. Emaitzak
Laginaren deskribapena

Ikerketa honetan Istanbulgo Protokoloa igaro duten pertsonen profil tipoa 22 urtetik 30era bitarteko gizon bat 
da, erdi-mailako ikasketak edo Lanbide Heziketa ditu, eta eskulangile kualifikatua da. Datu hauek deigarriak 
dira: atxilotu zituztenean, pertsonen % 23,8k 21 urte baino gutxiago zituzten, eta % 53k 22 urtetik 30era bi-
tarte zituzten. Atxiloketa guztien % 76,8, hortaz, 30 urtetik beherako pertsonei dagozkie.

9. taula. Ezaugarri soziodemografikoak

Ezaugarri soziodemografikoak (n=202) N %

Sexua
Gizona 160 79,2

Emakumea 42 20,8

Atxiloketa-uneko adina

21 urtetik behera 48 23,8

22-30 107 53,0

31-45 42 20,8

46-60 4 2,0

61 urtetik gora 1 0.5

Peritazio-uneko adina

22-30 urte 12 5,9

31-45 urte 61 30,2

46-60 urte 81 40,1

61-75 urte 43 21,3

75 urtetik gora 5 2,5

Atxiloketaren eta peritazioaren artean 
igarotako denbora

10 urte baino gutxiago 32 15,8

11 urtetik 20ra bitartean 50 24,8

21 urtetik 30era bitartean 41 20,3

31 urtetik 40ra bitartean 64 31,7

41 urtetik gora 15 7,4

Hezkuntza-maila

Oinarrizko Hezkuntza 34 16,8

Erdi-mailako ikasketak - Lanbide 
Heziketa 103 51,0

Unibertsitate-ikasketak 65 32,2
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Lanbidea

Eskulangilea 18 8,9

Eskulangile kualifikatua 48 23,8

Administraria-Merkataria-Ostalaria 20 9,9

Irakaslea 23 11,4

Lanbide liberala 29 14,4

Ikaslea 2 1,0

Langabea 16 7,9

Erretiratuta 32 15,8

Familiaren mantenua 1 0,5

Beste batzuk 13 6,4

Peritazioa egin den adin-tarte adierazgarrienak 46-40 (% 40,1) eta 31-45 (% 30,2) dira, eta atxiloketatik 
tortura-salaketara 31-40 urte (% 31,7) eta 11-20 urte (% 24,8) igaro dira. Elkarrizketaren unean, pertsonen 
batez besteko adina 51 urte da, eta gazteenak 26 urte ditu, eta zaharrenak 84. Peritazioa egin zen lehenen-
go urtea 1966 da, eta azkena 2014. Peritazio gehien egin den urtea 2010 da (16 peritazio), ondoren 2002 
(15), 1981 (12) eta 1982 (10). 

Azkenik, nabarmentzekoa da lagineko genero-banaketa oso desorekatua dela: % 79,2 gizonak dira, eta 
% 20,8 emakumeak. Datuak bat datoz KREIk egindako guztizko laginarekin.

10. taula. Ezaugarri soziopolitikoak

Ezaugarri soziopolitikoak (n=202) N %

Atxiloketaren eta galdeketaren 
segurtasun-gorputz arduraduna

Guardia Zibila 77 38,1

Polizia Nazionala 62 30,7

Ertzaintza 20 9,9

Polizia-gorputz bat baino gehiago 43 21,3

Inkomunikatuta egondako egun-
kopurua

0-1 21 10,4

2-3 59 29,2

4-5 71 35,1

6-10 45 22,3

11-21 6 3,0%

Ondorengo neurriak

Askatasuna kargurik gabe 72 35,6%

Askatasuna kargurik gabe 13 6,4%

Prebentziozko espetxeratzea, 
epaiketaren zain 117 57,9%

Atxiloketa-aldia

1979 baino lehen 34 16,8%

80ko hamarkada 71 35,1%

90eko hamarkada 33 16,3%

2000tik aurrera 64 31,7%
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Jasotako laginean, atxiloketa gehien egiten duen polizia-gorputza Guardia Zibila da (% 38,1), ondoren Poli-
zia Nazionala (% 30,7) eta Ertzaintza (% 9,9). Azterketan parte hartu duten 202 pertsonetatik, 43 behin bai-
no gehiagotan atxilotu zituzten polizia-gorputz desberdinek. Guztira, 43 pertsona horiek 75 atxiloketa jasan 
zituzten, eta horietatik % 40 Guardia Zibilak egin zituen, % 13,3 Polizia Nazionalak, eta % 13,3 Ertzaintzak. 

Gehienetan, peritatuek batez beste 4,94 egun igaro zituzten inkomunikatuta. Maiztasun handiena 4-5 egu-
nekoa da (% 35,1). Inkomunikatuta igarotako egunen ehunekoak txikiagoak dira muturretan: 0-1 egun 
(% 10,4) eta 11-21 egun (% 3). 

Peritatuen atxiloketa gehienak 80ko hamarkadan (% 35,1) eta 2000. urtetik aurrera (% 21,7) izan ziren. Atxi-
lotuen erdiak baino gehiago espetxeratu egiten zituzten epaiketaren zain (% 57 ,9). Nabarmentzekoa da, 
halaber, atxilotze-aldiaren ondoren kargurik gabe aske gelditu ziren pertsonen ehunekoa (% 35,6).

Atxilotuek inkomunikazio-erregimenean igaro zituzten egunen kopurua aldatu egiten da atxilotze-urtearen ara-
bera. 1979 baino lehenagokoak dira 11 egunetik gorako atxiloaldi inkomunikatu gehienak (% 83,3), baita tarte 
txikieneko (4-5, 2-3 eta 0-1 egun) atxiloaldi ehunekorik txikiena ere. 80ko hamarkadan, ehuneko handiena 
6-10 inkomunikazio-eguneko tarteari dagokio, bai atxilotze-urtean (% 42,3), bai tartean bertan ere (% 66,7). 
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11. taula. Kontingentzia-taula: inkomunikazio-egunak eta atxilotze-garaia

Inkomunikazio-egunak eta atxilotze-urtea

Atxilotze-urtea Guztira

1979 
baino 
lehen

80ko 
hamar-
kada

90eko 
hamar-
kada

2000tik 
aurre-

ra

In
ko

m
un

ik
az

io
-e

gu
na

k

0-1

Zenbaketa 2 12 5 2 21

Inkomunika-
zio-egunei da-
gokien %

%9,5 %57,1 %23,8 %9,5 %100

Atxilotze-urteari 
dagokion % %5,9 %16,9 %15,2 % 3,1 % 10,4

2-3

Zenbaketa 12 19 16 13 60

Inkomunika-
zio-egunei da-
gokien %

% 20 % 31,66 % 26,6 % 21,6 % 100

Atxilotze-urteari 
dagokion % % 35,3 % 26,8 % 45,5 % 20,3 % 29,2

4-5

Recuento 2 9 12 48 71

Inkomunika-
zio-egunei da-
gokien %

% 2,8 % 12,7 % 16,9 % 67,6 % 100

Atxilotze-urteari 
dagokion % % 5,9 % 12,7 % 36,4 % 75,0 % 35,1

6-10

Zenbaketa 13 30 0 1 44

Inkomunika-
zio-egunei da-
gokien %

% 29,5 % 68,2 % 0 % 2,27 % 100

Atxilotze-urteari 
dagokion % % 38,2 % 42,3 % 3,0 % 1,6 % 22,3

11-21

Zenbaketa 5 1 0 0 6

Inkomunika-
zio-egunei da-
gokien %

% 83,3 % 16,7 % 0 % 0 % 100

Atxilotze-urteari 
dagokion % % 14,7 % 1,4 % 0 % 0 % 3,0

Total

Zenbaketa 34 71 33 64 202

Inkomunika-
zio-egunei da-
gokien %

% 16,8 % 35,1 %16,3 % 31,7 % 100

Atxilotze-urteari 
dagokion % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100



208

90eko hamarkadatik aurrera, 11 egunetik gorako atxilotze-aldiak desagertu egiten dira gure laginean, eta 
6-10 egunekoek balio marjinalak dituzte, kasu bakarra ageri baita 2000. urtetik aurrera: peritatutako per-
tsonak egun bakar bat eman zuen polizia-instalazioetan, eta gero zazpi egun eman zituen ospitalean osa-
sun-arazoak zituelako. Datu horiek horrelakoak izan ziren, 1988an Prozedura Kriminalaren Legea indarrean 
jarri zelako; izan ere, lege horrek, 509., 520bis eta 527. artikuluetan, inkomunikazio-aldiak gehienez ere 5 
egunekoa izan behar zuela ezarri zuen419. 2000. urtetik aurrera, atxiloketa inkomunikatu gehienek (% 75) 
4-5 eguneko iraupena izan zuten. 

Oro har, taulak erakusten digu inkomunikazio-egunen kopurua aldatu egiten dela urteen joanean. Inkomu-
nikazio-aldi luzeenak, sei egunetik gorakoak, 90eko hamarkada baino lehen gertatu ziren, eta desagertu 
egin ziren hamarkada horretatik aurrera. Iraupen txikiagoko atxilotze-aldiek kurba konplexuagoa dute. 0-1 
eguneko tarteek “u” alderantzikatu baten forma dute, non beheko muturrak 1979. urtea baino lehen eta 
2000. urtetik aurrera ageri baitziren, aldi bakoitzaren % 5,9 eta % 3,1 adierazten dutela, hurrenez hurren, 
eta % 16,9ko gehieneko balioa 80ko hamarkadan. 90eko hamarkadatik aurrera, aldi gehienak 2-3 eta 4-5 
egunekoak izan ziren, aldi nagusia 2-3 egunekoa izan zelarik (% 45,5), eta 2000. urtetik aurrera 4-5 egune-
koa (% 75). Nabarmentzekoa da 2000. urtetik aurrera aurreko hamarkadetan baino gehiago aplikatu zela 
gehieneko inkomunikazio-aldia.

419  Talde edo erakunde armatuek egindako delituekin loturiko neurriei buruzko 1978/56 Legeak, abenduaren 4koak, ezarri zuen gobernu-
atxiloketak 3 egunetik 10era bitarteko iraupena izan zezakeela (inkomunikatua izan zitekeen beharrezkotzat jotzen zen denboran). Geroa-
go, 11/1980 Lege Organikoak neurri hori mantendu zuen, baita 9/1984 Legeak ere. Konstituzio Auzitegiko 199/1987 epaiak Konstituzioaren 
aurkakoa deklaratu zuen eta ondorerik gabe utzi zuen. 4/1988 Lege Organikoak 520 bis artikulua sartu zuen (3 + 2 inkomunikazioa) 
Prozedura Kriminalaren Legean, baita auzi horrekin loturiko beste artikulu batzuk ere.
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12. taula. Kontingentzia-taula: polizia-indarra eta atxilotze-garaia

Kontingentzia-taula: polizia-indarra eta atxilotze-urtea. Tarteak

Atxilotze-urtea

Guztira1979  
baino 
lehen

80ko 
hamar-
kada

90eko 
hamar-
kada

2000tik  
aurrera

Po
liz

ia
-in

da
rr

a

Guardia 
Zibila

Zenbaketa 13 26 12 26 77

Polizia-indarrari 
dagokion % %16,9 %33,8 %15,6 %33,8 %100,0

Atxilotze-urteari 
dagokion % %38,2 %36,6 %36,4 %40,6 %38,1

Polizia 
Nazionala

Zenbaketa 10 30 4 18 62

Polizia-indarrari 
dagokion % %16,1 %48,4 %6,5 %29,0 %100,0

Atxilotze-urteari 
dagokion % %29,4 %42,3 %12,1 %28,1 %30,7

Ertzaintza

Zenbaketa 0 0 8 12 20

Polizia-indarrari 
dagokion % %,0 %,0 %40,0 %60,0 %100,0

Atxilotze-urteari 
dagokion % %,0 %,0 %24,2 %18,8 %9,9

Polizia
-gorputz 

bat  
baino 

gehiago

Zenbaketa 11 15 9 8 43

Polizia-indarrari 
dagokion % %25,6 %34,9 %20,9 %18,6 %100,0

Atxilotze-urteari 
dagokion % %32,4 %21,1 %27,3 %12,5 %21,3

Guztira
Zenbaketa 34 71 33 64 202

Polizia-indarrari 
dagokion % %16,8 %35,1 %16,3 %31,7 %100,0

Atxilotze-urteari 
dagokion % %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0

Atxiloketa gehienak 80 hamarkadan (laginaren % 35) eta 2000. urtetik aurrera (laginaren % 31) izan ziren. 
Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak egin zituzten atxiloketa gehien aldi horietan. Ertzaintzak, 1982an 
sortuak, 90eko hamarkadatik aurrera egin zituen atxiloketak (% 40), eta 2000. urtetik aurrera handitu zuen 
ehunekoa gure laginean (% 60).
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Tortura-teknikak

Tortura-teknikak: Istanbulgo Protokoloko sailkapenarekin bat

Istanbulgo Protokoloko sailkapenarekin bat datozen tortura-teknikak, 202 peritazioetan, maiztasun hauekin 
deskribatzen dira:

13. taula. Erabilitako tortura-teknikak, Istanbulgo Protokoloarekin bat

Istanbulgo Protokoloan deskribatutako tortura-teknikak 206

N %

Kolpeak; adibidez, ukabilkadak, ostikadak, masailekoak, etab. 172 85,1

Jarrera behartuak, ariketa fisiko akigarriak. 162 80,2

Erredurak zigarroekin, likidoekin edo substantzia kaustikoekin 4 2

Shock elektrikoak 22 10,9

Asfixia lehorra (kaputxa) edo hezea (ura) 70 34,7

Zapaltze-lesioak 11 5,4

Biluztera behartzea 68 33,7

Iseka sexualak 57 28,2

Bortxaketa (penetrazio partziala edo osoa) 3 1,5

Atxiloketako baldintzak, zelda txikiegiak edo jendez gainezka, baldintza antihigie-
nikoak, instalazio sanitariorik eza, elikagaien eta uraren hornidura irregularra edo 
elikagai eta ur kutsatuak ematea, muturreko tenperaturan edukitzea, etab.

149 73,8

Estimulazio sentsorial normalak galaraztea, hala nola soinuak, argia, denboraren 
zentzua, isolamendua, zeldako argia manipulatzea, eta loa, elikagaiak, ura, instala-
zio sanitarioak, bainua eta mugitze-jarduerak murriztea.

186 92,1

Laguntza mediko egokia jasotzeko aukerarik ez izatea 94 46,5

Hitzezko umiliazioak edo ekintza umiliagarriak egitera behartzea 142 70,3

Heriotza-mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, beste tortura batzuk pairatzeko 
mehatxuak, espetxe-mehatxua 172 85,1

Exekuzio-simulakroak 37 18,3

Animaliekin erasotzeko mehatxuak 3 1,5

Teknika psikologikoak pertsona desegituratzeko, traizio behartuak, babesgabeta-
sun kontzientea, egoera anbiguoetan jartzea edo mezu kontraesankorrak ematea 163 80,7

Tabuak haustea 8 4,0

Beste pertsona bat traizionatzera behartzea hura arriskuan jarriz 39 19,3

Beste pertsona batzuekin egiten ari diren torturak edo beste basakeria batzuk ikus-
tera edo entzutera behartzea, baita oihuen, musikaren eta abarren grabazioak ere 78 38,6

Galdeketetan erabilitako beste teknika psikologiko batzuk 56 27,7

420

420 Ez dira sartu dokumentatutako kasurik ez duten teknikak: lesio sarkorrak, hala nola sastakadak edo bala-zauriak; gorputzean objektuak sartzea; 
zapaltze-lesioak edo hatzen edo gorputz-adarren anputazio traumatikoak; substantzia kimikoen eraginpean jartzea; tortura farmakologikoa
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Istanbulgo Protokoloko lagin honetan, zer tortura-teknika erabili diren aztertu da. Egin diren peritazioetatik, 
honako hauek % 80 gainditzen dute eta adierazgarritzat jo daitezke: 

Kolpeak, hala nola ukabilkadak, ostikadak, masailekoak, etab. (% 85,1)

“Tratua oso oldarkorra zen, kolpeak ematen zizkidaten, iletatik tira egin, kokoriko jartzen ninduten, 
eskuak gurutzatuta, eta ibiltzera behartzen ninduten, eta eskuak eta besoak zanpatu eta telefo-
no-aurkibide batekin jotzen ninduten.” (Mikel)

“Saihetsetan eta buruan jotzen ninduten etengabe. Kolpeak eskuaren ahurraz ematen zizkidaten, 
eta ukondokadak saihetsetan.” (Kepa)

Jarrera behartuak, ariketa fisiko akigarriak (% 80,2)

“Madrilerako bidea amaigabea egin zitzaidan. Batez ere burua jertse batez estalita eta belaunen 
gainean makurtuta joan behar izan nuelako. ... burua makurtuta nindoan, hanken artean sartuta, 
eskuburdinak behealdean jarrita eta nire artilezko jertsea gainetik jarrita. Horrela, lauzpabost ordu. 
…. Hain jarrera txarrean eta arnasa hartu ezinik.” (Patxi)

“Jarrera behartuak (kokoriko, flexioak, hanka bat altxatuta...) etengabeak ziren, eta, eroriz gero, ji-
poitu egiten zintuzten... horrela, akitu arte... lur jota geratu arte... leher eginda, nahikoa da, honaino 
iritsi gara pentsatuz... ekintza horiek erabat biluzik egin behar izaten nituen.” (Mikel)

Estimulazio sentsorial normalak galaraztea, hala nola soinuak, argia, denboraren zentzua, isolamendua, 
zeldako argia manipulatzea, eta loa, elikagaiak, ura, instalazio sanitarioak, bainua eta mugitze-jarduerak 
murriztea (% 91,6)

“Argia 24 orduz piztuta izaten zuten, zenbaketak egiten zituzten eta zertan ari zinen begiratzen 
zuten eta kolpeak ematen zituzten... haluzinazio moduko bat... sentsazio bat nuen, itzalak ikusi 
nituen... behin baino gehiagotan gertatu zitzaidan... eta azken egunetan; han pertsona bat ze-
goela iruditu zitzaidan, eta, noski, ez zegoen inor... begiratzeko buelta eman nuen, eta ez zegoen 
inor.” (Mikel)

“Ateak leiho bat zuen, eta madarikatuek argi indartsu bat zuten barrura begira eta argia horrela jar-
tzen zigutenez, ez zizun uzten lo egiten.” (Antton)

Heriotza-mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, beste tortura batzuk pairatzeko mehatxuak, espetxe
-mehatxua (% 85,1) 

“Familia mehatxatzen hasi ziren. Arreba aipatzen zidaten. Atxilotuta zegoela esan zidaten, ea hura 
ere «nahastuta» zegoen, eta ea bazekien zertan nenbilen ni, haren ustez baietz, eta arreba ha-
rrapatuko zutela. Gero esan zidaten ama epileptikoa denez (egia da) ospitalean zegoela.” (Koldo) 

“Zuzenean mehatxatu ninduen –orain arte oso lasai egon zara, orain Madrilera goaz, oilobusti bat 
zara, hobe duzu hitz egiten hastea, bestela okerragoa izango da, hemen nirekin bakarrik zaude, nik 
bide-bazter batean uzten bazaitut inork ez du ezer jakingo, eta nire lankideek ez dute ezer esan-
go...– hor beldurtu egin nintzen, pentsatu nuen hor hasten zirela kontu serioak, gai izango ote naiz 
hau jasateko? (Eneko)

“Gelditu egingo gara, atea irekiko dizugu eta korrika irten behar duzu, bi tiro egingo ditugu, ikusiko 
duzu zer ondo ibiliko garen.” (Miren)

“Mendira eraman nindutenean, atzetik salbak botatzen zituzten –Ihesen legea aplikatuko dizugu. 
Akabatu egingo zaitugu, putakumea–. Arraioa... Jainkoaren ama.” (Beñat)

“Poliziek esan zidaten arreba atxilotuta zutela eta bortxatu egingo zutela, eta nire erruz bizitza hon-
datuko ziotela… horrek, tontakeria bat iruditu arren, min handia egin zidan” (Mikel)

“Markinarako bidean, mendi batean atera ninduten, belauniko jarri eta hil egingo nindutela esan 
zidaten, atzetik etorri zitzaidan batek ostiko bat eman eta lurrera bota ninduen.  Atzetik, metraile-
tekin apuntatzen ari ziren, eta metrailetak kargatzeko soinua egin zuten, buruan pistola bat jarri 
zidaten.” (Kepa)

“Begira, ikusten duzu leiho hori? Eta leihotik begiratzera behartu ninduten. Hau esan zidaten: “Anu-
ki gertatu zitzaiona gertatu ahal zaizu zuri ere (azaldu zuen Anuk beste atxilotu bat izan zela eta 
polizia-etxe horretan hil zela hilabete batzuk lehenago, leiho batetik erori zelako). Niri ere agian hori 
gertatuko zitzaidala esanez mehatxatu ninduten”  (Jone)
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Ohikoak ez diren teknikei dagokienez, baina garrantzitsuak direnak pertsona desegituratzeko ahalmena du-
telako, hauek nabarmendu daitezke:

Shock elektrikoak (% 10,9)

“Orduan behera eraman ninduten, biluztu, goitik behera busti eta elektrodoak jarri zizkidaten, bi 
eskuetan eta beste bi barrabiletan. Ez zizkidaten niri aplikatu, mahaiari baizik, mahaian soinuak 
entzuten baitziren. (Kepa)

“Elektrodoak aplikatu zizkidaten barrabiletan eta lokian, eta bularretan atximur egiten zidaten. 
Zuloa non zegoen galdetu zidaten (...) Gogoratzen dut pista bat jaitsi genuela, eta gero tunel 
batzuetatik antzinako trenbide batera. Lan-jantzi bat jarri zidaten RENFE logotipoarekin, hemen 
betiko poltsak, elektrodoak lokian, titiburuetan eta garondoan, eta gero errekasto batera bainuon-
tziarena egiteko.”  (Luis)

Bortxaketa (penetrazio partziala edo osoa) (% 1,5)

“Gero, bulego batera eraman ninduten, hitz egiten ari zen, erratz-kirten batekin etorri ziren, bat
-batean arropa jaitsi zidaten eta orduan... (hitzik gabe geratu da eta keinu bat egin du eskuekin, 
amaiera eta nahasmendua adierazteko bezala), hor lehertu egin nintzen, nire buruarengandik al-
dendu nintzen... ez galdetu, ez baitakit zergatik. Erratz-kirtena uzkitik sartu zidaten (kontatu ahal 
izateko, zuzenean galdetu behar zaio, ahots-doinua jaitsi egin du, zailtasunak ditu gauzak adie-
razteko). Izugarria da, hor hautsi egin ninduten mentalki, hor kaka hutsa sentitzen zara (amorruz), 
iseka baino okerragoa da (pentsakor geratu da), hutsaren hurrengoa sentitzen zara. Hor hil egin 
izan banintz, ba gustura. Hor lehertu egin nintzen, ez dakit konortea galdu ote nuen, bizia galdu 
ote nuen, edo neure burua galdu ote nuen (ahotsik eta hitzik gabe geratu da, arnasotsa ateratzen 
du hunkituta).”  (Iñaki)

Iseka sexualak (% 28,2)

“Hasteko, biluztera behartu ninduten eta plastikozko poltsa bat jarri zidaten buruan. Ematen nizkien 
erantzunak gogoko ez zituztenez, haietako batek, bik edo hiruk etengabe jotzen ninduten urdailean, 
barrabiletan eta buruan. Bien bitartean, iraindu egiten ninduten, orro eginez, animalia basatien an-
tzera oihukatuz. (Patxi)

“Haietako bat ukituak egiten hasi zitzaidan, kamiseta altxatzen, zigarroaren kea botatzen (...).  Ba-
tek esaten zidan homosexuala zela. Ipurdian, erratz baten kirtena kondoi bat jarrita erakutsi zida-
ten. Katamarka jartzeko esaten zidaten, gizon haren beldur nintzen. Kirtena sartuko zidala uste 
nuen.” (Julen)

Asfixia lehorra (kaputxa) edo hezea (ura) (% 34,7)

“Poltsarekin pixka bat estutzen zidatenean, arnasa hartzen eta zulo bat egiten saiatzen nintzen, 
aire pixka bat sartzeko.” (Ander)

“Poltsak jarri zizkidaten, bat baino gehiago, Erabat immobilizatuta nengoen, eta buruan bi edo hiru 
poltsa jarri zizkidaten, hortzekin zulo txikiena ere egin ez nezan. Poltsak eragiten duen asfixia han-
ditzeko, areagotzeko, haietako batek lepoan jarri zizkidan eskuak, estutuz, eta ni itotzeko ahal zuen 
guztia egiten zuen. Lepoa estutzeaz gain, presioa egiten zuen bertikalean, esku bat buruan eta 
bestea kokotsean jarrita. Horrela ez zegoen modurik poltsari hozka egiteko eta zulatzeko.” (Jokin)

“Itolarria jasangaitza zen (...). Beldur nintzen, une batean pentsatu nuen neure burua hiltzen utziko 
nuela (...). Ez nuen aurka egin, ez nintzen poltsa apurtzen saiatu, eta konbultsioak izan nituen, aul-
kitik atera eta lurrera erori nintzen, eta guardia zibilak nire gainera (...) Aurpegiko mozorroa pixka 
bat mugitu zen eta ikusi nuen lurzorua material-mota batekoa zela, erliebeko gomazkoa edo ez 
irristatzeko, ni lotzeko erabilitako zigilu-zatiak ere ikusi nituen. Hauts zuri bat ere bazegoen. (...) 
Aulkian eserarazi ninduten berriz ere, eta neure burua hiltzen uzten saiatu nintzen berriz ere, baina 
gorputzak erreakzionatu egiten zuen eta ikusten nuen ez nintzela hiltzen, eta hor hautsi egin nin-
tzen, inolako kontrolik ez nuela sentitu nuen (...). Nahikoa da oihukatu nuen, nahikoa da oihukatze-
ra behartu ninduten, baina, hala ere, poltsa estutzen jarraitu zuten, nire eskuetan ez zegoen inolako 
kontrolik, berdin zitzaidan zer egiten edo esaten nuen.” (Miren)

“Eta hiruzpalau poltsa bota zituen nire oinetara, eta erosketetarako poltsa zuri arruntak zirela ikusi 
nuen. Esan zidan –ba la dakizu zer den hau?, hau asfixia bat da, ez zara hilko, baina segundo ba-
tzuk arnasa hartu gabe egongo zara eta konortea galduko duzu, birikak kaltetuko dizkizu eta inork 
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ezingo du hauteman, ezta plaka batean ere. Poltsak jarri zizkidaten eta plastikoari hozka egin nion 
eta kendu egin zidaten (...). Behin, poltsak tabako-errautsak zituen, hozka egiten saiatu eta errau-
tsa nabaritu nuen, eta oka egin nuen asfixia sentitzean. Une batean esnatzen nintzela-edo sentitu 
nuen, baina konortea ez nuen inoiz galdu.” (Kepa)

“Kolpeak badira baina, kolpe horiek, nire ustez, umiliatzeko dira (...) kokoteko bat, iletatik tira (...), 
ostikadatxo bat lurrera erortzeko, modu txarrean oratu... lepoa estutu, baina ez asfixiatzeko beste, 
baizik hemendik atzetik hartu (garondoa seinalatuz) eta hatzak estutu, min egiten du, jakina, baina 
min jasangarria da. (...) Gogoan dut galdeketa gogorrenetako bat, putakume bat, eskutzar haiekin, 
ez dakit zenbat neurtzen zuen, 1,90, 130 kilo gutxienez morroiak, zapata izugarri handiak, sekulako 
oinak (...) eta hori, zartakoak ematen zizkidan bizkarrean, buruan, putakumea! (...) zutik, ni mugi-
tzen, panpina bat banintz bezala, ni hartu eta bota, mahaia ere bota egiten zuen”. (Pedro)

“Astakeriaren bat esan nuen, orduan heldu eta lurrera bota ninduten, umiliatuz «putakumea, bi tiro 
sartuko dizkizugu» (...) eskutzarrak zituenak esan zidan «akabatu egingo zaitut, hemen dena iren-
tsiko duzu, onean edo txarrean izan daiteke, hobe duzu kolaboratzen hastea». (...) Esan zidan ura 
irentsiko nuela, ez nekien zer esan nahi zuen, «orain ikusiko duzu zer den ona! (...) orain ura irentsi 
behar duzu, ura irensteko tresna ekarriko dizut!», agente horrek agente tantaiarengana eraman 
zuen eta parte hartu zuen «tresna ekarriko dizut? tresna ekarriko dizut?», ikaratu egiten zaituzte”. 
“Bainuontzia imajinatzen ari naiz (...) asfixiatu egingo nautela, ito egingo naute.... larritasun izuga-
rria.” (Eñaut)

Nabarmendu behar da peritatutako pertsonen arteko lauk aipatu dutela tortura farmakologikoa pairatu zu-
tela; izan ere, likido bat edan ondoren, ura edo laranja-koloreko ura, haluzinazioak izan zituzten. Ezin dugu 
egiaztatu gertaera hori, ez baitzuten ikusi nola nahasten zuten substantzia hori edan zuten likidoarekin. 

Lau kasuak kontuan hartuta, adibide batean aipatuko dugu nola kontatzen duen pertsonak tortura farma-
kologikoa jasan zuela, baina ezin dugu berretsi substantzia psikotropikoak erabili direnik, ezin izan baitugu 
analitikarik eskuratu. Peritatuen susmoaren berri eman baino ezin dugu egin.  

“Edan nuen likido hura... ez ninduten edatera behartu, baina edan egin nuen , erabat nahasita 
nengoelako, ura zela uste nuen... ez zen ura, laranja-kolorekoa zen, baina ziur beste zeozer ere 
bazuela. Zeldan haluzinazioak izan nituen, geroago ohartu nintzen... han ez nintzen konturatzen 
drogatuta nengoela. (...) Ziur nago zerbait zela, ez dakit LSD kantitate handian, gero haluzinazioak 
izan bainituen. Ez dakit haluzinatzen ari nintzen, zeldetan patio batera begira zeuden leiho batzuk 
zeuden. Patio horretan, hileta bat egiten ari ziren, zeldaz zelda ibili nintzen galdezka, eta esan zi-
daten Durangon hil zituzten hiru polizien aldeko hileta zela. Gehiago beldurtzen zara, han gertaera 
horregatik zenbait atxilotu zeudela banekien eta.” (Aitor) 

“Nabaritu nuen, ez dakit hirugarren egunean edo zer egunetan izan zen, ahoa lehorra nuela eta 
zerbait edateko ekartzeko eskatu nien. Eta ekarri zidaten. Eta handik aurrera galdu egin nuen... nik 
uste dut nahikoa frogatuta dagoela. Drogatu egin ninduten. Izan ere, deklarazioa eman zidatenean, 
hurrengo egunean, ikaratu egin nintzen han jartzen zituen gauzak irakurrita, misilak zeudela esan 
nuen, a zer-nolako erokeriak... tankeak eta kristorenak, Gernika ondoko mendi batean. (...) Igartzen 
nuen lurrean zera zegoela, ez dakit, irakiten ari zela ematen zuen, sufrea balitz bezala, oso gauza 
arraroak. Hori Durangoko kuartelean nabaritu nuen gehiago.” (Jon)

14. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknikak eta inkomunikazio-egunak (I)

Inkomunikazio-egunak

5 baino gutxiago
(n=106) 5 edo gehiago (n=96)

Zenbaketa % Zenbaketa %

Kolpeek eta objektu mingarriek 
eragindako traumatismoak

EZ 20 18,9 10 10,4

BAI 86 81,1 86 89,6
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Jarrera behartuak, esekitzea, 
mugimenduak mugatzea, ariketa fisikoa

EZ 28 26,4 12 12,5

BAI 78 73,6 84 87,5

Erredurak zigarroekin, substantzia 
kaustikoekin

EZ 105 99,1 91 94,8

BAI 1 0,9 5 5,2

Shock elektrikoak
EZ 101 95,3 79 82,3

BAI 5 4,7 17 17,7

Asfixia, itotzea, eskuez itotzea
EZ 73 68,9 59 61,5

BAI 33 31,1 37 38,5

Zapaltze-lesioak
EZ 101 95,3 90 93,8

SI 5 4,7 6 6,3

Lesio sarkorrak, hala nola sastakadak eta 
bala-zauriak EZ 106 100 96 100

Gorputzean objektuak sartzea EZ 106 100 96 100

Zapaltze-lesioak edo anputazio 
traumatikoak EZ 106 100 96 100

Substantzia kimikoen eraginpean jartzea EZ 106 100 96 100

Biluztera behartzea
EZ 79 74,5 55 57,3

SI 27 25,5 41 42,7

Sexu-indarkeria genitaletan, iseka 
sexualak

EZ 84 79,2 61 63,5

BAI 22 20,8 35 36,5

Bortxaketa genitalekin edo objektuekin  
(penetrazio partziala edo osoa)

EZ 105 99 94 97,9

BAI 1 1 2 2,1

15. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknikak eta inkomunikazio-egunak (II)

Días incomunicado

5 baino gutxiago
(n=106)

5 edo gehiago (n= 
96)

Zenbaketa % Zenbaketa %

Tortura farmakologikoa EZ 106 100 96 100

Muturreko baldintzak atxilotze-aldian
EZ 34 32,1 19 19,8

BAI 72 67,9 77 80,2
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Estimulazio sentsorial normala galaraztea, loa, 
elikagaiak eta mugimendua murriztea

EZ 15 14,2 2 2,1

BAI 91 85,8 94 97,9

Laguntza mediko egokia jasotzeko aukerarik ez 
izatea

EZ 59 55,7 48 50,0

BAI 47 44,3 48 50,0

Hitzezko umiliazioak edo ekintza umiliagarriak 
egitera behartzea

EZ 36 34,0 24 25,0

BAI 70 66,0 72 75,0

Heriotza-mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, 
beste tortura batzuk pairatzeko mehatxuak, 
espetxe-mehatxua

EZ 22 20,8 8 8,3

BAI 84 79,2 88 91,7

Exekuzio-simulakroak
EZ 95 89,6 70 72,9

BAI 11 10,4 26 27,1

Animaliekin erasotzeko mehatxuak
EZ 105 99,0 94 98,0

BAI 1 1,0 2 2,0

Teknika psikologikoak pertsona desegituratzeko
EZ 25 23,6 14 14,6

BAI 81 76,4 82 85,4

Tabuak haustea
EZ 104 98,1 90 93,8

BAI 2 1,9 6 6,3

Beste pertsona batzuei, tortura edo beste abusu 
baten bidez, kalte egitera behartzea

EZ 90 84,9 73 76,0

BAI 16 15,1 23 24,0

Torturak edo beste basakeria batzuk ikustera 
behartzea

EZ 67 63,2 57 59,4

BAI 39 36,8 39 40,6

Beste teknika psikologiko batzuk
EZ 73 68,9 73 76,0

BAI 33 31,1 23 24,0

Laginaren bitartez ikus daiteke zertan diren desberdinak segurtasun-indarrek erabilitako tortura-teknikak, 
inkomunikazio-aldia aintzat hartuta. Aipatu behar da 5 egun baino gutxiago eta 5 egun baino gehiago inko-
munikatuta egon diren pertsonekin erabilitako teknikak berdinak izan direla.

Dena dela, taulari esker zenbait desberdintasun hauteman dira zenbait tortura-teknikaren erabileraz, 5 egun 
baino gutxiago eta 5 egun baino gehiago inkomunikatuta egon diren pertsonen artean, adibidez: Muturreko 
baldintzak atxilotze-aldian (% 67,9 eta % 80,2); estimulazio sentsorial normala galaraztea, loa, elikagaiak, 
mugimendua eta abar murriztea (% 85,8 eta % 97,9); heriotza-mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, 
beste tortura batzuk pairatzeko mehatxuak, espetxe-mehatxua (% 79,2 eta % 91,7); jarrera behartuak, 
esekitzea, mugimenduak mugatzea, ariketa fisikoa (% 73,6 eta % 87,5). Baina desberdintasunak ez dira 
estatistikoki adierazgarriak.

“Ez nuen inor ikusi bost egun horietan, forentsea eta deklarazioa hartu ninduten bi guardia zibilak 
izan ezik. Begietan mozorro moduko bat jarrita izan nuen inkomunikatuta egon nintzen bost egu-
netan.” (Juan)

“Zeldako argi ahula piztuta egon zen 5 egunetan. Ez zidaten lo egiten utzi bost egunetan.” (Pablo)
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16. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknika eta atxilotze-garaia (I)

Atxilotze-urtea

1979 baino 
lehen
(n=34)

80ko 
hamarkada

(n=71)

90eko 
hamarkada

(n= 33)

2000tik 
aurrera (n=64)

Zenb. % Zenb. % Zenb. % Zenb. %

Kolpeek eta objektu 
mingarriek eragindako 
traumatismoak

EZ 2 5,9 9 12,7 6 18,2 13 20,3

BAI 32 94,1 62 87,3 27 81,8 51 79,7

Jarrera behartuak, 
esekitzea, mugimenduak 
mugatzea, ariketa fisikoa

EZ 10 29,4 13 18,3 5 15,2 12 18,8

BAI 24 70,6 58 81,7 28 84,8 52 81,3

Erredurak zigarroekin, 
substantzia kaustikoekin

EZ 30 88,2 69 97,2 33 100 64 100

BAI 4 11,8 2 2,8 0 0,0 0 0,0

Shock elektrikoak
EZ 27 79,4 63 88,7 27 91,8 63 98,,4

BAI 7 20,6 8 11,3 6 18,2 1 1,6

Asfixia, itotzea, eskuez 
itotzea

EZ 26 76,5 49 69,0 21 63,6 36 56,3

BAI 8 23,5 22 31,0 12 36,4 28 43,8

Zapaltze-lesioak
EZ 31 91,2 68 95,8 32 97,0 60 93,8

BAI 3 8,8 3 4,2 1 3,0 4 6,3

Lesio sarkorrak, hala 
nola sastakadak eta 
bala-zauriak

EZ 34 100 71 100 33 100 64 100

Gorputzean objektuak 
sartzea EZ 34 100 71 100 33 100 64 100

Zapaltze-lesioak edo 
anputazio traumatikoak EZ 34 100 71 100 33 100 64 100

Substantzia kimikoen 
eraginpean jartzea EZ 34 100 71 100 33 100 64 100

Biluztera behartzea
EZ 27 79,4 51 71,8 17 51,5 39 60,09

BAI 7 20,6 20 28,2 16 48,5 25 39,1

Sexu-indarkeria 
genitaletan, iseka 
sexualak

EZ 27 79,4 55 77,5 27 81,8 36 56,3

BAI 7 20,6 16 22,5 6 18,2 28 43,8

Bortxaketa genitalekin edo 
objektuekin  (penetrazio 
partziala edo osoa)

EZ 33 97,1 71 100 33 100 62 96,9

BAI 1 2,9 0 0 0 0,0 2 3,1
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17. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknika eta atxilotze-garaia (II)

Atxilotze-urtea

1979 baino 
lehen
(n=34)

80ko 
hamarkada

(n=71)

90eko 
hamarkada

(n= 33)

2000tik 
aurrera 
(n=64)

Zenb. % Zenb. % Zenb. % Zenb. %

Tortura farmakologikoa EZ 34 100 71 100 33 100 64 100

Muturreko baldintzak 
atxilotze-aldian

EZ 4 11,8 23 32,4 11 33,3 15 23,4

BAI 30 88,2 48 67,6 22 66,7 49 76,6

Estimulazio sentsorial normala 
galaraztea, loa, elikagaiak eta 
mugimendua murriztea

EZ 5 14,7 7 9,9 2 6,1 3 4,7

BAI 29 85,3 64 90,1 31 93,9 61 95,3

Laguntza mediko egokia 
jasotzeko aukerarik ez izatea

EZ 8 23,5 35 49,3 20 60,6 44 68,8

BAI 26 76,5 36 50,7 13 39,4 20 31,3

Hitzezko umiliazioak edo 
ekintza umiliagarriak egitera 
behartzea

EZ 12 35,3 26 36,6 10 30,3 12 18,8

BAI 22 64,7 45 63,4 23 69,7 52 81,3

Heriotza-mehatxuak, familia 
kaltetzeko mehatxuak, beste 
tortura batzuk pairatzeko 
mehatxuak, espetxe-mehatxua

EZ 5 14,7 15 21,1 5 15,2 5 7,8

BAI 29 85,3 56 78,9 28 84,8 59 92,2

Exekuzio-simulakroak
EZ 28 82,4 53 74,6 25 75,8 59 92,2

BAI 6 17,6 18 25,4 8 24,2 5 7,8

Animaliekin erasotzeko 
mehatxuak

EZ 33 97,1 70 98,6 33 100 63 98,5

BAI 1 2,9 1 1,4 0 0,0 1 1,5

Teknika psikologikoak 
pertsona desegituratzeko

EZ 9 26,5 18 25,4 4 12,1 8 12,5

BAI 25 73,5 53 74,6 29 87,9 56 87,5

Tabuak haustea
EZ 32 94,1 68 95,8 31 93,9 63 98,4

BAI 2 5,9 3 4,2 2 6,1 1 1,6

Beste pertsona batzuei, tortura 
edo beste abusu baten bidez, 
kalte egitera behartzea

EZ 27 79,4 56 78,9 30 90,9 50 78,1

BAI 7 20,6 15 21,1 3 9,1, 14 21,9

Torturak edo beste basakeria 
batzuk ikustera behartzea

EZ 17 50,0, 50 70,4 21 63,6 36 56,3

BAI 17 50,0 21 29,6 12 36,4 28 43,8

Beste teknika psikologiko 
batzuk

EZ 26 76,5 53 74,6 22 66,7 45 70,3

BAI 8 23,5 18 25,4 11 33,3 19 29,7

Izan dugun lagineko datuei erreparatuta, ikus daiteke 80ko hamarkadako eta 2000tik aurrerako kasu gehia-
go daudela, eta hori da, hain zuzen, tortura-metodo batzuen gorakadaren kausetako bat.

Laginen bidez hauteman da tortura-metodo batzuk gehiago erabili direla urte-aldi jakin batzuetan, eta gu-
txiago beste urte-aldi batzuetan; adibidez, erredurak zigarroekin eta substantzia kaustikoekin izeneko meto-
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doa gehiago erabili zen 1979 baino lehen (% 20,6) eta 80ko hamarkadan (% 11,3), eta geroko urteetan ez da 
kasurik jaso. Horrek ez du esan nahi teknika hori desagertu zenik, baina datu objektiboa dirudi gutxiagotan 
erabili zela 80ko hamarkadatik aurrera. 

“Forentseak ikusiko ninduela esan zidaten, orduan, nik ez dakit forentsea zen ez dakidalako, niri ez 
zidan akreditaziorik erakutsi, neska bat zen, ertzaina izan zitekeen, mahai batean eserita (...) oso 
jarrera epela zuen, ez zen altxatu ere egin ni aztertzera, kamiseta altxatzeko esan zidan markak ba 
ote nituen ikusteko, eta beso osoa, besaurre osoa zeharo ubeldua neukan (ezkerreko besoa eraku-
tsi du) (...), neskak esan zuen atxilotzean gertatu zela, heldu nindutenean.” (Zuria)

“Berrazterketa guztietan haiek aurrean zeuden, hantxe. Horrek asko kikiltzen zaitu, atxilotzearen 
lehen minutuan zaudelako eta, hori, ez diezu esaten etxetik harako bidean jasan duzun guztia, or-
duan, era guztietako mehatxuak, ez, ez dakizu, eta zeure buruari, hau duk hau, ea zerbait esaten 
dudan, eta, gero, horren ordaina bueltan... orduan zentzua ere galtzen du.” (Asier)

18. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknika eta polizia-indarra (I)

Polizia-indarra

Guardia Zibila 
(N=77)

Polizia 
Nazionala 

(n=62)

Ertzaintza 
(n=20)

Polizia-gor-
putz bat baino 
gehiago (n=43)

Zenb. % Zenb. % Zenb.  % Zenb. %

Kolpeek eta objektu 
mingarriek eragindako 
traumatismoak

EZ 10 13,0 8 12,9 6 30,0 6 14,0

BAI 67 87,0 54 87,1 14 70,0 37 86,0

Jarrera behartuak, 
esekitzea, mugimen-
duak mugatzea, ariketa 
fisikoa

EZ 14 18,2 14 22,6 3 15,0 9 20,9

BAI 63 81,8 48 77,4 17 85,0 34 79,1

Erredurak zigarroekin, 
substantzia 
kaustikoekin

EZ 73 94,8 61 98,4 20 100 42 97,7

BAI 4 5,2 1 1,6 0 0 1 2,3

Shock elektrikoak
EZ 64 83,1 59 95,2 20 100 37 86,0

BAI 13 16,9 3 4,8 0 0 6 14,0

Asfixia, itotzea, eskuez 
itotzea

EZ 29 37,7 54 87,1 20 100 29 67,4

BAI 48 62,3 8 12,9 0 0 14 32,6

Zapaltze-lesioak
EZ 72 93,5 58 93,5 19 95,0 42 97,7

BAI 5 6,5 4 6,5 1 5,0 1 2,3

Lesio sarkorrak, hala 
nola sastakadak eta 
bala-zauriak

EZ 77 100 62 100 20 100 43 00

Gorputzean objektuak 
sartzea EZ 77 100 62 100 20 100 43 00

Zapaltze-lesioak edo 
anputazio traumatikoak EZ 77 100 62 100 20 100 43 100

Substantzia kimikoen 
eraginpean jartzea EZ 77 100 62 100 20 100 43 100
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Biluztera behartzea
EZ 44 57,1 48 77,4 12 60,0 30 69,8

BAI 33 42,9 14 22,6 8 40,0 13 30,2

Sexu-indarkeria 
genitaletan, iseka 
sexualak

EZ 46 59,7 51 82,3 17 85,0 31 72,1

BAI 31 40,3 11 17,7 3 15,0 12 27,9

Bortxaketa genitalekin 
edo objektuekin  
(penetrazio partziala 
edo osoa)

EZ 76 99 62 100 20 100 41 95,3

BAI 1 1 0 0,0 0 0,0 2 4,7

19. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknika eta polizia-indarra (II)

Polizia-indarra

Guardia 
Zibila 

(N=77)

Polizia 
Nazionala 

(n=62)

Ertzaintza 
(n=20)

Polizia-gor-
putz bat bai-
no gehiago 

(n=43)

Zenb. % Zenb. % Zenb.  % Zenb. %

Tortura farmakologikoa EZ 77 100 62 100 20 100 43 100

Muturreko baldintzak 
atxilotze-aldian

EZ 21 27,3 18 29,0 5 25,0 9 20,9

BAI 56 72,7 44 71,0 15 75,0 34 79,1

Estimulazio sentsorial normala 
galaraztea, loa, elikagaiak eta 
mugimendua murriztea

EZ 7 9,1 6 9,7 1 5,0 3 7,0

BAI 70 90,9 56 90,3 19 95,0 40 93,0

Laguntza mediko egokia 
jasotzeko aukerarik ez izatea

EZ 46 59,7 32 51,6 14 70,0 15 34,9

BAI 31 40,3 30 48,4 6 30,0 28 65,1

Hitzezko umiliazioak edo 
ekintza umiliagarriak egitera 
behartzea

EZ 22 28,6 20 32,3 4 20,0 14 32,6

BAI 55 71,4 42 67,7 16 80,0 29 67,4

Heriotza-mehatxuak, familia 
kaltetzeko mehatxuak, beste 
tortura batzuk pairatzeko 
mehatxuak, espetxe-mehatxua

EZ 14 18,2 8 12,9 2 10,0 6 14,0

BAI 63 81,8 54 87,1 18 90,0 37 86,0

Exekuzio-simulakroak
EZ 61 79,2 50 80,6 19 95,0 35 81,4

BAI 16 20,8 12 19,4 1 5,0 8 18,6

Animaliekin erasotzeko 
mehatxuak

EZ 76 98,7 60 95,2 20 100 43 100

BAI 1 1,3 2 4,8 0 0,0 0 0

Teknika psikologikoak pertsona 
desegituratzeko

EZ 16 20,8 13 21,0 3 15,0 7 16,3

BAI 61 79,2 49 79,0 17 85,0 36 83,7

Tabuak haustea
EZ 74 96,1 60 96,8 19 95,0 41 95,3

BAI 3 3,9 2 3,2 1 5,0 2 4,7



220

Beste pertsona batzuei, tortura 
edo beste abusu baten bidez, 
kalte egitera behartzea

EZ 65 84,4 44 71,0 16 80,0 38 88,4

BAI 12 15,6 18 29,0 4 20,0 5 11,6

Torturak edo beste basakeria 
batzuk ikustera behartzea

EZ 47 61,0 43 69,4 14 70,0 20 46,5

BAI 30 39,0 19 30,6 6 30,0 23 53,5

Beste teknika psikologiko 
batzuk

EZ 50 64,9 50 80,6 14 70,0 32 74,4

BAI 27 35,1 12 19,4 6 30,0 11 25,6

Istanbulgo Protokoloko lagin honetan lortutako datuei esker, jakin ahal izan dugu segurtasun-gorputz guz-
tiek tortura-metodo berdinak erabili dituztela. Dena dela, desberdintasun estatistikoki adierazgarriak aurkitu 
ditugu Estatuko segurtasun-gorputzek erabilitako tortura-teknika batzuen artean, esate baterako:

• Shock elektrikoak: Guardia Zibilak shock elektrikoak gehiago erabiltzen ditu gainerakoek baino 
(% 16,9 VS % 4,8 eta % 0; p ≤ 0.05)

• Sexu-indarkeria eta iseka sexualak: Guardia Zibilak egin ditu laginean aurkitutako ia kasuen erdiak 
(% 40,3 VS % 17,7 eta % 15; p≤0.05)

• Asfixia hezea edo lehorra: Laginean, metodo hori Guardia Zibilari dagokio gehienbat (% 62,3 VS 
% 12,9 eta % 0; p ≤ 0,001)

20. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknika eta sexua (I)

Sexua

Gizona Emakumea

Zenbaketa % Zenbaketa %

Kolpeek eta objektu mingarriek eragindako 
traumatismoak

EZ 18 11,3 12 28,6

BAI 142 88,8 30 71,4

Jarrera behartuak, esekitzea, mugimenduak 
mugatzea, ariketa fisikoa

EZ 33 20,6 7 16,7

BAI 127 79,4 35 83,3

Erredurak zigarroekin, substantzia kaustikoekin
EZ 154 96,3 42 100

BAI 6 3,8 0 0

Shock elektrikoak
EZ 139 86,9 41 97,6

BAI 21 13,1 1 2,4

Asfixia, itotzea, eskuez itotzea
EZ 105 65,6 27 64,3

BAI 55 34,4 15 37,5

Zapaltze-lesioak
EZ 149 93,1 42 100

BAI 11 6,9 0 0

Lesio sarkorrak, hala nola sastakadak eta 
bala-zauriak EZ 160 100 42 00

Gorputzean objektuak sartzea EZ 160 100 42 00
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Zapaltze-lesioak edo anputazio traumatikoak
EZ 160 100 41 97,6

BAI 0 0 1 2,4

Substantzia kimikoen eraginpean jartzea EZ 160 100 42 00

Biluztera behartzea
EZ 107 66,9 27 64,3

BAI 53 33,1 15 35,7

Sexu-indarkeria genitaletan, iseka sexualak
EZ 121 75,6 24 57,1

BAI 39 24,4 18 42,9

Bortxaketa genitalekin edo objektuekin  
(penetrazio partziala edo osoa)

EZ 158 98,75 41 97,6

BAI 2 1,25 1 2,4

21. taula. Kontingentzia-taula: tortura-teknika eta sexua (II)

Sexua

Gizona Emakumea

Zenbaketa % Zenbaketa %

Tortura farmakologikoa
EZ 155 96,9 42 100

BAI 5 3,1 0 0

Muturreko baldintzak atxilotze-aldian
EZ 45 28,1 8 19,0

BAI 115 71,9 34 81,00

Estimulazio sentsorial normala galaraztea, loa, elika-
gaiak eta mugimendua murriztea

EZ 15 9,4 2 4,8

BAI 145 90,6 40 95,2

Laguntza mediko egokia jasotzeko aukerarik ez izatea
EZ 80 50,0 27 64,3

BAI 80 50,0 15 35,7

Hitzezko umiliazioak edo ekintza umiliagarriak egitera 
behartzea

EZ 47 29,4 13 31,0

BAI 113 70,6 29 69,0

Heriotza-mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, 
beste tortura batzuk pairatzeko mehatxuak, espetxe
-mehatxua

EZ 24 15,0 6 14,3

BAI 136 85,0 36 85,7

Exekuzio-simulakroak
EZ 126 78,8 39 92,9

BAI 34 21,3 3 7,1

Animaliekin erasotzeko mehatxuak
EZ 157 98,1 42 100

BAI 3 1,9 0 0

Teknika psikologikoak pertsona desegituratzeko
EZ 33 20,6 6 14,3

BAI 127 79,4 36 85,7

Tabuak haustea
EZ 153 95,6 41 97,6

BAI 7 4,4 1 2,4
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Beste pertsona batzuei, tortura edo beste abusu ba-
ten bidez, kalte egitera behartzea

EZ 128 80,0 35 83,3

BAI 32 20,0 7 16,7

Torturak edo beste basakeria batzuk ikustera behartzea
EZ 105 65,6 19 45,2

BAI 55 34,4 23 54,8

Beste teknika psikologiko batzuk
EZ 118 73,8 28 66,7

BAI 42 26,3 14 33,3

Tortura-teknikak genero-ikuspegitik aztertzean, ikerketaren datuek emaitza hau erakutsi dute:  

• Atxilotze-aldiko baldintzak eta estimulazio sentsorial normala eragoztea, loa, elikagaiak, mugimen-
dua eta abar murriztea izeneko teknikek ez dute desberdintasun garbirik bi sexuen artean. 

• Teknika batzuk gehiago egin zaizkie gizonei emakumeei baino, eta alderantziz. Adibidez, erredurak 
zigarroekin, substantzia kaustikoekin izeneko teknika gizonei soilik egin diete, aztertu diren Istan-
bulgo Protokolo guztien artean (% 3,8). 

• Emakumeen ehunekoa gizonena baino handiagoa den teknikak, besteak beste: sexu-indarkeria 
genitaletan, iseka sexualak (% 24,4 vs % 42,9; χ²=5,61; p≤0.05) eta torturak edo beste basakeria 
batzuk ikustera behartzea (% 34,4 vs % 54,8; χ²=5,83; p≤0.05).

• Teknika batzuetan, gizonen ehunekoa emakumeena baino handiagoa da, besteak beste: shock 
elektrikoak (% 13,1 vs % 2,4; χ²=3,95; p≤0.05); kolpeek eta objektu mingarriek eragindako trau-
matismoak (% 88,8 vs % 71,4; χ²=7,89; p≤0.05) eta exekuzioen itxurak egitea (% 21,3 vs % 7,1; 
χ²=4,42; p≤0.05).

Halaber, hitzezko umiliazioak edo ekintza umiliagarriak egitera behartzea teknika aztertzean, ohartu gara 
gehiago erabiltzen dela emakume izatea iraintzeko, hilekoa edukitzea, bortxaketa-mehatxua. Irain matxistak 
dira eta gizonekin ez dituzte hainbeste erabiltzen; gizonei gehiago nabarmentzen diete gizontasuna, masku-
linitatea. Gainera, ez dira ahaztu behar gizarte patriarkalak emakumearen eginkizunaz dituen komentarioak: 
ama, zaintzailea, ona, esanekoa eta ez gudaria, borrokalaria edo aldarrikatzailea. 

“Hark xuxurlatzen zidan…lerdetsu samar belarrian (Une horretan, keinu asko egiten ditu, eta aurpe-
gieran nazka igartzen zaio). Gogoratzen naiz jaka berde bat eta polizia-sindikatuko plaka bat zera-
matzala, eta aurpegia baztangak zulatua eta ile gutxi, aurretik ilea falta bazitzaion bezala. Ilegorria 
zen. Azaldu du deskribatu duen poliziak honen moduko esaldiak esaten zizkiola: “Nire alaba izan 
zintezkeen”, “Hau neskatila!”, “Zintzoa zarela ematen du”, “Saltsa ederrean sartu zara...”Aurrerago 
kontatu du polizia hori, galdeketaren une batean, erretzen ari zela eta besaurrean erretzeko keinua 
egin zuela, baina ez zion erre.”  (Ixone)

Peritatuak azaldu du, epaitegitik igogailuan jaisten ari zirela, poliziek hauxe esan ziotela: “Gaixoa, gosez hil 
behar duzu!, uste zuten haurtxo baten esperoan nengoela.” (Olatz)

“Haren zakila nire ipurdian sumatzen nuen. (...) Ukitzen hasi zitzaidan... titiak ukitzen. (...) Une batean 
indarrez biluztu ninduten. (...) Tanga bat nuen, gainera, ez dut tangarik jartzen harrezkero.” (Marisa)

“Atxiloketako une askotan pentsatzen nuen edozein unetan erditzen hasiko nintzela, emakume er-
tzain batek erditzeari buruzko komentario desatseginak egiten zizkidan, berari tokatu zitzaiola han 
egotea.” (Maitane)

“Belarrietan... Kolpeak baino, batez ere, gehiegizko oihuak, ez ziren galderak, oihuak baizik, eta 
gero ukituak gorputzean, niretzat horregatik izan zen gogorra, nahi ez duzun batek ukitzen bazaitu, 
hain leku txikian, mugitu ezinean eta alde bakoitzean bat, ezin nintzen mugitu. Psikologiarekin jo-
katzen zuten, hasieratik bularretakoa indarrez kendu zidaten, guraizeekin moztu zutela uste dut eta 
tira egin zuten. Hori egin zuten lehendabizi, babesik gabe sentitzen zara. Ukitu zikinak hasi ziren, 
bularrak ukituz, eta, gero, bagina... Hor oso gaizki sentitu nintzen. Eskuak ezin nituen mugitu, ezin 
nintzen babestu.” (Sara)

“Eta bizitza osoan ahaztuko ez dudan beste gauza bat, ez dakit ziur galdeketa horretan egin zida-
ten, edo ziegan nengoenean bisitetako batean, galdetu zidaten ea banekien zer egin zioten Amaia 
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Urizarri, egunkarietan argitaratutako tortura-deklarazio bat izan zen, pistola batekin bortxatu zutela, 
eta horixe bera egingo zidatela esan zidaten. Galdetu zidaten ea banekien zer egin zioten, eta nik 
gauza bera jasango nuela. Deklarazio hura irakurrita neukan eta xehetasun guztien berri nuen, eta, 
orduan, ni ziur nengoen pistola batekin bortxatuko nindutela... horren zain egon nintzen denbora 
guztian.” (Aintzane)

“Irainka hasi ziren, ez nituen ikusten, baina hitz egiten entzuten nien, iritsi bezain pronto, «Hemen 
da urdanga, puta hori!» Ni aurpegian mozorro bat edo jertse bat nuen, baina ez nuen ikusten, sen-
titu soilik... edo, agian, oinetakoak ikusten nituen. Leku batera eraman ninduten eta esan zidaten 
«Urdanga, erantzi arropak, kendu arropa puta guztia!» “Hasieran esan nuen ez nuela nahi, gero 
indarrez hasi ziren haiek, eta, azkenean, nik erantzi nituen. Hasieran ez nituen kuleroak erantzi, 
baina dena kentzeko agindu zidaten. Eta erantzi egin nituen. Barreak entzuten nituen. Listo, ikusi 
zaitugu, ikusi dugu ikusi behar genuen guztia. Jantzi!“ (Nekane)

“Niri kalte gehien galdeketek egiten zidaten, antzerkia zirudien, antzerki batekoa, biluztea, eszena 
bat egitea galdeketaren barruan zegoen. Hor ohikoa zen. Ez zen beti berdina, baina biluzarazte 
asko, ukitze asko eta une batean bortxaketa ere, baginatik zerbait sartzen saiatu baitziren. (...) Ez 
dakit zer izan zen, baina forentseari ohartarazi nion nire ustez pistola bat zela. Gaur egun ere ez 
dakit zer zen, inoiz ez dut pistola bat eduki, tutu bat edo ez dakit zer, baginan dagoenean ez dakizu 
zer den.” (Irune)

“Urdanga zikin batzuk zarete, ez dakit nola ibil zaitezketen mutil horiekin”. “Irrikatzen geunden zu-
rekin egoteko, gure artean apustuak egiten genituen ea titi horiek benetakoak ote ziren.”  (...) Mes-
pretxuak usain txarra nuela aipatuz, hilekoa nuela... Une jakin batean, titiburuak ukitzen hasi ziren, 
hasieran arroparen gainetik, baina gero kamiseta gorantz igota, bularrak ukituz, eta geroago gor-
putz osoa.” (Marisa)

“Oso tonu bortitza, hark puta bat bezala tratatzen ninduen, konnotazio sexualeko irainak, zu puta 
bat izango zara nire emaztea bezalakoa, beste batekin joan baita... Denbora guztian hutsaren hu-
rrengoa nintzen sentsazio hori, bi gizonen etxera joan nintzelako...” «zer, biekin egin duzu txortan?, 
batekin bakarrik?» (Inma)

“Galdeketekin batera, umiliatu egiten zuten, pertsona gisa eta gizontasuna gutxietsi mezu matxis-
tak erabiliz, hala nola «zu ergel hutsa zara...», una batean prakak jaitsi zizkioten eta zakil txikia 
zuela esaten hasi ziren, zakila zerbaitekin ukitzen zioten eta barre egiten zuten... Beso makalak 
zituela, neskatxo bat zirudiela..., emaztegaia bortxatuko zutela...., atxilotu eta bere aurrean jarriko 
zutela eta orduan hitz egiten hasiko zela..., burua beherantz makurtuta eduki beharra umiliagarria 
zela sentitzen du.” (Unai)

“Eta esaten zidaten, tira, titiak aipatzen zizkidaten, gorputza, orain, hemen, txortan egiteko sekulako 
gogoa dugu, ETAkoekin egiten baduzu, berdin egingo duzu guardia zibilekin.” (...) “Zera zen, «gor-
putz honekin askotan jo dute larrua», denbora guztian matraka horrekin.” (...) Hori zen, etakideen 
emagaldua, orduan, gorputzari buruzko erreferentziak ziren, «nik ez dakit txortan egingo nukeen 
zurekin, etakideek gorputz hori ukitu dutela jakinda, baina tira», haien artean txisteak ere.” (Haizea)

Tortura-inguruneen eskala 

Honela definitzen dugu tortura-ingurunea: “torturatzat jo daitezkeen baldintza batzuk eratzen dituen inguru-
ne bat, zenbait testuinguru-elementuz, egoeraz eta praktikaz osatuta, biktimaren borondatea eta kontrola 
aintzat hartzen ez dituztenak eta nia konprometitzen dutenak.” (Pérez-Sales, 2016). 

Tortura-inguruneen eskalak (Torturing Environment Scale [TES]) 8 bloke edo adierazle-multzo ditu, bai eta 
lege-ezaugarriak eta adierazle mediko-psikologikoak ere: testuinguruaren manipulazioa; beldurra eragiteko 
jarduerak; mina eragiteko jarduerak; muturreko mina, mutilazioa, heriotza; sexu- eta ugaltze-osotasunaren 
aurkako jarduerak; pertenentzia-beharrera bideratutako jarduerak; identitatera bideratutako jarduerak eta, 
azkenik, galdeketa hertsatzaileko teknikak. 

2. kapituluan azaldu dugun bezala (materiala eta metodoak), TES eskalak tortura-teknika jakin batzuen pre-
sentzia ebaluatzen du, bai eta teknika bakoitzak pertsonaren kontakizunean izan duen eragin subjektiboa 
ere. Bloke bakoitzean lortutako puntuazioak faktore zuzentzaile batez biderkatzen dira. 

Azterketa honen emaitzak aurkeztean, ez dira erabiliko 8 adierazle-multzoak, neurri komun bat sortu baita 
(teknikaren presentzia eta eragina kontuan hartzen dituena), TES eskalako teknikak eta Istanbulgo Protoko-
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loarenak erkatuz (Ikus II. eranskina) eta atxilotze-garaian oinarritutako emaitzak analizatuz. Horrek aukera 
ematen digu peritazioetako emaitzak zehatzago alderatzeko. Ardatz bertikalak tortura-teknika jakin baten 
larritasuna eta presentzia adierazten digu, eta ardatz horizontala denboraren eskala da.

Emaitzek garbi erakusten dizkigute denboraren joanean erabileran eta larritasunean gora egin duten zen-
bait tortura-teknika. Galdeketak egiten diren ingurunearekin lotutakoak dira: giroaren manipulazioa, zen-
tzumen-gabezia, galdeketaren baldintzak. Identitate pertsonalari eta sozialari egindako erasoekin lotzen 
direnak: norberaren aurkako borrokak, identitate pertsonalaren aurkako erasoak, identitatea kaltetzea. Eta 
umiliazio eta manipulazio pertsonalekin lotutakoak: umiliazioak eta iseka sexualak, manipulazio kognitiboa 
eta emozionala galdeketan. Teknika horiek, hain zuzen, pertsonen psikeari erasotzen diote, pertsonaren 
fisikoari baino.
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3. grafikoa. Tortura-inguruneen eskalaren emaitzak (I)
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Denboraren joanean, beste teknika batzuen erabilera eta intentsitatea nabarmen igo da, baina azken ha-
markadan behera egin dute. Horien adibide dira posibilitateen eta itxaropenen manipulazioa, ariketa akiga-
rriak eta umiliazio-lotsa.

4. grafikoa. Tortura-inguruneen eskalaren emaitzak (II)

Beste teknika batzuk gehiago agertu ziren lehen urteetan, baina intentsitatea eta presentzia galdu dute ur-
teen joanean. Markak utz ditzakeen tratu txar fisikoarekin lotutakoak dira, batik bat; adibidez, atxilotze-bal-
dintza gizagabeak, kolpeak eta min itzel edo pairaezina.
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5. grafikoa. Tortura-inguruneen eskalaren emaitzak (III)

Azkenik, teknika batzuen presentziak gorabeherak izan ditu denboraren joanean, baina goranzko joera bat 
ikusten da 80ko hamarkadatik aurrera, hala nola loaldi-esnaldien erritmoaren manipulazioa, inguruneko per-
tsonen aurkako mehatxuak, sumisioa eta obedientzia eragitea, eta afektuaren manipulazioa.
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6. grafikoa. Tortura-inguruneen eskalaren emaitzak (IV)
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F41.1 Antsietate-nahasmendu orokortua 4 1,68

F41.2 Nahasmendu mistoa, antsietate handikoa/depresiboa 1 0,42

F43.1 Trauma osteko estresaren nahasmendua 37 15,54

F43.2 Egokitze-nahasmendua 2 0,84

F43.9 Nahasmendu somatoformeak 1 0,42

F51.0 Insomnioa, substantzia edo afekzio fisiologiko jakin batek eragin ez duena 4 1,68

F60.7 Mendekotasunezko nortasunaren nahasmendua 1 0,42

F62.0 Nortasunaren nahasmendu iraunkorra gertaera katastrofiko baten ondoren 14 5,88

Z63.4 Familiako kide baten desagerpena eta heriotza 2 0,84

Z65.4 Torturaren biktima. Ez ditu GNS-10eko nahasmenduen irizpideak betetzen 148 62,18

Trauma osteko estresaren nahasmendua gertaera traumatiko baten ondorioz gertatzen den nahasmendu 
psikiatriko bat da, eta pertsonak gertaera horri beldurrez, etsipenez edo izu handiz erantzutea du ezaugarri 
(DSM-IV). Sintoma-multzo konplexu bat da eta sintoma hauek biltzen ditu: berresperimentazio iraunkorra, 
saiheste iraunkorra eta hiperaktibazio fisiologikoa eta psikologikoa. Askotan, honako hauekin lotzen da: 
afektibitate-nahasmendu depresiboak, substantzia toxikoen kontsumoa eta errudun-uste handiak autogai-
tzespenekin batera. Gure laginean, pertsonen % 20k dituzte espektro horren sintomak, bai arinak, baita 
trauma osteko estresaren nahasmendu osoak ere; azken hori diagnostikatu diote pertsonen % 15,54ri. Bes-
te taula batean larritasun-mailak deskribatzen dira, bai eta larritasun-maila bakoitzaren irizpideak betetzen 
dituzten peritatuen ehunekoa ere.  

Nahasmendu depresiboak egindako diagnostikoen % 7,56 dira. Neurrizko nahasmendu depresiboa (% 2,52) 
eta nahasmendu depresibo handia arintzen (% 2,10) kategoria horretako adierazgarrienak dira.

Nahasmendu mentalen eta portaeraren nahasmenduen artean, Osasunaren Mundu Erakundeak egindako 
Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 10. berrikuspenean (GNS-10), Nortasunaren nahasmendu iraun-
korra gertaera katastrofiko baten ondoren [F62.0] ageri da. Muturreko bizipen estresagarri bat bizitzearen 
ondorioz ager daiteke eta modu klinikoki adierazgarrian eragiten die pertsonaren balioei eta portaerari. 
Diagnostikoa egiteko, beharrezkoa da ezaugarri patologikoek aurreko izaera-profilaren larriagotzeak ez iza-
tea, ezta zaurgarritasun psikologiko baten emaitza ere. Argitu behar da esperientzia traumatikoak eredu 
sozioafektiboak eta lanekoak, zurrunak eta desegokitzaileak, eragin ditzakeela, printzipioz atzeraezinak. 
Eredu horien klinikan honako hauek dira nagusi: bakartze soziala, mesfidantza/etsaitasuna, etsipenezko 
sentimenduak, mehatxu bizi eta iraunkorren sentsazioak eta harridurazko disoziazio-bizipenak norberaren 
buruarekin. Gure laginean, peritatuen ia % 6k dute sintomatologia hori.

Peritatuen % 60 baino gehiagok erresilientzia erakusten du, jasandako gertaerak hain latzak izan arren. Ez 
dute inolako diagnostiko-irizpiderik betetzen, eta ez dute psikopatologia adierazgarririk, baina horrek ez du 
esan nahi torturarik jasan ez dutenik.

Beheko taulan (23), diagnostiko nagusiaren eta bigarren mailakoaren datuak aurkezten dira, 202 kasuen 
ehunekoa aintzat hartuta. Garbi ikusten da TEPT diagnostiko nagusi gisa diagnostikatuta duten pertsonek 
% 21,8ra igotzen direla; ehuneko hori bat dator PCL-C galdetegiaren emaitzekin. Depresio moderatua edo 
larria lehen diagnostiko gisa diagnostikatuta dutenen ehunekoa bat dator BECK galdetegian depresio la-
rri gisa puntuatu dutenen ehunekoarekin. Azkenik, nortasunaren nahasmendu iraunkorra diagnostikatuta 
duten pertsonek % 6,5era iristen dira; benetan kontuan hartzeko ehunekoa, diagnostikoaren larritasuna 
kontuan harturik.
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23. taula. Lehen eta bigarren mailako diagnostiko psikiatrikoak

Diagnostikoak (GNS-10). Lehen 
mailakoa

Bigarren 
mailakoa

N % N %

F31.9 Zehaztu gabeko nahasmendu bipolarra -- -- 1 0,5

F32.0 Nahasmendu depresibo arina 2 1,0 2 1

F32.1 Neurrizko nahasmendu depresiboa 2 1,0 6 3

F32.4 Nahasmendu depresibo handia arintzen 2 1,0 6 3

F32.9 Nahasmendu depresibo handia 2 1,0 -- --

F34.1 Nahasmendu distimikoa 1 0,5 3 1,5

F34.8 Gogo-aldartearen beste nahasmendu iraunkor batzuk -- -- 1 0,5

F41.1 Antsietate-nahasmendu orokortua 3 1,5 2 1

F41.2 Nahasmendu mistoa, antsietate handikoa/depresiboa 1 0,5 -- --

F43.1 Trauma osteko estresaren nahasmendua 44 21,8 -- --

F43.2 Egokitze-nahasmendua 2 1,0 -- --

F43.9 Nahasmendu somatoformeak 1 0,5 -- --

F51.0 Insomnioa, substantzia edo afekzio fisiologiko jakin batek 
eragin ez duena 1 0,5 3 1,5

F62.0 Nortasunaren nahasmendu iraunkorra gertaera katastrofiko 
baten ondoren 14 6,5 -- --

Z65.4 Torturaren biktima. Ez ditu GNS-10eko nahasmenduen 
irizpideak betetzen 128 63,4 -- --

Bigarren mailako diagnostikorik gabe 178 88,1

Azterketa psikometrikoa

• Trauma osteko estresa

Trauma osteko estresaren ebaluazio-eskala (PCL-C). DSM-IVren trauma osteko estresaren nahasmenduari 
buruzko diagnosi-irizpideekin bat datorren eskala da. 19 item ditu, item bakoitza sintoma bakoitzari dagokio, 
eta maiztasuna eta intentsitatea ebaluatzen dira 4tik 1era arteko eskala batean. Literaturan gomendatutako 
zenbait ebaketa-puntu daude: 44 puntu trauma osteko estresaren forma partzialei dagozkie, 51 puntu forma 
arinei, eta 55 puntu forma osoei edo larriei.

24. taula. Trauma osteko estresaren eskalaren emaitzak

Trauma osteko estresa (TEPT) %

Ez du TEPTrik 74,8

TEPTren sintomak 7,9

TEPT probablea 7,9

TEPT 9,4

N 202
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Taula honetan, trauma osteko klinikak laginean izandako intzidentzia erakusten da, PCL-Cren bidez neurtu-
ta, balorazioa egin aurretiko azken lau asteetan. TEPTren sintomak peritatuen % 7,9ra iristen dira, eta TEPT 
baten presentzia probablea, guztira, % 17,3ra iristen da.

Sintoma espezifikoei erreparatuz gero, 25. taula PCL-Cren itemetan oinarritzen da. Ehunekoak ateratzeko, 
Likert eskalaren azken bi kategoriak kontuan hartu dira: aski eta erabat.

25. taula. Trauma osteko sintomatologia

Trauma osteko sintomatologia

Guztira (%)

BERRESPERIMENTAZIOA

Oroitzapen, pentsamendu edo irudi mingarriak 65,8

Errepikatzen diren amesgaiztoak 29,3

Berriro gertatuko balitz bezala jokatzea edo sentitzea 41,7

Ekiditea

Gaizki sentitu esperientzia gogoratzean 56,5

Erreakzio fisikoak esperientzia gogoratzean 39,7

Esperientzia gogoratzea edo hari buruz hitz egitea ekiditea 40

Esperientzia gogorarazten dioten ekintzak ekiditea 29,3

EMOZIOEN ANESTESIA

Esperientziaren zati batzuk gogoratzeko zailtasunak 44,6

Lehen interesgarriak iruditzen zitzaizkion gauzekiko interes falta 11,9

Jendearengandik urrun sentitzea 24,8

Emozioei dagokienez blokeatuta sentitzea 16,3

Etorkizun urratua 23,8

HIPERAKTIBAZIOA

Lo egiteko arazoak 30,8

Sumingarritasuna, haserrealdiak 32,7

Kontzentratzeko zailtasunak 32,2

Hiperalerta edo erne egotea 47

Egonezina edo ikara-erantzunak 44

• Berresperimentazioaren sintomak

Aurreko taulan ikus daitekeen bezala, berresperimentazioaren sintometan, ebaluatutako pertsonen ia bi 
herenek oroitzapen, pentsamendu edo irudi mingarriak dituzte. Ebaluatutako pertsonen % 40 inguru gertae-
ra traumatikoa berriro gertatuko balitz bezala sentitzen edo aritzen da batzuetan, eta % 29ri amesgaiztoak 
errepikatzen zaizkio.

Lekukotza ugarik adierazten dute sintoma horien gaurkotasuna. Atxiloketatik urte asko igaro arren, izu-, 
erru- edo lotsa-pentsamendu intrusiboek irauten dute, baita amesgaizto errepikatuak eta larritasunez esna-
tzea ere, eta esperientzia berreguneratzea, berriro biziko balute bezala.
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Pentsamendu edo irudi mingarri errepikatuak. “Orain aipa ditzakedan gauza asko identifikatu 
behar izan ditut. Dardara, gertatutakoaz hitz egiten dudanean jateko gogoa joaten zait, oso urduri 
jartzen naiz, hotza sentitzen dut... Hori guztia landu behar izan dut. Zailena, pentsamendu guztiak 
gainditzea da: lotsa, errua, amorru handia sentitzen dut...orduak eman ditzaket pentsamenduetan 
murgilduta. Aurreiritzien beldur naiz, jasan behar izan nituen umiliazio guztien ondoren. Asko kosta 
zait hori guztia eramatea”. (Gotzon)

Bizi izandakoa berresperimentatzea. “Usainak eta ahotsak, pertsonen tonuak dituzu hor, batzuk 
grabatuta gelditu zaizkizu, inoiz entzungo banitu, gogoratuko nituzke” (Txomin)

“Begiak estali gaur egun ere bai... Gogoan dut, gainera, handik urtebetera ikastola bateko jangelan 
lan egin nuela, eta horrelako jolas bat zegoela, eta oso gaizki jarri nintzen, oso gaizki. (…) Ia urte-
betez ez nion inori utzi laztan egiten. Ez amari, ez bikotekideari, inori ere ez”. (Luis)

Flash-back. “Eta bat-batean Aitorren aurpegia ikusi, nik Aitorren aurpegia oso markatuta daukat, oso 
markatuta... Nik hori oso markatuta daukat eta haren aurpegia niri agertu zait, hau da, agertu esaten 
dut, amets batean ikusi dut, eta jaiki, uf! Izerditan blai, horrek asko markatu ninduen, asko.” (Iker)  

• Saiheste-sintomak

Traumaren elementu errealak nahiz sinbolikoak biziz gero, berriro ager daitezke konplexu sintomatikoak 
maila emozionalean eta gorputzean peritatu gehienengan. Erantzun atsekabetsuak eta kaltegarriak izan 
daitezkeenak saihesteko, peritatuen % 40k ez du gertatutakoaz hitz egin nahi, eta % 29k bizi izandakoa go-
gorarazten dieten jarduerak edo lekuak saihesten dituzte (polizia-kontrolak, atxilotzeetan izaten diren ohiko 
egoerak, oihuak, etab.).

Peritatuen kontakizunetan, ikusten da saihestea mekanismo bat dela, emozio edo pentsamendu atsekabe-
tsuei aurre egiteko. Zenbaitetan, tortura-inguruneetako elementuen aurrean jartzeak bizi izandakoa berriro 
esperimentatzea dakar.

Esperientzia gogoratzea edo hari buruz hitz egitea ekiditea. “Orain gertaera berriro gogoratzen 
saiatzen zara, baina gogoratzen duzunean berriro bizitzen duzu gogoan, orduan horrek sufrimen-
dua dakarkizu, eta mingarria denez,ez gogoratzen saiatzen zara, eta uste dut hori egin dudala. Atxi-
lotzea aipa dezakezu, baina ez zara barnean sartzen. Kontatzeak ematen dizu min hori.” (Nekane)

Gertaerekin lotutako egoerak saihestea. “Lehengo batean han egotea egokitu zitzaidan... Haren 
ondorengo sekuela bat da. Urteak eman nituen autoan gauez bakarrik ibiltzen saiatzen, baina kon-
trolen bat aurkituko ote nuen beldur nintzen (...) kontrol bat aurkitzeko arriskua nuela pentsatzen 
banuen, autoa ez nuen hartzen. Edozein errepidetan ez, autoa hemengo mendi batera joateko soi-
lik hartzen nuen, eta ez nintzen bakarrik joaten, gauez batez ere.” (Leire)

Gertaera traumatikoa gogorarazten duten estimuluak bizitzean izaten diren erantzun fisiolo-
giko eta emozionalak. “Norbait oihuka hasten bada eta aurkako edo indarkeriako giroa sentitzen 
badut, hankak dardarka hasten zaizkit” –arraun egiteari utzi zion–, asko loditu nintzen, 20 kilo ingu-
ru. Kirolik ez nuen egiten, eta antsietate handiz jaten nuen”. Esaten du ez zela gai egunero entre-
natzera joateko, ezta presioa eta diziplina jasateko ere. “Inguruan jendea oihuka aritzea jasangaitza 
egiten zitzaidan”. “Gogoratzen naiz, atxilotzetik 6 hilabetera, lantokian arazo handi bat izan genuen 
eta Ertzaintzak etorri behar izan zuen, eta ni ainguratuta geratu nintzen, hankak dardarka, ezer 
egiterik ez nuela.” (Jon)

“Gaur egun ere, bidesari batetik igarotzean, ezin dut burutik kendu nola apuntatzen zidaten pistola 
batekin... (Ezin dio negarrari eutsi)…eta hori, duela hilabete tren bat hartu nuen eta Tafallan, Iruñera 
gentozela, GAR guardia zibilak sartu ziren, leporaino armatuak, eta une horretan desagertu nahi 
duzu, hil.”  (Iván)

• Emozioen anestesia

Ondoez handia eragiten duen esperientzia jasanezin bat gobernatzeko modu bat hura ahaztea da, edo 
hari lotutako zenbait emozio sentitzeko gaitasuna murriztea. Emozioen anestesiaren sintomei dagokienez, 
lagina egin dutenen ia erdiek esaten dute ezin dituztela gogoratu beren historien zati batzuk, ia % 25ek 
jendearengandik urrun sentitzen dira eta etorkizuna urratu dietela sumatzen dute, eta % 16 sorgor daude 
emozionalki. 
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Xehetasunak gogoratzeko zailtasunak. “Xehetasun batzuk asko lausotu dira, zorionez, baina 
gorputz-sentsazioak ez dira lausotzen, horiek hor diraute” (Gorka)

“Puf!, dena oso nahasia daukat, oso, oso nahasia. (…) Esaterako, e... egunak eman nituen artilez-
ko txano batekin. (…) Amaran, ikusi ahal izan nuen gauza bakarra bulegoan nengoen unea izan 
zen. (…) Orduan, nik uste dut horregatik, dena oso desitxuratuta daukat. (…) Ematen du ez naizela 
gogoratzen. (…). Gero, Egian oso larri nengoen. (…) Nik uste dut Amaran zerbait gertatu zitzaidala, 
Egiara horrela iristeko…. Gogoratzen ez dudan zerbait gertatu zen.” (Alazne)

Etorkizun urratua. “Lehen, piezak ondo ahokatuta zeuden, aukeratu eta egiten nuen bizimodua za-
baldu zitekeen, eta espetxetik atera ondoren sineste horiek suntsitu egiten dira pixka bat.” (Karlos)

Jendearengandik urrun. “Ez daukat lagunik, ezagunak dauzkat, hanka egiten dut. (…) Leku ba-
tean bagaude, eta esaten duzu ‘joño hiru gara’ eta gero bost, eta gero zortzi… esaten duzu, hemen-
dik banoa, joan beharra daukat. Niretzat, larritasuna soziala izan da.” (Kerman)

Alienazio-sentsazioa “Une horretan, gainera, pixka bat marjinala sentitzen naiz, niretzat lurreko 
paradisua zen leku hori, orain, leku hotza da, bizirik gabea, betetzen nauen ezer ez duen leku bat.” 
(Benito)

Urruntze afektiboa.  “Ez dut horretaz oso sakon hitz egin, asko kostatzen zait… lagunekin hitz egin 
dut, konfiantza handia dudan horiekin, baina gertaera zehatzen moduan, anekdota gisa, nigandik 
urrunduz bezala, hirugarren pertsonan bezala.” (Iraitz)

• Hiperaktibazioa

Hiperalerta-egoera, egonezin psikomotorra edo uneoro erne egotea dira ebaluatutako pertsonek gehien ai-
patzen dituzten hiperaktibazio-sintomak. Lo egiteko arazoak, suminkortasuna, haserrealdiak eta kontzentra-
tzeko zailtasunak izaten dituzte laginean parte hartu dutenen heren batek gutxi gorabehera. Sintomatologia 
horren adibide asko peritazioetan jaso dira:

Hiperalerta, erne egotea Egonezina eta izu-ikara “Gaur egun, taberna batean ezin naiz egon ino-
ri bizkarra emanda, Maiterekin nagoen guztietan, taberna batean sartzen naizenean, atzean egon 
behar dut eta dena ikusi behar dut, hots, ikusi egin behar dut, ni ezin naiz egon taberna edo jatetxe 
batean zerbait jaten eta besteei bizkarra emanda, ezin dut… eta tabernetatik irteten garenean, ez 
nauzu sekula atean ikusiko, sekula santan, beti atzean, edo hormaren kontra.” (Aritz)

“Poliziak gazteak ziren, ez ziren nagusiak, ez horixe… atxilotze-aldiaren ondoren, 24-30 urteko 
jendea baldin bazegoen, kalean ikusten nuen jendea eta ezagutzen ez nuena, eta, agian, begiratu 
egiten zidaten… kakalarria ematen zidan (…) denak poliziak iruditzen zitzaizkidan, ezagutzen ez 
nituenak poliziak ziren (…) begiratzen zidaten guztiak poliziak ziren.” (Alain)  

Loa desarautzea, amesgaiztoak. “Askotan esnatzen nintzen Land Roverra bazetorrela ametse-
tan. Ikaratuta esnatzen nintzen, eta loa galtzen nuen, ea berriro datozen! (…) Amesgaiztoak ni-
tuen”. (Igor)

“Oraindik ere, goizaldiko ordu bi eta erdiak aldera esnatzen naiz (atxiloketaren ordua, gutxi gora-
behera), eta asko kostatzen zait berriz loak hartzea.” (Xabi)
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26. taula. Kontingentzia-taula: aldagai askeak eta PCL-C

PTSD Mailak guztira

Ez du 
TEPTrik 
(n=151)

TEPTren 
sintomak 
(n=16)

TEPT 
proba-
blea 

(n=16)

TEPT 
(n=19)

Polizia-indarra

Guardia Zibila
Zenbaketa 57 8 7 5

% 74,0 10,4 9,1 6,5

Polizia 
Nazionala

Zenbaketa 51 0 4 7

% 82,3 0,0 6,5 11,3

Ertzaintza
Zenbaketa 14 2 3 1

% 70,0 10,0 15,0 5,0

Polizia-gorputz 
bat baino 
gehiago

Zenbaketa 29 6 2 6

% 67,4 14,0 4,7 14,0

Sexua

Gizona
Zenbaketa 119 14 14 13

% 74,4 8,8 8,8 8,1

Emakumea
Zenbaketa 32 2 2 6

% 76,2 4,8 4,8 14,3

Inkomunika-
zio-egunak

5 baino 
gutxiago

Zenbaketa 83 5 7 11

% 78,3 4,7 6,6 10,4

5 edo gehiago
Zenbaketa 68 11 9 8

% 70,8 11,5 9,4 8,3

Atxilotze-urtea

1979 baino 
lehen

Zenbaketa 29 1 1 3

% 85,3 2,9 2,9 8,8

80ko 
hamarkada

Zenbaketa 60 5 3 3

% 84,5 7,0 4,2 4,2

90eko 
hamarkada

Zenbaketa 23 3 5 2

% 69,7 9,1 15,2 6,1

2000tik aurrera
Zenbaketa 39 7 7 11

% 60,9 10,9 10,9 17,2

Taulan, TEPTren eta zenbait aldagairen arteko erlazioa erakusten da. Atxilotzea gaur egunera zenbat eta 
gehiago hurbildu, badirudi TEPT jasateko aukera gehiago dagoela. Nahasmendu horren intzidentzia han-
diena 2000. urtetik aurrera gertatzen da (% 17,2), lehenago atxilotutako peritatuetan tasa erdira jaisten da 
(% 8,8 1979 baino lehenago), eta ehunekoak txikiagoak dira 80ko eta 90eko hamarkadetan. 

Pertsonek estres emozional handiko egoerei aurre egiteko eta haiek metabolizatzeko dituzten banakako 
baliabideek, gizarte-laguntza instrumental, emozional eta informatzaileak, eta testuinguru psikosozialak era-
gin positiboa izan dezakete denboraren joanean; izan ere, bizi-berregokitzeko prozesuak sustatu, munduan 
egoteko modu kaltetuak malgutu (eskema kognitiboak) eta bizipen traumatikoen lanketa errazten dituzte. 
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Hala ere, arazo indibidual edo psikosozialak direla medio, 90eko hamarkada baino lehenago atxilotutakoen 
% 15ek trauma osteko sintomaren bat dute, baita 2000. urtea baino lehenago atxilotutakoen % 31,3k ere. 
Datu horietatik ondorioztatzen da esperientzia traumatiko-mota batzuek izandako zenbait pertsonak sekue-
la menderaezinak dituztela, kroniko izateko joerarekin.

Sexuari dagokionez, lagina oso adierazgarria ez bada ere, TEPTk intzidentzia handiagoa du emakumeen-
gan (% 14,6) gizonengan baino (% 8,1). Emakumeek TEPT osoa izateko joera dute; gizonek, berriz, trauma 
osteko sintomatologia gehiago izaten dute, baina ez dituzte nahasmenduaren diagnostiko osorako irizpi-
deak betetzen.

Ezin da erlazio bat argi ezarri inkomunikazio-egunen kopuruaren eta horrek trauma osteko klinikan duen 
eraginaren artean. Datu hori peritazioa egin arte igarotako denborak mugatzen du; izan ere, sei egunetik 
gorako atxilotze ia guztiak 90eko hamarkada baino lehenago izan ziren.  

• Depresioa

Laginean depresio-mailek dituzten emaitzak, Becken Depresio Inbentarioaren arabera (BDI). BDI depresio
-sintomak kuantifikatzeko gehien erabiltzen den eskala da, eta batik bat melankoliaren sintoma klinikoak eta 
depresioaren pentsamendu intrusiboak ebaluatzen ditu. Alde horretatik, karga kognitibo handiko eta sintoma 
somatiko, eragile edo antsietate-sintoma gutxiko eskala bat da. 21 itemeko bertsioak ez du ezarritako eba-
keta-punturik. Depresioaren larritasun-mailei dagozkien puntuazioak hauek dira: 0-9 (gutxieneko depresioa 
edo depresiorik ez), 10-16 (depresio arina), 17-29 (depresio moderatua) eta 30etik gora (depresio larria).

27. taula. Depresio-eskalaren emaitzak

Depresioa (BDI) %

Depresiorik ez 64,9

Depresio arina 19,3

Depresio moderatua 12,9

Depresio larria 3

N 202

Ikusten dugu depresioak intzidentzia nahiko txikia duela lagin honetan, aldez aurreko ikerketekin bat etorriz
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28. taula. Kontingentzia-taula: aldagai askeak eta BDI

PTSD Mailak guztira

Ez du TEPTrik 
(n=151)

TEPTren 
sintomak 
(n=16)

TEPT pro-
bablea 
(n=16)

TEPT 
(n=19)

Polizia-indarra

Guardia 
Zibila

Zenbaketa 56 10 9 2

% 72,7 13,0 11,7 2,6

Polizia 
Nazionala

Zenbaketa 39 13 9 1

% 62,9 21,0 14,5 1,6

Ertzaintza
Zenbaketa 9 5 5 1

% 45,0 25,0 25,0 5,0

Polizia-gor-
putz bat bai-
no gehiago

Zenbaketa 27 11 3 2

% 62,8 25,6 7,0 4,7

Sexua

Gizona
Zenbaketa 106 33 16 5

% 66,3 20,6 10,0 3,1

Emakumea
Zenbaketa 25 6 10 1

% 59,5 14,3 23,8 2,4

Inkomunika-
zio-egunak

5 baino 
gutxiago

Zenbaketa 67 22 14 3

% 63,2 20,8 13,2 2,8

5 edo 
gehiago

Zenbaketa 64 17 12 3

% 66,7 17,7 12,5 3,1

Atxilotze-urtea

1979 baino 
lehen

Zenbaketa 22 8 4 0

% 64,7 23,5 11,8 0,0

80ko 
hamarkada

Zenbaketa 54 9 7 1

% 76,1 12,7 9,9 1,4

90eko 
hamarkada

Zenbaketa 20 7 6 0

% 60,6 21,2 18,2 0,0

2000tik 
aurrera

Zenbaketa 35 15 9 5

% 54,7 23,4 14,1 7,8

2000. urtetik aurrera atxilotutakoen % 45,3k nahasmendu depresibo arinetik larrira bitartekoarekin bat da-
tozen puntuazioak dituzte BDIren arabera. Estatistikoki adierazgarria ez bada ere, denbora-tarteen arteko 
aldeak handiagoak dira aztertutako depresio-maila handitzen denean. Gure datuek adierazten dute 80ko 
hamarkadan atxilotutakoek BDIrekin neurtutako depresio-sintoma gutxiago dituztela, 90eko hamarkadan 
atxilotutakoek baino. Datu hori laginaren faktoreei erreparatuz azaldu daiteke (laginaren tamaina), edo 
pertsonen profilari eta hamarkada horretan atxilotutakoen determinante psikosozialei, geroago atxilotu-
takoen aldean.

Generoari dagokionez, lagineko emakumeen % 40,5ek depresio-mailaren bat dute, gizonek duten tasa 
baino sei ehuneko-puntu handiagoa. Genero-desberdintasunak daude kontuan hartutako depresioaren la-
rritasun-mailaren arabera, depresio larrienetan izan ezik, hor ehunekoak antzekoak baitira. Gizonek depre-
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sio arin gehiago dituzte (% 20,6) emakumeek baino (% 14,3), eta emakumeek depresio moderatu gehiago 
dituzte (% 23,8) gizonek baino (% 10).  

Azkenik, aurreko taulan gertatzen den bezala, inkomunikazio-egunak eta depresio-sintomak erlazionatzen 
dituzten datuak ezin dira baloratu hutsegiteak egiteko arriskurik gabe, inkomunikazio-aldi luzeenak 90eko 
hamarkada baino lehenagokoak baitira.

• Muturreko esperientzien eragin psikologikoaren neurria. VIVO galdetegia

VIVO galdetegia tresna bat da, munduari buruzko ikuskera, identitatea eta oinarrizko sinesteak ebaluatzeko, 
bai herritar arrunten artean, bai muturreko egoeretatik bizirik ateratako herritarren artean.

Trauma osteko erantzunak konplexuak dira, eta aurre egiteko prozesu iraunkorrekin edo zaurgarriekin duten 
erlazioak eskatzen du traumaren eraginaren azterketari diziplina anitzetik heltzea, aintzat hartuz, batetik, 
gertaera traumatikoaren neurri objektiboak eta pertsonen egitura- eta prestasun-ezaugarriak, eta bestetik, 
pertzepzio subjektiboa eta muturreko esperientziek nola aldatzen duten munduari, besteei eta norberari 
buruzko ikuskera.

Muturreko esperientziek munduari eta norberari buruzko pertzepzioari eragiten diote modu konplexu eta 
multidimentsionalean.

7. grafikoa. Muturreko egoeren eraginean garrantzitsuak diren oinarrizko sinesteen eredu kontzep-
tuala (Pérez-Sales, 2006)

Muturreko esperientziaren kontzeptua: Muturreko esperientzia honela defini daiteke: norberaren eta in-
guruneko errealitatea zalantzan jartzea dakarren trauma-esperientzia bat (hau da, osotasun fisiko edo psi-
kologikoarentzat mehatxu larria), galera traumatiko bat (hau da, pertsonaren identitatean edo harremanetan 
elementu garrantzitsu bat ustekabean galtzeagatiko dolua) edo krisi bat (hau da, bizi-zikloaren baldintzetan 
funtsezko aldaketei egokitzea eta horri lotutako eskakizunak). Muturreko esperientzia kontzeptua zenbait 
bizi-egoera izendatzeko erabiltzen da, hala nola gaixotasun kronikoak edo minbizia; gaixotasun horiek trau-
mari buruzko azterketa hertsien alorrean sartzea polemikoa izaten zen. 

Ziurtasuna

Norberarekiko 
konfiantza

Betetasuna

Erantzukizuna

Norberarenga-
nako sinesteak

Besteenganako 
sinesteak

Besteenganako 
konfiantza
Ontasuna

Komunikazioa

Intimitatea

Munduari 
buruzko 

sinesteak

Xedea

Gertaera traumatiko baten ondoren zalantzan jar daitezkeen 
gizakiaren eskema batzuk

Aurresangarrita-
suna eta ordena
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Traumaren kontzeptua. Honako hau da: (a) pertsonaren osotasun fisiko edo psikologikoarentzat mehatxu 
bat den esperientzia bat, askotan oso lotua kaos- eta nahaste-emozio edo -bizipenekin, oroitzapenen ete-
narekin, ideia absurdoekin, izuarekin, anbibalentziarekin edo nahasmenarekin; (b) oro har ezin da kontatu, 
eta askotan besteentzat ulertezina dela uste da; (c) gizakiaren segurtasun-erreferenteak osatzen duten oi-
narrizko onarpen bat edo gehiago hausten ditu, batez ere norberaren bizitza ezin dela kaltetu eta nork bere 
bizitza kontrolatzen duelako usteak, halaber hausten ditu besteenganako konfiantza, haien ontasunarekiko 
konfiantza, enpatiarako aurrejoera eta mundua kontrolagarria dela eta aurreikus daitekeelako ustea; (d) nia-
ren eskemak eta munduaren aurreko niarenak zalantzan jartzen ditu, eta, beraz, norberaren identitatearen 
egitura. Ikuspegi etniko eta transkultural batetik, eta azterketa honen xedeetarako, gertaera traumatiko ba-
tek pertsonen bizitza eta pertsonen ingurunea arautzen duten oreken sistema hausten du. 

Eraginaren kontzeptua Muturreko esperientzia batek munduaren ikuskeran duen eragina da, aldaketei 
dagokienez. Aldaketa nozioak barne hartzen ditu eragin negatiboak (kalteak, zaurgarritasuna edo sintomak 
sortzea) eta positiboak (erresistentzia-mekanismoak edo babes-faktoreak, erresilientzia-faktoreak, espe-
rientzia negatiboei aurre egiteko eta haietatik ikasteko faktoreak, trauma ostean hazteko elementuak eta 
esperientzia kaltegarrietatik abiatuta bizitza positiboki berrebaluatzeko faktoreak).

Trauma psikosoziala. Muturreko esperientzien eragina da, gizabanakoaren eta familia-, gizarte- eta komu-
nitate-ingurunearen arteko elkarreginaren ondorioz (Martín-Baró, 1990). 

Esperientzia traumatikoei emandako erantzunaren multidimentsionaltasuna Gaur egungo ikerkete-
tan, dimentsiobakarreko ikuskera izateko joera dago (continuum positibo – negatiboa), gizakiak muturre-
ko esperientziei ematen dien erantzunei buruz. Ikerketa-lerro honek kontrako ideia du abiapuntua: multi-
dimentsionaltasun-eredu bat dago muturreko esperientziei ematen zaizkien erantzunetan. Pertsonak ez 
dira berez indartsuak edo ahulak, erresistenteak edo zaurgarriak, biktimak edo bizirik dirautenak. Hainbat 
erantzun ematen dituzte, aldi berean sendotasun- eta ahultasun-elementuak dituztenak, erresilientzia- eta 
zaurgarritasun-elementuak, emozio positiboak eta negatiboak. Estrategiak egokitzapenezkoak eta ez-ego-
kitzapenezkoak izan daitezke aldi berean, egoera traumatikoaren eta testuinguruaren arabera. Esaterako, 
gaixotasun kroniko batekiko edo abusu batekiko erresistentea den pertsona bati banantze batek asko eragin 
diezaioke. Beraz, muturreko esperientzien aurrean, pertsonek testuinguruaren araberako erantzun erresis-
tenteak ematen dituzte (eta, beraz, testuinguruaren araberako erantzun zaurgarriak ere bai). 

Muturreko esperientziek berekin dakartzate munduaren ikuskeraren zenbait alderdiren identitate-elemen-
tuak berrebaluatzea eta zalantzan jartzea. Erantzun psikofisiologikoen konstelazio sindromiko baten bidez, 
patologia mentala dagoen ala ez mugatzen saiatzen den ikuspegi kliniko batez gain (TEPT, DESNOS edo 
beste batzuk), eredu sozio-kognitibo eta konstruktibistetan oinarritutako interpretazio batentzat, bizi-ikaske-
ta kontzeptua hurbilago dago bizirik atera direnen esperientzia subjektibotik. Seme-alaba bat hil ondoren, 
mundua kaotikoa eta bidegabea dela pentsatzea nahasmendu kognitibo bat izan daiteke, edo gaixotasun
-sintoma bat. Baina ikuskera alternatibo bat –VIVO, adibidez – izan daiteke munduaren ordenari eta justizia-
ri buruzko norberaren pertzepzioa aldatzea, anormaltasun bat aurrez epaitu gabe.

Galdetegiaren xedea VIVO galdetegia tresna bat da, muturreko esperientziek munduari buruzko ikuskeran, 
identitatean eta oinarrizko sinesteetan duten eragina ebaluatzeko, bai herritar arrunten artean, bai muturre-
ko egoeretatik bizirik ateratako herritarren artean. Tresna hori ez da baloratu behar ikuspegi normatibo bate-
tik (normaltasun- edo patologia-ideia bat ematen duten balioen batukaria), baizik eta ikuspegi dimentsional 
batetik, honako hauek aztertuz: erantzun-profilak eta balio kritikoak. Galdetegiaren interpretazioa ezin da 
egin traumaren historia pertsonalarekin lotu gabe, eta historia klinikoarekin osatu behar da ezinbestean.

29. taula. VIVO galdetegiko kontzeptu-blokeak eta azpieskalak.

Azpieskalak Puntuazio altuak lortzen dituzten 
pertsonek...

Puntuazio baxuak lortzen 
dituzten pertsonek...

I. kontzeptu-blokea – Munduaren ikuskera

Munduaren ikuskera
(Positiboa / negatiboa)

... mundua leku grisa dela uste dute, 
segurua ez den leku bat, bizitzaz gozatu 
ezin daitekeen leku bat.

... mundua leku eder, atsegin 
eta segurua dela uste dute.

Bizitzaren zentzua  
(Badu / Ez du) ... bizitzak zentzurik ez duela uste dute. ... bizitzak zentzua duela uste 

dute.
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Azpieskalak Puntuazio altuak lortzen dituzten 
pertsonek...

Puntuazio baxuak lortzen 
dituzten pertsonek...

Sineste sendoak 
(Laguntzen dute / Ez dute 
laguntzen)

... sineste ideologiko edo espiritual 
sendorik ez dutela edo sineste sendo 
horiek egoera zailei aurre egiteko 
lagundu ez dietela uste dute.

... beren sineste ideologiko 
edo espiritual sendoek egoera 
zailei aurre egiteko lagundu 
dietela uste dute.

II. kontzeptu-blokea – Munduarekiko jarrera

Suizidioa
(Aukera / Aukerarik ez)

... suizidioa aukera legitimoa dela eta 
aintzat hartu dutela diote.

... suizidioa ez dela aukera bat 
uste dute.

Patua 
(Garrantzitsua / 
Garrantzirik ez)

… patuak beren bizitzan eginkizun 
erabakigarria duela uste dute.

... paturik ez dagoela uste 
dute.

Anbiguotasuna eta 
ziurgabetasuna 
(Onartzen du / Ez du 
onartzen)

... anbiguotasuna eta ziurgabetasuna 
ez dituzte onartzen, eta besteekiko 
harremanetan zein beren bizitzako 
egoeretan ziurtasuna bilatzen dute.

... bizitzako anbiguotasuna eta 
ziurgabetasuna onartu behar 
direla uste dute.

Logikaren bilaketa 
(Onarpena / Zalantza)

... gertaeren logikari buruz galdetzen 
diote beren buruari.

... bizitzako gertaerak etorri 
ahala onartzen dituzte.

III. kontzeptu-blokea: Gizakiari buruzko ikuskera

Esperientzia partekatzea 
(Baliagarria / Ez da 
baliagarria)

... esperientzia adierazi eta partekatzeak 
ez duela laguntzen uste dute, eta 
isiltasuna edo ahaztea hobesten dituzte.

... esperientzia partekatzeak 
lagundu egiten duela uste 
dute.

Sufrimendua
(Baliagarria / Ez 
baliagarria)

... sufrimendu oro alferrikakoa dela eta 
pertsona hondatzen duela uste dute.

... sufrimendua ikasteko eta 
hobetzeko aukera bat dela 
uste dute, eta sufrimenduan 
ere zoriontsu izatea badagoela 
uste dute.

Gizakiaren ontasuna 
(Badu / Ez du)

… orokorrean gaizkia nagusitzen dela 
eta pertsonek hurbileko pertsonei ez 
dietela laguntzen uste dute.

... ontasunaren aldeko joera 
dagoela uste dute.

Konfiantza gizakiarengan  
(Badu / Ez du)

… ez dute besteengan konfiantzarik 
izaten.

… besteengan konfiantza 
izateko joera dute.

Komunikagarritasuna
(Posible da / Ez da posible)

… izugarrikeriak adierazteko hitzik ez 
dagoela uste dute, eta jendeak ezin 
duela gertatutakoa ulertu.

… egoera lazgarrienak ere 
hitzez adieraz daitezkeela uste 
dute.

Ametsak
(Neutroak / Sufrimendua)

… sufritu egiten dutela diote, eta hori 
ametsetan agertzen dela.

… normalean ez dituzte 
ametsak gogoratzen eta ez 
diete garrantzirik ematen.

IV. kontzeptu-blokea: Aurre egitea

Erruminazioak  
(Badaude / Ez daude)

… gertaerei buruan bueltak emateko 
joera dute eta ez zaie erraza egiten 
haietaz ez pentsatzea.

… erraztasuna dute kezka 
sortzen dieten gauzetan ez 
pentsatzeko.

Berehala aurre egitea 
(Aktiboa / Blokeoa)

… mehatxuen aurrean blokeatzeko edo 
beldurtzeko joera dute.

… egoera horiei lasaitasunez 
eta zuzenean aurre egiteko 
joera dute.

Ahaztea 
(Posible da / Ez da posible)

… gertaerak ahaztea ezinezkoa dela 
uste dute.

… nahi izanez gero gauzak 
ahazteko gai direla uste dute.
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Azpieskalak Puntuazio altuak lortzen dituzten 
pertsonek...

Puntuazio baxuak lortzen 
dituzten pertsonek...

V. kontzeptu-blokea: Iraganeko gertaeren eragina

Errua 
(Onartu / Ez onartu 
iragana)

… errudun-bizipen mingarriak dituzte.

… beren iragana onar 
dezaketela, eta ulertu edo 
barkatzeko gai direla uste 
dute.

Norberarekiko konfiantza 
(Badu / Ez du)

… beren buruarengan zuten konfiantza 
eta arazoei aurre egiteko ahalmena 
galdu dutela adierazten dute.

…beren buruarenganako 
konfiantzak bere horretan 
segitzen duela diote.

Ikastea 
(Posible da / Ez da posible) ... akatsetatik ez dela ikasten diote.

… egoera kaltegarrietatik ikasi 
dutela edo indartsuagoak 
izaten jakin dutela diote.

Aldaketa 
(Posible da / Ez da posible) … aldatzea ezinezkoa dela uste dute. … aldatzea gizakiak berezkoa 

duela uste dute.

Beldurrak (Zehatzak / 
Zehaztugabeak)

…. beren beldurrei antzematea zaila 
dela uste dute.

…. beren beldurrei 
antzemateko gai izaten dira.

VI. kontzeptu-blokea: Emozioak

Identitatearekin lotutako 
emozioak 
(Positiboak / Negatiboak)

… esperientzia traumatikoa umiliazio-, 
duineztasun- eta lotsa-bizipenekin 
lotzen dute.

… gertatutakoa 
harrotasun-, duintasun- edo 
erresistentzia-bizipenekin 
lotzen dute.

Berehalako kontrola 
(Badu / Ez du)

… esperientzia traumatikoa babesik 
eta kontrolik gabeko bizipenekin lotzen 
dute.

… esperientzia traumatikoa 
ez dute kontrola galtzearekin 
lotzen.

Sentimenduak 
(Onartu / Ez onartu)

… ez dituzte onartzen muturreko 
gertaerarekin lotutako sentimenduak.

… sentimenduak toleratzen 
eta onartzen dituzte.

VII. kontzeptu-blokea: Esperientzia kontatu

Lekukotza
(Garrantzitsua / Ez da 
garrantzitsua)

… lekuko izatea garrantzirik gabeko 
kontua dela uste dute.

… lekuko izateak bizitzari 
zentzua ematen diola uste 
dute.

Komunikatu 
(Garrantzitsua / Ez da 
garrantzitsua)

…Bizi izandako zenbait esperientzia 
isilean gorde nahi dituztela adierazten 
dute.

… esperientzia guztia 
kontatzen saiatu dira.

VIII. kontzeptu-blokea: Ondorioak

Enpatia
(Gertutasuna / Besteekiko 
bihozgabetasuna)

… esperientziak besteengandik urrundu 
dituela uste dute eta enpatia gutxiago 
dute besteen sufrimenduarekiko.

… uste dute esperientziak 
aukera eman diela 
besteenganako enpatia 
handiagoa izateko.

Beste pertsona batzuk 
maitatzeko gaitasuna 
(Berdina / Txikiagoa)

… harremanak izateko eta maitatzeko 
gaitasun txikiagoa dutela uste dute.

… gaitasun horrek bere 
horretan dirauela uste dute.

Zoria 
(Bilaketa / Zalantza)

… zoria bidegabea dela uste dute eta 
zalantzak dituzte.

… gertatzen diren gauza asko 
(muturreko egoerak barne) 
zoriaren mende daudela uste 
dute.
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Azpieskalak Puntuazio altuak lortzen dituzten 
pertsonek...

Puntuazio baxuak lortzen 
dituzten pertsonek...

IX. kontzeptu-blokea: Babes soziala

Babes soziala 
(Badago / Ez dago)

… gizarteak bizkar eman ziela edo ez 
duela entzun nahi uste dute.

… babesa eta gertutasuna 
sentitu zuten.

Biktima bera erantzule 
bihurtu 
(Bada / Ez da)

… gertatu zenaren errua beraiei 
leporatzen dietela sentitzen dute.

… ez dute uste gizarteak 
errudun egiten dituenik.

X. kontzeptu-blokea: Identitatea

Etorkizuna eta itxaropena 
(Positiboa / Negatiboa)

… etorkizuna ilun ikusten dute, 
itxaropenik gabe.

… etorkizuna itxaropentsu 
ikusten dute, eta zoriontsu 
izateko aukera dagoela uste 
dute.

Aldaketak identitatean 
(Badaude / Ez daude)

… gertaera hori mundua ulertzeko duten 
moduan erreferentzia-puntu bat (turning 
point) dela uste dute.

… mundua ulertzeko duten 
modua ez dela aldatu uste 
dute.

Lehentasunak aldatzea 
(Badaude / Ez daude)

… beren bizitzako lehentasunak aldatu 
direla uste dute (zentzu positiboan zein 
negatiboan).

… bizitzak berdin jarraitu duela 
uste dute.

Biktima-identitatea
(Badago / Ez dago)

… biktimak direla uste dute eta horrela 
ikusten dute beren burua. ... biktimak ez direla uste dute

Ondoren, VIVO galdetegiaren azpieskala bakoizaren emaitza nagusiak aurkezten dira. Batezbestekoa 1etik 
5erako Likert motako eskala baten gainekoa da, eta datuak hobeto interpretatzeko, aurreko taula kontsul-
tatzea gomendatzen da.

Tabla 30. Resultados escala VIVO

N Batez 
beste Desb. Tip.

Munduaren ikuskera

Munduaren ikuskera (positiboa/negatiboa) 202 2,6741 0,72664

Bizitzaren zentzua (Badu / Ez du) 202 1,7178 0,78676

Sineste sendoak (Laguntzen dute / Ez dute laguntzen) 202 2,9468 0,75760

Munduarekiko jarrera

Suizidioa (Aukera / Aukerarik ez) 202 1,9851 0,94752

Patua (Garrantzitsua / Garrantzirik ez) 202 2,1980 1,04400

Anbiguotasuna eta ziurgabetasuna (Onartzen du / Ez du onartzen) 202 3,0594 1,00691

Logikaren bilaketa (Onarpena / Zalantza) 202 3,5866 0,88164

Gizakiari buruzko ikuskera

Esperientzia partekatzea (Baliagarria / Ez da baliagarria) 202 2,0710 0,76289

Sufrimendua (Baliagarria / Ez da baliagarria) 202 2,3853 0,67320
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N Batez 
beste Desb. Tip.

Gizakiaren ontasuna (Badu / Ez du) 202 2,8230 0,76249

Konfiantza gizakiarengan (Badu / Ez du) 202 2,4653 0,98435

Izugarrikeriak komunikatzea (Posible da / Ez da posible) 202 3,6386 1,11328

(Neutroak / Sufrimendua) 202 2,5520 1,10225

Aurre egitea

Erruminazioak (Badaude / Ez daude) 202 3,3131 0,73219

Berehala aurre egitea (Aktiboa / Blokeoa) 202 2,5421 0,80967

Ahaztea (Posible da / Ez da posible) 202 3,1015 0,99168

Gertaeren eragina – iragana

Errua (Onartu / Ez onartu iragana) 202 2,2096 0,62478

Norberarekiko konfiantza (Badu / Ez du) 202 2,2314 0,66773

Ikastea (Posible da / Ez da posible) 202 2,2760 0,72766

Aldaketa (Posible da / Ez da posible) 202 2,1510 0,89400

Beldurrak (Zehatzak / Zehaztugabeak) 202 2,8688 1,04566

Emozioak

Identitatearekin lotutako emozioak (Positiboak / Negatiboak) 202 2,8375 0,81352

Berehalako kontrola (Badu / Ez du) 202 3,0569 1,25106

Sentimenduak (Onartu / Ez onartu) 202 2,0322 0,99511

Esperientzia kontatu

Lekukotza (Garrantzitsua / Ez da garrantzitsua) 202 1,9183 0,81161

Komunikatu (Garrantzitsua / Ez da garrantzitsua) 202 3,2599 1,22699

Ondorioak

Enpatia (Gertutasuna / Besteekiko bihozgabetasuna) 202 2,0569 0,60149

Beste pertsona batzuk maitatzeko gaitasuna (Berdina / Txikiagoa) 202 1,7624 ,94130

Zoria (Bilaketa / Zalantza) 202 2,4901 1,13729

Babes soziala

Babes soziala (Badago / Ez dago) 202 2,0111 0,72932

Biktima bera erantzule bihurtu (Bada / Ez da) 202 2,4233 1,10867

Identitatea

Etorkizuna eta itxaropena (Positiboa / Negatiboa) 202 1,9488 0,61367

Aldaketak identitatean (Badaude / Ez daude) 202 3,1782 0,89834

Lehentasunak aldatzea (Badaude / Ez daude) 202 2,6015 1,21898

Biktima-identitatea (Badago / Ez dago) 202 2,1795 0,83958
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• Munduaren ikuskera

Egin diren 202 protokoloetan, munduaren ikuskera ez dago oso kaltetuta, ez dute uste mundua leku 
ez-segurua eta grisa denik, nahiz eta batzuetan segurtasun-gabezia sentitu. Pertsona gehienen ustez, 
bizitzak zentzua du eta pentsatzen dute beren sineste ideologiko sendoek asko lagundu dietela traumari 
aurre egiten.

“Polizia-etxetik pasa ondoren, hasieran erabat lur jota sentitzen nintzen, baina, handik egun ba-
tzuetara, aurrera egin behar nuela sentitzen hasi nintzen eta merezi zuela bizitza bizitzea.” (Jon)

Nire ustez, adina eta sineste ideologiko sendoak garrantzitsuak dira tortura gainditzeko.” (Mikel)

Munduarekiko jarrera

Kasu batzuetan, atxilotze-egunei buruzko kontakizunean esaten dute hiltzeko gogoa sentitu zutela, baina 
orain ez dute uste hori aukera bat dela bizitzan. Gehienek bizitzeko gogoa dute. Eta ez dute sentitzen beren 
bizitzak aldez aurretik ezarritako patu baten mende daudenik.

Nabarmen hautematen zaie galdu egin dutela anbiguotasuna eta ziurgabetasuna onartzeko gaitasuna, bizi-
tzan eta besteekiko harremanetan ziurtasuna eta argitasuna behar dituzte.

Gehienei asko kosta zaie ulertzea zergatik egin zieten hura guztia.

“Badakit gogorra dela esango dudana, baina inkomunikatuta egon nintzen egunetan hiltzeko gogoa 
sentitu nuen behin baino gehiagotan, gerora asko pentsatu dut horretaz eta eskerrak ezin izan nion 
neure buruari ezer egin, bestela orain ez nintzateke hemen egongo.” (Kepa)

“Bainuontzian sartu ninduten, beste pertsona batzuen odol eta gonbitoz erdi beteta zegoen. Ha-
sieran, indarra egiten nuen burua uretatik ateratzeko, baina une batean amore eman eta pentsatu 
nuen «hil nahi banaute, hil eta kito».” (Koldo)

“Nik ez dut patuan sinesten, baina garai hartan oso zaila zen atxilotua ez izatea.” (Sebas)

“Ni aldatu egin naiz, ezin dut eraman niri hitz-erdika aritzea, gauzak argi ez esatea eta nire bizitza-
ren kontrola ez edukitzea, horrek amorratu egiten nau.” (Julen)

“Ez dut ulertzen zergatik egin zizkiguten basakeria haiek, ez zen informazioa ateratzeko bakarrik. 
Zer nahi zuten? Gure gizatasuna haustea?” (Aitor)

Gizakiari buruzko ikuskera

Pertsona gehienen iritziz, esperientzia traumatikoaz hitz egitea eta besteekin partekatzea lagungarria da 
hura beste era batera eramateko eta gainditzeko.

Ideia garrantzitsu bat ageri da: kontuan hartzen dute esperientziatik ikasi egiten dela eta gainditu daitekeela. 
Hori uste du peritatuen ehuneko handi batek, esperientzia traumatikoa gertatu zenetik urteak igaro ondoren.

Kasu gehienetan, pentsatzen dute gizakiak, oro har, pertsona ona izateko joera duela, nahiz eta muturreko 
esperientzia bat jasan. Ez dute galdu besteenganako konfiantza.

Hala ere, denek diote zaila dela bizi izan dutena adieraztea, batez ere torturak sorrarazten dituen senti-
menduak kontatzea, eta kontatzen dutenean, oso zaila dela besteek ulertzea, esperientzia hori bizi izan ez 
badute. Gehienek ordura arte ez zuten hitz egin ez torturako unean ez geroago izan zituzten sentimenduez. 
Kasu askotan, Istanbulgo Protokoloko elkarrizketan egin zuten lehen aldiz.

Gehienek orain ez dute traumarekin lotutako amets mingarririk, baina ondoeza sentitu zuten Istanbulgo 
Protokoloa egin eta ondoko egunetan. Kasu batzuetan, hala ere, loaren desarautzeak urte askoan dirau.

“Bai, uste dut bizi izan dugunaz hitz egitea lagungarria dela beste era batera eramateko, agian 
gainditzeko ere bai.” (Haritz)

“Ni, orain, enpatikoagoa eta solidarioagoa naiz gizakiaren minarekin.” (Ane)

“Ez da erraza bizipenez hitz egitea, zer egin zizuten kontatzen duzu, baina ez zer sentitu zenuen, 
hau da nire lehenengo aldia, baina uste dut ez didazula ulertuko, hura bizi egin behar da zertaz ari 
garen jakiteko.” (Osertz)
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“Ez dut uste amesgaiztorik izan nuenik, ezta tortura igaro eta lehen egunetan ere, baina elkarrizketa 
egin nuenetik pixka bat asaldatuta nabil eta ez dut ondo lo egiten.” (Iñaki)

“Ez dut berdin lo egiten eta, urteen joanean sintoma arindu bada ere, oraindik ere gauean esnatu 
egiten naiz, logelan norbait dagoela pentsatuz.” (Beñat)

 “Oraindik ere, goizaldiko ordu bi eta erdiak aldera esnatzen naiz (atxiloketaren ordua, gutxi gora-
behera), eta asko kostatzen zait berriz loak hartzea.” (Asier)

Aurre egitea

Kasu gehienetan, gertaerei buruan bueltak emateko joera dute, batik bat ondoeza sorrarazten badiete, eta 
sentimendu negatiboak maneiatzeko zailtasunak dituzte.

Gertaerei aurre egiten ikasi dute, harrapatuta eta blokeatuta ez geratzeko.

Elkarrizketatu gehienek diote zaila dela bizi izandakoa ahaztea. Distantzia emozionala jar daiteke, bai ezin 
da ahaztu.

“Zerbaitek oroitzapen hartara eramaten nauenean, egunak ematen ditut buruan gauza berari buel-
tak ematen, burutik kendu ezinik, horregatik atxilotzea gogora ekartzen didaten egoerak saihesten 
ditut.” (Miren)

“Orain, egoera konplexuetan, lasaitzen saiatzen naiz, ez asaldatzen, presazko erabakirik ez har-
tzen.” (Andoni)

“Denborarekin gauza asko ahazten dituzu, baina egin zidatena ez dut inoiz ahaztuko, gainera ez 
dut ahazterik nahi, denek jakitea eta ez ahaztea nahi dut.” (Ander)

Gertaeren eragina – iragana

Errudun-sentimendua, askotan, hor dago. Behea jotzeagatik, nork bere buruari eta beste batzuei errua 
egozteagatik, ingurukoei sufrimendua sorrarazteagatik.

Uste dute iragana nolabait onar dezaketela, baina barkatzea zailagoa dela sentitzen dute. Ez dute sentitzen 
beren buruarenganako konfiantza galdu dutenik, eta uste dute torturaren muturreko egoerak indartsuago 
bihurtu dituela. Halaber, pentsatzen dute gizakia gai dela aldatzeko eta minean trabatuta ez geratzeko ere.

Beren beldurrei antzemateko gai dira. Gehienek zaurgarritasunarekin eta babesgabetasunarekin lo-
tzen dute.

“Poliziaburua etortzen zitzaidan zeldara mehatxu egitera. Ez dakit nola sentitzen nintzen une har-
tan. Gerora pentsatu izan dut nik gauzak egin baino lehen ondo pentsatzen ditudala, baina orduan 
prest nengoela esaten zidaten guztia berehala egiteko, buruz behera jartzeko esaten bazidaten, 
pentsatu gabe egingo nuela... Txotxongilo hutsa nintzen. Kartzelara joango nintzen “txipa” nuen 
jarrita. Neure buruaren aurka deklaratzen nuen, baina baita beste atxilotu batzuen aurka ere. Hala-
ber, autoan esan zidaten atxilotuta ez zegoen beste pertsona bat ere salatzeko, eta hori egin nuen.” 
(Endika)

“Zerbait gelditzen zaizu hor, ahaztu ezin duzun zerbait, eta zeure buruarenganako erruduntasun bat 
gelditzen zaizu.” (Unai)

“Gainera, errudun sentitu naiz nire familia egun horiek igarotzera behartzeagatik, ama batez ere, bi-
kotekidearekin hor ez egoteagatik, egiten zizkidaten galderak erantzutean bikotekideari edo lagunei 
egin niezaiekeen kalteagatik. Errudun sentitzen zara une oro.” (Maite)

“Azkenean, milaka pertsona torturatu zituztela onar daiteke, baina ez genieke inoiz barkatu behar.” 
(Aitor)

“Asko sufritu dugu, baina gure herriak, mina jasanda ere, aurrera egiten jakin du.” (Ibon)

“Beldurrak hor daude oraindik ere, oraindik oso zaurgarriak gara eta Estatuaren politikaren aurrean 
ez dugu babesik.” (Jon Mikel)
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Emozioak

Bizi izan dutena muturreko esperientzia bat izan dela onartu arren, sentitzen dute jasan eta hala ere bizirik 
atera zirela.

Denek diote inkomunikazio- eta tortura-egoeretan babesgabetasuna eta kontrol-galera erabatekoak direla.

Denboraren joanean, esperientzia traumatikoarekin loturiko sentimenduak toleratzen eta onartzen 
ikasi dute.

“Infernu horretatik igaro ondoren, bizirik ateratzea borroka irabaztea da.” (Edorta)

“Ez dakit ezta nola azaldu ere, haien eskuetan zaudenean erabateko babesgabetasuna sentitzen 
duzu, ez duzu ezeren kontrolik, haien mende zaude.” (Lizar)

“Hasieran ez nuen gaizki sentitu nahi, haiek irabazi banindute bezala, baina gero konturatu nintzen 
haien mende egon ondoren normala zela hain desberdin sentitzea, ez nuen ezta neure burua eza-
gutzen ere.” (Andeka)

Esperientzia kontatu

Uste dute torturaren lekukotza egiteak zentzua ematen diela bizitzari eta historiari. Hala ere, dena kontatzea 
zaila dela sentitzen dute, nahiago dutela zenbait sentimendu eta bizipen ez kontatu, eta, zenbaitetan, oso 
zaila dela bizi izandakoa hitzez adieraztea.

“Lekukotza eman behar da, nire bizitzari zentzua emateko balio dit, eta, gainera, torturaren historia 
idatzi behar dugu, herrialde honen memoria historikoaren parte izan behar dugu.” (Jon Koldo)

“Gauza bat da lekukotza, eta beste bat hemen egin duguna, zer sentitzen dugun kontatu, hori zaila 
da, asko biluztea da.” (Maren)

Ondorioak

Pertsona askoren ustez, esperientzia traumatikoak eta sufrimenduak aukera eman diete besteenganako 
enpatia handiagoa izateko. Ez dute galdu besteekin harremanak izateko eta haiek maitatzeko gaitasuna. 

Kasu gehienetan onartzen zuten lehenago edo geroago jasango zutela tortura.

“Ni orain babesleagoa eta sentiberagoa naiz pertsonekin.” (Jaione)

“Bizitza eta hurbileko pertsonak gehiago balioesten ditut.” (Suhar)

“Garai hartan bazenekien lehenago edo geroago atxilotuko zintuztela, mundu guztia atxilotzen 
zuten.” (Manu)

Babes soziala

Pertsona gehienek sentitu zuten gizarte-ingurunearen laguntza eta gertutasuna. Eta ez dute sentitzen 
gizarteak erruduntzat hartzen dituenik, baina bai gizarteak askotan beste alde batera begiratu zuela 
torturaren auzian.

“Niretzat garrantzitsua izan zen nire ingurunearen babesa, horrek asko lagundu zidan.” (Antton)

“Gizarteak badaki sistematikoki torturatu dela, baina askotan beste alde batera begiratu dute.” 
(Aitor)

Identitatea

Etorkizuna itxaropentsu ikusten dute, eta zoriontsu izateko aukerak badituztela uste dute.

Pentsatzen dute pertsona aldatu egiten dela tortura behin bizi ondoren, muturreko esperientzia hori 
bizi ostean.

Bizitzako lehentasunetan eta identitatean nolabaiteko eragina izan da, baina gehienek uste dute bizitzak ia 
lehen bezala jarraitu duela.
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Ez dute beren burua biktimatzat hartzen; tortura jasan eta bizirik atera direla uste dute.

“Hainbeste sufrimendu jasan arren, herri alaia gara.” (Miren)

“Ni ez naiz pertsona bera, halako umiliazio handia jasan ostean gauza asko aldatzen dira.” (Nekane)

“Nik ez dut gogoko biktima hitza, ez dut neure burua biktimatzat jotzen, bizirik atera den norbait 
naiz.” (Sorne)
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VIVO galdetegiko aldagai askeak eta azpieskalak gurutzatzearen emaitzak hauek dira:

Ikusten da diktadura amaitu baino lehen tortura jasan zuten pertsonek puntuazio bereziki baxua lortu dute-
la sineste sendoetan. Horrek esan nahi du beren sineste ideologiko sendoek asko lagundu dietela egoera 
zailei aurre egiten. Desberdintasuna estatistikoki adierazgarria da tortura 80ko hamarkadan jasan zuten 
pertsonen aldean; izan ere, badirudi uste ideologiko sendoek gutxiago lagundu dietela egoerari aurre egiten. 
Aldea estatistikoki adierazgarria ez bada ere, eredu hau errepikatu egiten da: 80ko hamarkada baino lehen 
tortura jasan zuten pertsonek uste dute beren sineste ideologiko sendoek asko lagundu dietela egoerari 
aurre egiten, gainerako garietako pertsonei baino gehiago. Agian, gizarte politizatu batean diktadura baten 
aurka borrokatu behar izateak horretan lagundu zuen. Garai hartan torturak jasandakoei egindako elka-
rrizketa askotan, torturak gogoan zituztela azpimarratzen dute, atxilotu eta torturak jasateko posibilitatea 
kalkulu politikoan sartzen zela, eta, zenbaitetan, onartuta zutela beren ideiak defendatzearen ordaina zela. 

Atxilotze-garaiaren arabera aldeak antzematen diren beste alderdi bat hauxe da: sufrimendua zerbait balia-
garria ote den. 90eko hamarkadan atxilotutako pertsonek pentsatzen dute jasandako sufrimenduagatik ikas 
daitekeela eta, gainera, gainditu daitekeela. 2000. urtetik aurrera atxilotutakoek, berriz, uste dute sufrimen-
dutik ezin daitekeela ikasi eta torturaren esperientzia traumatikoa pertsonak hausteko tresna bat izan dela. 
Gure ustez, 2000ko hamarkadan muturreko esperientzia hori bizi izan dutenek oraindik oso hurbil sentitzen 
dute jasandako kaltea, minarekin errazago konektatzen dira eta sintoma asko oraindik gainditu gabe daude. 
Eta zailtasunak dituzte trauma gainditzeko eta hortik indartuta ateratzeko.

Berezitasun horrek azaldu dezake, hain zuzen, zergatik garai horretan atxilotutako pertsonek uste duten 
gaizkia, oro har, nagusitzen dela, eta pertsonek ez dietela laguntzen inguruan dituzten beste pertsonei. Kon-
fiantza-galera bat dago gizakiaren ontasunean. Gainera, errudun-sentimendu mingarria ere badute. Errua 
oso sentimendu arrunta da muturreko esperientziak bizi izan dituzten pertsonen artean, eta bereziki lotuta 
dago tortura-teknika psikologikoenekin, 2000ko hamarkadan oso erabiliak.

Atxilotze-urtearen arabera aurkitu dugun beste desberdintasun bat da 80ko hamarkadan atxilotutako per-
tsonak kontzienteagoak direla beren bizitzetan gertatu diren aldaketez muturreko esperientzia bizi izan zu-
tenetik; 2000ko hamarkadako pertsonek, berriz, zenbait aldaketa nabaritu dituzte identitatean eta bizitzan, 
baina oraindik ez dute identifikatzen zertan aldatu den bizitzan eta besteekiko harremanetan funtzionatzeko 
duten modua. Zailtasunak dituzte torturak eragindako aldaketak bereizteko.

Atxilotzea eta torturak jasan dituzten pertsona gehienek gaizki daramate anbiguotasuna eta ziurgabetasu-
na, eta besteekiko harremanetan zein beren bizitzako egoeretan ziurtasuna bilatzen dute. Lortutako datuen 
arabera, 80ko hamarkada baino lehen atxilotu zituzten pertsonak dira ziurgabetasuna okerren toleratzen 
dutenak, eta, ondoren, 2000tik aurrera atxilotu zituztenak.

Gure iritziz, alde horren arrazoia izan daiteke garai hartan ziurgabetasun eta babesgabetasun handiz bizi zi-
rela, erregimenaren aldekoak ez baziren. Egiten ziren torturetan, kasu askotan, muturreko indarkeria fisikoa 
erabiltzen zen, eta atxilotze-aldiak luzeak izaten ziren, zenbaitetan 10 egunetik gorakoak. Halaber, kontuan 
hartu behar da garai hori oso gogorra izan zela, diktadura batean bizi ziren eta atxiloketak etengabeak eta 
bereizi gabeak ziren. Gainera, pertsonak behin baino gehiagotan atxilotzen zituzten, eta poliziak jazarri eta 
zapaldu egiten zituen. Horregatik, agian, handitu zen ziurgabetasunarekiko jasanezintasun hori.

Atxilotu eta inkomunikazio-aldia pairatu zuten pertsona guztiek umiliazio-sentimenduak izan zituzten, duinta-
sunik gabe sentitu ziren eta lotsa-uneak igaro zituzten. Lortutako datuen arabera, puntuazio altuena 2000tik 
aurrera atxilotutakoek eman dituzte. Anbiguotasun- eta ziurgabetasun-sentimenduekin gertatzen den be-
zala, igoera hori lotuta dago tortura-metodoetan izandako aldaketarekin; izan ere, tortura psikologikoan 
erabilitako mezu eta tresnak oso bideratuta daude pertsonaren identitatea suntsitzera. Beharbada, horrek 
argitzen du 2000tik aurrera atxilotutakoek zergatik erakusten duten identitate-aldaketa nabarmena; izan ere 
adierazten dute desberdintasun esanguratsuak daudela atxilotu eta torturatu aurretik eta horren ondoren.

Generoari dagokionez, emakumeek gizonek baino neurri handiagoan adierazi dute suizidioaren aukera legi-
timoa dela eta aintzat hartu dutela. Hori ez da gizonen eta emakumeen artean aurkitu dugun desberdintasun 
adierazgarri bakarra.  Emakumeek gehiago pentsatzen dute beren errealitatea nolabait patuaren mende 
dagoela, hau da, gertatu zaiena zerbaitegatik gertatu zaiela edo, besterik gabe, gertatu beharrekoa zela, 
eta horrek kontrol-lekunea kanpoan kokatzen du. Gizakienganako mesfidantza handiagoa dute, eta erru-
dun-sentimendu handiagoa. Gizonak, oro har, errudun sentitzen dira ezin izan diotelako eutsi; emakumeak, 
berriz, errudun sentitzen dira beste pertsona batzuk salatu dituztelako eta beren inguruan sufrimendua sortu 
dutelako. Beharbada, horren guztiaren eraginez, emakumeak gehiago sentitzen dira torturaren biktimak, 
gizonak baino. Dena den, emakumeei errazago egiten zaie biktima kontzeptua onartzea, ez baitute ahulta-
sunarekin edo lastimarekin lotzen.
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Peritatuek beren errealitatean ez dute asko partekatu bizi duten esperientzia traumatikoa, baina lortu di-
tugun datuen arabera, adierazi dute esperientzia partekatzea eta hartaz hitz egitea lagungarria dela hura 
gainditzeko eta askatzeko. Batezbestekoen aldea oso handia ez bada ere, estatistikoki adierazgarria da 5 
egun baino gutxiago eta 5 egun baino gehiago inkomunikatuta egon ziren pertsonen artean. Azken horiek 
ez dute hainbeste balioesten bizi izandako esperientzia komunikatzearen garrantzia eta laguntza, eta uste 
dute isiltasuna tresna baliagarria izan daitekeela.

Itxiera-taldeetan egiaztatu dugu 5 egun baino gehiago inkomunikatuta egon diren pertsonei askoz gehia-
go kostatzen zaiela esperientzia kontatzea, erresistentzia adierazgarriak ageri dira esperientzia traumatiko 
hura gogora ekartzeko unean. Zailago egiten zaie sentimenduekin eta bizipen emozionalekin bat egitea. 
Litekeena da zenbait aldagaik eragitea, hala nola pertsona bat 5 egun baino gehiago inkomunikatzea legez-
koa zen garaian egiten ziren tortura-motek, gertaera haietatik igarotako denborak, etab.

Inkomunikazio-denboran oinarritutako beste desberdintasun bat da inkomunikazio-denbora gutxiago pairatu 
duten pertsonak ziurrago daudela lekukotza garrantzitsua dela, eta beren bizitzei eta beren egiari zentzua 
ematen diela. Aitzitik, 5 egun baino gehiago inkomunikatuta egon diren pertsonek ez dute hain garbi ikusten 
lekukotza ematea baliagarria izan daitekeela beren bizitzetan aurrera egiteko, haien ustez, lekukotza egi-
teak salaketa publikoko helburu bat izan behar du.

Azkenik, zenbait desberdintasun daude atxiloketa egin zuen polizia-gorputzen arabera. Ertzaintzak atxilo-
tutako pertsonek, beste polizia-gorputzek atxilotutakoek ez bezala, uste dute berak direla gertatu zaienaren 
erantzuleak. Gizakiarenganako konfiantza-galera adierazgarria da, behin muturreko esperientzia bat bizi 
ondoren, hala nola tortura. Polizia-gorputz guztietan puntuazio altua du konfiantza-galera horrek. Puntuazio 
altuena duten pertsonak Ertzaintzak atxilotutakoak dira; Guardia Zibilak atxilotutakoek, berriz, puntuazio 
txikiagoa dute.

7.5. Ondorioak eta eraginak errekonozimendu-politiken garapenean.

Sarrera
Gure esperientzian oinarrituta, Euskadin gertatutako tortura-kasuak (1960-2014) ikertzeko Kriminologiaren 
Euskal Institutuak (KREI) egindako proiektuan esku hartu dugun psikologo eta psikiatrek tortura jasandako 
pertsonak elkarrizketatu ditugu Istanbulgo Protokoloan oinarrituta, Nazio Batuek onartutako tresna den al-
detik. Ikerketa-prozesu horretan, erabaki genuen, elkarrizketa eta proba psikometrikoak egin ondoren, per-
tsona horien jarraipena eta laguntza egin behar zela, bizi izandako esperientzia traumatikoaren sufrimendua 
gogora ekarri ondoren nola sentitzen ziren balioesteko. Peritatu behar ziren pertsona guztiei azaldu zitzaien 
zertan zetzan peritazio-prozesua: bideoan edo audioan grabatutako elkarrizketa bat, proba psikometrikoak 
egiteko beste saio bat, hiru talde-saio eta azken elkarrizketa bat txostena erkatzeko.

Taldeak antolatzean, saiatu ginen peritatu guztiek denbora luzeko jarraipena izan zezaten. Horretarako, 
taldeak hilabetero edo hilabete eta erdiro antolatu genituen, talde horietan hilabete horretan elkarrizketatu 
genituen pertsonak sartuz.

Itxiera-saioak egiteko, terapeutek gidoi mental bat eraman genuen, laguntza hori egiteko.

Lehendabizi, garrantzitsua zen argi uztea talde-saio horiek ez zirela zauriak irekitzen jarraitzeko eta haiek 
lantzeko terapia-saioak, baizik eta laguntza-taldeak, nola zeuden balioesteko eta elkarrizketan mugitu zi-
tzaien guztia kokatzen laguntzeko.

- Lehenengo talde-saioan aukera zuten adierazteko nola sentitu ziren elkarrizketan eta proba psikometri-
koetako saioan. Ondoren, galdetu zitzaien perituen laguntza sentitu ote zuten, eta asko edo gutxi kostatu 
ote zitzaien atxilotze-egun haiek gogora ekartzea, eta nola sentitu ziren elkarrizketa egin osteko egunetan.

Saio horren helburua zen, batez ere, elkarrizketa egin ostean azaldu zitezkeen ondoezen berri izatea. Adie-
razi nahi zituzten egoerak kontuan hartu eta horretarako espazioa ematea. Kasu batzuetan, libreago senti-
tzearen sentsazioak ere ager zitezkeen, gertatutakoaz eta bizi izandakoaz hitz egiteko aukera izateagatik.

Saioa ixteko, agertzen ziren ondoezei eusten saiatzen ginen, eskatzen zitzaien pentsatzeko eta sortzen 
ziren eta aipatu nahi zituzten alderdiak ahoratzeko. Torturari eta bizi izan zutenari buruzko zalantzak edo 
galderak. Beste gai batzuk ere ager zitezkeen, hala nola salatzeko beharra, gertatutakoa buruan ikustearen 
garrantzia, egiari buruz hitz egitea, etab.
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Saioa ixteko, pertsonak bigarren saiorako prestatzen ahalegindu ginen. Eskatu zitzaien pentsatzeko eta sortzen 
zitzaizkien eta aipatu nahi zituzten alderdiak adierazteko: bizi eta sentitu izandakoari buruzko zalantzak eta gal-
derak, nabaritutako izaera-aldaketak, aldaketak funtzionamenduan, sinesteetan, balioetan eta abarretan.

- Bigarren talde-saioan, esperientzia traumatikoa berriro gogoratzeko prozesuak harrotzen zien guztia 
aztertu zuten. 

Gertatzen zitzaienaren motiboa eta kausa argitzeko ahalegina egin zen (oso onuragarria). Batez ere emo-
zioak askatzea zen helburua.

Taldea pertsonei hurbiletik lagunduz itxi zen, esperientzia hori igarotzeko eta beren bizitzetan aurrera egite-
ko izan zituzten mekanismoak eta tresnak nabarmenduz.

- Hirugarren saioaren hasieran berrikusi zuten nola sentitzen ziren elkarrizketa, testak eta bi talde-saio 
egin zituztenetik. 

Baloratu zuten oroitzapenak, irudiak edo ondoez-sentimenduak geratzen zitzaizkien, eta pertsonaren batek 
zauria irekita bazuen, banakako saioetan jarraipen bat egitea baloratu zen.

Hirugarren saio horretan, tarte bat utzi zen jasandakoa aipatzea, salatzea eta kontatzea zein garrantzitsua 
den pentsatzeko eta partekatzeko, ezinbestekoa baita aurrera egin ahal izateko eta gizarteari egia esateko, 
gertatutakoa kontatzeko. 

Tarte bat utzi zen: 

• Ikerketa-proiektu honek sortu dizkien itxaropenak partekatzeko. 
• Tortura-biktima gisa aitortzearen beharraz hausnartzeko.
• Pertsona bakoitzak erreparazioaz zer ulertzen duen esan dezan.

Terapeutak saiatu gara adierazten zein garrantzitsua den eman duten urratsa: batetik, torturaren memoriari 
beren lekukotza ematea eta, bestetik, prozesu guztia egitea (elkarrizketak, testak, taldeak), bizipen hori ez 
baita erraza. 

Historiari egin dioten ekarpena ere garrantzitsua da, gatazkan gertatutakoari buruzko egia osoa jakin ahal 
izateko. Kontuan hartu behar da, pertsonek sufritu dituzten kalte eta eragin guztien artean, tortura ere hor 
dagoela. Kalteaz hitz egin ahal izatea garrantzitsua da, kalteak erreparatzeko eta pertsona gisa eta gizar-
tean hazteko.

Taldeen deskribapena

Guztira, 23 itxiera-talde egin dira, eta hiru saio talde bakoitzeko.

202 peritazio egin dira lau probintzietan, honela banatuta: 50 peritazio Araban, 83 peritazio Bizkaian, 49 pe-
ritazio Gipuzkoan eta 20 peritazio Nafarroan.

Biktimak eta/edo bizirik ateratakoak torturaz mintzatzen dira 

Atal honetan, pertsonek gurekin partekatu dutena transmititu nahi dugu. Bizipenak, galderak, zalantzak, 
sentsazioak, sentimenduak, itxaropenak eta, batez ere, transmititu duten prestutasuna.

Gure ustez, aukera handia dugu esperientzia traumatikoak (hala nola tortura) bizi izan dituztenek zer dioten, 
zer nahi duten edo zer behar duten jakiteko. 

Horregatik, txosten honen bidez hitza eman nahi diegu pertsona horiei.

Taldeetan atera zen gaietako bat izan zen denbora igarotzea zailtasun bat ote zen, ala ez, bizipen trauma-
tikoak gogoratzeko. Izan ere, lagineko pertsona batzuk duela hiru hamarkada atxilotu zituzten, eta beste 
batzuk, berriz, 2000ko hamarkadan.

Igarotako denbora lagungarria da, ala ez, elkarrizketa egiteko

Pertsona batzuentzat, denbora igarotzea lagungarria izan zen bizi izandako gertaerak kontatzeko, denborak 
kaltea leuntzen baitu eta errazago kontatzen baita gertatutakoa.
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“Denborak laguntzen duelakoan nago, bizi izandakoa leuntzen baitu.” (Mikel)

“Hain grabatuta dituzun egoera horiek ez da kostatzen berriro gogoratzea.” (Jose Mari)

“Elkarrizketak garai hartara eramaten zaitu.” (Txema)

“Psikologoari kontatu nion herenegun gertatu izan balitz bezala. Grabatuta daukat, prozesu osoa.” 
(Felix) 

“Oroitzapenak, eta gogoratzen ez zenituen gauzak ere datozkizu gogora.” (Karlos)

“Ez da ahazten.” (Inazio)

“Denborari esker, distantzia emozionala jar daiteke.” (Etxahun)

Beste batzuentzat, berriz, denbora zailtasun-faktore bat zen, bizipen asko ahaztuta baitzituzten. Eta horrek 
larritasuna sortzen zien.

“Hutsuneak izaten dituzu, une jakin batean ahaztu nahi izan duzulako.” (Anton)

“Ez nuen ia ezer gogoratzen.” (Andoni)

“Hainbeste urte ahazten saiatu ondoren, orain zenbait gauzak ihes egiten didate, ez ditut gogora-
tzen, ahaztu nahi ditut.” (Aitor)

“Gauza asko ahaztuta nituen edo ahazten saiatu nintzen, beste batzuk gogoan nituen.” (Amaia)

“Erdi-ahaztuta daukat, baina gauza batzuk ez dituzu sekula ahaztuko.” (Ander)

“Gogoratzea, hain urruti eta hain gertu dago.” (Gaizka)

“Lehen elkarrizketan kontatu ez nituen gauzak etorri zitzaizkidan gogora.” (Naiara)

Bizi izandako izugarrikerien aurrean, biktima askok oroitzapen zehatz batzuk bakantzen dituzte. Beste batzuek 
bizi izandako indarkeriaren gertaera traumatikoen blokeo psikologikoak edo inkontzienteak sortzen dituzte. 

Askok garbi gogoratzen dute zer gertatu zitzaien eta hurbileko norbaitekin komentatu dute, baina ezeza-
gunen aurrean isilik geratzea erabaki dute, ez baitute gogoratu nahi, ezta berriro sufritzea eta lotsa edo 
haserrea sentitu ere. 

Oroitzapen eta ahazte horiek aukera ematen diete taldeetako kide gisa definitzeko. Oroitzeko eta ahazteko 
moduetatik abiatuta, bilatu daitezke bai identitate-aztarna eta -seinaleak, bai banakakoek beren burua tal-
deetako subjektu eta kide gisa eratzen dituzten moduak. (Riaño, 1999). 

Oroitzapenek gogora ekartzen, ahazten eta isiltzen duten hori ez da esperientzien zenbait alderdi edo xehe-
tasun gogoratzeko ezintasuna soilik, baizik eta hautaketa-prozesu aktibo baten ondorioa. 

Gogoratzea ez da errepikatze-alderdi bat, baizik eta eraikuntza-alderdi bat. Horrek adierazten digu zein den 
memoriaren funtzioen eremua bizitza indibidual eta sozialean, bai eta oroitzeak eta ahazteak –memoriaren 
bi operazio eta praktika osagarriak– nola betetzen dituzten zenbait funtzio eta nola erabiltzen dituzten per-
tsonek eta gizarteek zenbait helburu lortzeko. 

Taldean gogoratzeko ariketa egitean eta lekukotza indibiduala ematean, aurrez aurre begiratzen zaizkie bizi 
izandako gertaerei, eta esperientzia mingarri eta traumatikoen lekukotza ematen da. Memoria-mota hori 
errespetuz beteriko talde-prozesu batean eraikitzea tresna bat izan daiteke iraganari zentzua emateko eta 
trauma lantzeko prozesu bat hasteko. 

Gertaera mingarriak kontatzea benetan lasaigarria izan daiteke. Espezialista batzuen iritziz, gogoratu 
ondoren etorriko da ahaztea. “Esperientzia mingarriak ahazteko, lehendabizi beharrezkoa izaten da 
gogoratzea eta oraingo bizitzan onartzea. Esperientzia horiek nork bere egin ondoren soilik ahantz dai-
tezke modu osasuntsuan. Izan ere, bizipenetan arbuiatu eta baztertu den guztia murgilduta eta isilduta 
bezala geratu da, baina bizirik jarraitzen du eta sintomak bultzatzen ditu.” (Gómez eta Castillo, 2005).

Gogoratzeko eta ahazteko funtzioak lotuta daude esperientzia traumatikoak memoria indibidual eta kolektiboan 
erregistratzen diren moduarekin, bai eta memoriaren funtzio erreparatzaile, sinboliko eta eraikitzaileekin ere.

Indarkeriei buruzko memoria indibidual eta kolektibo horiek beldurrak zeharkatzen ditu. Izan ere, beldurrak 
eguneroko bizitza erregulatzen du, isiltasunen eta ikaren oinarria da eta lekukotza emateko eta sufrimendua 
kontatzeko aukera mugatzen du.

Memoria horiek zatikatuta daude eta sufrimenduak ez dira jakitera eman eta ez dira erreparatu.
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8. grafikoa. Igarotako denborak ea laguntzen duen trauma gainditzen

Gertatutakoa kontatzea prozesu bat da, giza eskubideen urraketa pairatu duten pertsonen ahotsak identifi-
katzeko, dokumentatzeko eta duin egiteko.

Kontatzea memoria eraikitzeko eta berreskuratzeko dinamika bat sortzea da. 

Kontatzea egia eraikitzeko eta babesteko tresna bat da, memoria historikoa eraiki dadin. 

Esperientziak kontatzeak aukera ematen du norbera zein den jakiteko, norberaren identitatearen zentzua 
eraikitzeko. 

Gertatutakoaz eta horrek sorrarazten dizkigun sentimenduez hitz egiteak, zenbait kultura-testuingurutan eta 
pertsona batzuentzat, arindu egin dezake isiltasunak dakarren pisu astuna. 

Gertaera bortitzek ez dira erraz ahazten eta, pertsona batzuek haiek ahazteko isiltzea erabakitzen duten arren, 
oroitzapenak amesgaizto bihurtzen dira, ondoez deskribaezina eta adierazezina, edo sintoma gorputzean. 

Memoria berreraikitzen biktimekin lan egiten dugunontzat, ezinbestekoa da gertaera bortitzak eta oso min-
garriak gogoratzen ditugunean sor daitezkeen emozioei eta jokabideei antzematen ikastea. 

Oso argi eduki behar da gogoraraztea, askotan, irteera-balbula moduko bat izan daitekeela erreprimitutako 
sentimendu eta hitzak kanporatzeko. Pertsona askorentzat hitz egiteko espazio bat izan daiteke urte asko 
isilik egon ondoren, eta, alde horretatik, batzuentzat lotan zegoen min bat berriz aurkitzeko modu bat izan 
daiteke, eta, beste batzuentzat, datu ezezagunak jakiteko aukera ematen duen esperientzia bat, sufrimen-
dua arintzeko edo areagotzeko balio dezakeena. 

Gogoratzeak zentzu handia izan dezake, baina min ere egiten du eta pertsona oso triste gera daiteke, edo 
amesgaiztoak edo ondoeza izan, eta, askotan, trauma berriro sor daiteke. Dinamika horietan, biktima zaindu 
eta errespetatu egin behar da. Horretarako, gutxieneko beharrezko denbora eduki behar da, eta pertsona-
ren erritmora eta egoerara egokitu beharra dago. 

Kontakizunak jasotzean, segurtasun-baldintzak sustatu behar dira eta konfiantza-oinarri bat sortu behar da 
biktimengan, haiekin lan egin ahal izateko. Mesfidantza-zantzuak, isiluneak edo beldurra erreakzio normal-
tzat hartu behar dira bizi izandako izu-giroagatik. Horiek errespetatu egin behar dira eta biktimekin laguntza-
ren jarraipenari buruzko konpromiso bat ezarri behar da. 

Giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonekin egindako lanak erakusten du garrantzitsua dela lo-
tura konprometitu bat ezartzea laguntzailearen eta biktimaren artean, neutraltasunean oinarritutako eredu 
klasikoak gainditzen dituena. Lotura horren oinarrian, besteen larruan jartzea, enpatia eta biktimen espe-
rientziaren ulermen soziala daude. 

Oso garrantzitsua da entzuteko gaitasuna izatea. Entzutea, halaber, irekitze- eta hurbiltze-jarrera bat da, bai 
pertsonala, bai gorputz-jarrera bat.

IGAROTAKO DENBORA

DENBORA IGAROTZEA 
LAGUNGARRIA DA % 30

DENBORA IGAROTZEA EZ DA 
LAGUNGARRIA % 60

DENBORA IGAROTZEAK EZ DU EZ 
LAGUNTZEN, EZ ZAILTZEN % 10
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Laguntza psikosozialak esperientziak adierazten eta ulertzen lagundu behar du, esperientziak normaliza-
tzen eta zentzua ematen, baina ez pertsonak patologizatzen edo errukiz edo gupidaz tratatzen, edo pairatu 
duten esperientziak estigmatizatzen. 

Badakigu gertaera traumatikoen bizipen emozionalei buruz hitz egiteak berekin dakarrela ahultze psikologi-
ko bat, eta garrantzitsua dela laguntzea eta zaintzea.

Pertsona askok taldeetan aipatzen zuten inoiz ez zutela atxilotze-aldia kontatu, psikologoekin egindako el-
karrizketetan kontatu zuten bezala. Pertsona askok lehen ere kontatu zuten gertatu zitzaiena, baina inoiz 
ez sentitu zutena.

Sentitu zutenari buruz hitz egitea

Pertsona askorentzat lehenengo aukera zen gertatutakoaz beste leku batetik hitz egiteko.

“Hau lehenengo aldia izan da.” (Oihan)

“Hitz egin ondoren, lasaituta nengoen baina indarrik gabe bezala.” (Ainara)

“Nik psikologoari kontatu nion hainbeste kontatu, ez dut inoiz egin.” (Erramun)

“Ez dut uste inoiz hitz egin dudala hain sakon inorekin honetaz.” (Ane)

“Inoiz ez duzu dena kontatzen, hemen bakarrik.” (Aitor)

Hitz egitean, emozioekin batzen zara.

“Zer sentitzen nuen galdetzen zidanean, une hartara eramaten ninduen eta zaurgarriago sentitzen 
nintzen.” (Mikel)

“Nola sentitzen nintzen galdetzen zidanean, larritu egiten nintzen, ez bainekien zer erantzun.” (Joseba)

“Inoiz ez nuen horrela hitz egin. Atxilotzean izan nuen sentimenduarekin batu nintzen, larritasuna 
eta estutasuna.” (Peru)

“Elkarrizketan, agian, etsipena sentitu nuen une batean.” (Andoni)

“Nik ez dut lortu hitzez adieraztea zer sentitzen den.” (Peio)

“Ordura arte adierazi ez nituen gauzak adierazi nituen.” (Iñaki)

“Gogora ekarri eta kontatzen dituzu agian lehenago ere kontatu dituzun gauzak, baina une hartan 
eragin ez zizutenak.” (Jon Mikel)

“Nik zer egin zidaten konta nezakeen, baina sakondu gabe, eta elkarrizketan den-dena harrotu zi-
tzaidan” (Bittor)

Maila sakonagoetara irekitzen dira.

“Kontatu ez dituzun gauzak kontatzen dituzu.” (Itziar)

“Hemen inork ez dakizkien gauzak kontatu ditut, kontatu ez ditudanak.” (Fernando)

“Inoiz kontatu ez nituen gauzak kontatu nituen.” (Suhar)

“Xehetasunez, ez dut inoiz kontatu.” (Urtats)

“Inoiz ez dut horrela kontatu. Gaindituta nuela pentsatzen nuen, baina orain ezetz pentsatzen dut.” 
(Aingeru)

“Tortura jasatean zer sentitu zenuen hitzez adieraztea zaila dela sentitzen dut.” (Maddi)

“Hemen desberdina da, badakizu zertara zatozen, psikologoek estutu egiten zaituzte, badakizu 
horretarako dela.” (Oihan)

Beste era bateko hausnarketak ere azaldu ziren: ea estali eta isilean gorde duten ez sufritzeko, ea hitz egin 
duten baina emozioekin batu gabe.
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Hitz egin, isilean gorde, estali

Erantzunetako bat mina isilean gorde eta estali egin zutela izan zen.

“Uste dut kasu gehienetan geure burua behartu dugula esperientzia horren gainera pala bat hondar 
botatzera.” (Joseba)

“Torturaren zati baten helburua da gero ez kontatzea.” (Jagoba)

“Torturei buruz hitz egitea, gure gurasoek ez zuten egiten gerraostean, ezta guk ere.” (Mitxelko) 

“Ez dugu horretaz hitz egin, tentsiopean jarraitzen genuelako, atxiloketa gehiago izan zitezkeen eta 
horrela ireki…” (Gorka)

“Uste duzu aurrera egin behar duzula eta kito.” (Lizar)

“Egia da une hori igarota itxi egiten duzula.” (Amaia)

“Horretaz ez hitz egitea defentsa-mekanismo bat da.” (Peru)

“Ez duzu minaz hitz egiten, ohitu egiten zara, horrekin bizi zara.” (Aiur)

Beste pertsona batzuk konturatzen ziren hitz egitea garrantzitsua zela eta orain ere badela.

“Hitz egitea beti dator ondo, eta uste dut baliagarria izan daitekeela.” (Txomin)

“Elkarrizketaren ondoren hitz egin nuen.” (Josu)

“Nik bere garaian hitz egin nuen espetxean, horretaz dezente hitz egin nuen.” (Markel)

“Barnean prozesatuta nuen, baina ez hainbeste, kolektiboki. Eta hau izan da kanporatzeko 
urratsa.” (Ritxar)

“Jende gehiagorekin hitz egitea, a priori, badirudi ezetz, baina normaltasun pixka bat ematen 
dizu.” (Marta)

“Aspaldi ez dut horretaz hitz egin, egiteko beharra nuela konturatu nintzen, eta pozik nago hitz egi-
teaz.” (Martxelo)

“Urrats garrantzitsua da hitz egitea.” (Juan Mari)

Besteek ulertuko ez ote dituzten beldurrak ere ageri dira.

“Botatzen duzunean, hitz egiten duzunean, ez dituzu enpatia-maila horiek aurkitzen.” (Larrun)

“Lehen ez nuen konfiantzarik.” (Kike)

“Gauza bat kontatzea da, eta beste bat berriro bizitzea.” (Gotzon)

Konturatzen ziren beste era batera hitz egiten zutela, lehen inoiz heldu ez zieten alderdiei helduz.

“Inoiz ez naiz egon halako saio batean, gauza batzuk atera ziren, familiakoak, norberaren barru-
koak, familiarekin komentatu ez nituen gauzak atera ziren.” (Altxu)
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9. grafikoa. Kontakizunaren forma

Egun haietara itzultzeak, bizipen haiekin batzeak, muturreko esperientziak kontatzeak sentimendu sakone-
nak harrotzen dituzte.

Hitz egiteak barrua astintzen du

Ohartu ziren gertatutakoaz eta sentitu zutenaz hitz egiteak emozioak astintzen zituela.

“Bai egun batzuetan egon nintzen, puf... Garai hartan murgilduta eta emozioak airean.” (Ane)

“Ni aste honetan amorratuta egon naiz, asaldatuta.” (Aitor)

“Elkarrizketa ikaragarria iruditu zitzaidan, oso gogorra.” (Josune) 

“Orain, hainbeste denbora igaro ondoren, zergatik ateratzen da hori? Zergatik ez dugu horretaz hitz 
egin?” (Amets)

“Emozio guztiak irauli zaizkit.” (Aiur)

“Bizkarrean inurridura sentitu nuen, inurriz betea, horrela, dena zainetatik, poroetatik ateratzen zi-
tzaidan.” (Jose Ramón)

“Elkarrizketan, une batzuetan lur jota gelditu nintzen, negar egin nuen.” (Martxelo)

“Nik uste nuen erraza izango zela, baina zalantzarik gabe zerbait mugitzen zaizu.” (Oier)

“Asko harritu ninduen nola hunkitu nintzen.” (Eñaut)

“”Bitxia izan da, aste honetako erreakzioa, hor eserita nengoen eta negarrez hasi nintzen.” (Juan)

“Elkarrizketa egin nuenean antsietatea izan nuen, negar asko egin nuen.” (Gari)

“Orain amesgaiztoak ditut, orain buruan buelta asko ematen dizkiot gertatutakoari. Kezkatuta 
nago.” (Txelu)

“Ahaztuta nuen eta bizpahiru gau daramatzat lo egin ezinean.” (Celestino)

“Niri sentimendu guztiak irauli zaizkit.” Egun hauetan jota ibili naiz. Larrituta.” (Abel)

“Hitz egiten ari nintzen heinean, blokeatuta nituen gauzak askatzen hasi nintzen.” (Jon Karla)

Negarguraz atera nintzen. Gaindituta nuela uste nuen, eta ezetz konturatu naiz.” (Jagoba)

Partekatu ahal izateak urteetan isilean gordetako eta partekatu gabeko karga bat askatzen laguntzen du.
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Hitz egiteak askatzen laguntzen du

Konturatu ziren partekatzeak lagundu egiten ziela.

“Ikusten ari naiz jendearentzat baliagarria dela hitz egitea eta partekatzea. (Koldo)

“Elkarrizketaren ondoren hobeto sentitu nintzen.” (Maitane)

“Aitortu behar da honek zerbait arintzeko balio izan duela.” (Aiur)

“Gero eta gehiago ari naiz irekitzen, eta on egiten dit.” (Oinatz)

“Libreago sentitu naiz.” (Maite)

“Irtetean barrua hustu nuela, libreago, nahiko ondo sentitu nintzen.” (Haritza)

“Sentimenduez eta emozioez hitz egin ahal izateko balio izan didate.” (Patxi)

“Arinduta sentitzen naiz, gai honetaz pertsonekin hitz egitea lortu dut.” (Eneko)

“Niretzat gainetik zama bat kentzea ere izan da.” (Ekiotz)

“Liberazioa izan da, gehiago irekitzeko balio dizu, eta esan behar dizut nik agian korapilo bat nuela, 
eta ez nekien hor zegoela.” (Lizar)

“Honen ondoren, naturaltasun handiagoz hitz egin dezaket gai horretaz.” (Alfredo)

Beste leku batetik hitz egin ahal izateak eta entzuten digutela jakiteak mina sendatzen laguntzen du.

Hitz egiteak erreparatu egiten du

Elkarrizketatu asko hobeto sentitzen ziren elkarrizketaren eta taldeen ondoren.

“Kontatzeak erreparatu egiten du maila indibidualean.” (Alberto)

“Elkarrizketaren bidez, hogeitaka urtetan neraman zama handi bat kendu didate.” (Raul).

“Nire sufrimenduaz hitz egitea ondo etorri zait.” (Miren)

“Bat-batean ondo sentitzen hasi naiz, jendea beste era batera ikusten dut edo ez dut eztabaidatzen. 
Uste dut terapiatik zerbait duela honek.” (Manex)

“Ondo etorri zait. Batez ere ideiak pixka bat gehiago ordenatzeko.” (Pedro Mari)

“Neure burua hobeto ezagutzeko balio izan dit. Torturaren ondorioak ikusteko.” (Agustín)

“Beste batzuk entzutean. Lasaiago geratzen zara.” (Kerman)

“Orain ohartzen naiz torturaz errazago eta naturaltasun handiagoz hitz egiten dudala, baita tortura-
tua izan naizela esateko ere.” (Erika)
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10. grafikoa. Gertaerei buruz hitz egitearen ondorioak

Hitz egitearen eta bizi izandakoaz lekukotza ematearen beste helburu bat publikoki salatzea zen.

Hitz egitea salatzeko

Pertsona askok uste zuten beren lekukotza ematea gertatutakoaren salaketa publikoa egitea zela.

“Beti hitz egin dut horretaz eta nire salaketa gisa egiten dut, hori niri gertatu zaidala esanez.” (Gaizka)

“Badakit kontatu egin behar dela. Hori salatu beharra dago.” (Isidro)

“Hainbeste urte igaro dira eta, agian, orain izan daiteke erantzukizunak bilatzeko unea.” (Joseba 
Iñaki)

“Jendea zergatik ez da ausartu salatzera?” (Ikoitz)

“Hortik igaro den edonor: salatu beharra dago!” (Dabi)

“Torturaren beste adierazpen bat ematera nator, ikus dadin torturatu ere egiten dela, 5 egun inko-
munikatuta edukitzen ez bazaituzte ere.” (Xabier) 

Talde-saioetan gogora ekarri zuten puntuetako bat familiari mina ezkutatu ziotela izan zen, pertsona gehie-
nek ez dute familiarekin hitz egin atxilotze-aldian bizi izandakoaz.

Familiarekin hitz egitea

Gehienak ez ziren ausartu familiarekin hitz egitera.

“Gurasoei ez diet ere galdetu zer zebilkien buruan ni polizia-etxean nengoen bitartean.” (Xabat)

“Ni emaztearekin batera atxilotu ninduten. Gai horretaz ez dugu inoiz hitz egin, ezkutuan gorde da.” 
(Jose Angel)

“Ezin izan diot emazteari polizia-etxean gertatutakoa kontatu.” (Jon)

“Familian zerbait kontatzen ahalegintzen zinen, eta ezin zenuen gertatu zen guztia kontatu, zaila 
da. Haientzat ere zaila da.” (Itziar)

“Nik etxean nitaz hitz egitea zorrotz debekatu nuen, hori egitera ere iritsi naiz. Ez nuen etorkizunari 
begira eragin nahi, haien heziketan eta izaeran.” (Jose Felipe)

“Kartzelan egon den neska-lagun bat izan dut, eta ez dugu gaiari buruz hitz egin. Gure artean ez 
dugu hitz egin.” (Etxepare)

“Seme-alabei ez diegu ezer kontatu, kalean izan dute horren berri, eta uste dut hori ez dela ona 
izan.” (Rosi)
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“Hiru anaia torturatuak izan gara, baita koinatu bat ere, baina ez dugu inoiz horretaz hitz egin. Iren-
tsi egiten duzu.” (Germán)

“Ez diezu kontatzen, haiek babesteko.” (Oihan)

Elkarrizketa lagungarria izan zen familiarekin hitz egin ahal izateko edo hori egin behar zutela pentsatzeko.

“Elkarrizketaren ondoren libreago sentitu naiz, ondo. Eta, gero, horretaz hitz egin ahal izan dut fa-
miliarekin, seme-alabekin, hobeto adierazten duzu.” (Jose Manuel)

“Pasa den asteko taldearekin bildu eta gero, bikotekideak eta biok gai horretaz hitz egin dugu.” (Nerea)

“Txostena alabari eman nion irakur zezan, ez nuen inoiz horretaz hitz egin.” (Euken)

“Nik amarekin edo emaztearekin ez dut torturaz inoiz hitz egin. Aitarekin bai. Aitak galdetu egiten 
zidan, eta nik kontatu egiten nion.” (Andoni)

“Nik semearekin bai, baina egia da gurasoekin ez nuela hitz egin.” (Maddi)

11. grafikoa. Gertatutakoa familiari kontatzea

Oro har, elkarrizketatuek izan duten laguntza-prozesua ondo baloratu dute, zainduta eta babestuta sentitu 
dira, eta entzuten eta ulertzen zitzaiela.

Laguntzaren garrantzia

Mina sentitu dutenei lagundu eta ulertu egin behar zaie. Ahaleginak egin beharko ditugu, indarkeria eta tor-
tura jasan dituzten pertsonen mina aintzat hartzeko. 

Giza eskubideak urratu zaizkien pertsonen beharrak ebaluatzea komeni da, bai eta indarkeriaren biktima 
guztiak identifikatzea ere. 

Indarkeria politikoa errealitatea izan den herrialdeetan egindako erreparazio- eta berreraikitze-prozesuetatik 
ibilbide bat egiten badugu, ikusten dugu hutsune garrantzitsua dagoela politikaren eta psikologiaren artean, 
eta hori konpondu egin behar da, indarkeria politikoaren biktimekin modu egokian lan egin ahal izateko. 

Torturaren biktimei eta bizirik atera direnei laguntzen diegunok muturreko egoerek sortzen duten eraginari 
buruz dugun ezagutzaren ekarpena egin beharko genuke, gizarte berri bat eraiki ahal izateko. 

Mundu emozionalari eta psikismoari buruzko ezagutza erreparazio-prozesuaren zerbitzura jarri behar da, 
eta gizartearen aldaketan lagundu.

Horregatik, asko zaintzen dugu laguntza, hurbila eta beroa izan dadin.
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Biktima askorentzat, talde-espazioa izatea oso garrantzitsua izan da, hor sentitzen baitute partekatzea eta 
laguntzea zaintzeko modu bat dela.

Pertsonak zaintzea taldeen testuinguruan

Taldeak berez laguntzen du.

“Uste dut itxiera-taldeak oso baliagarriak izan direla.” (Ugaitz)

“Esperientzia partekatzeak zure kontuak ikusteko balio dizu.” (Joseba)

“Beste pertsona batzuei entzuteak ere balio izan dit.” (Koldo)

“Gertatutakoaz argi eta garbi hitz egiteko espazio bat edukitzea.” (Lander)

“Taldean antzekotasunak aurkitu ditut.” (Suhar)

“Taldeena niri egokia iruditzen zait, interesgarria iruditzen zait beste pertsona batzuei entzutea.” 
(Eñaut)

“Niretzat taldeetan egotea ekarpen moduko bat izan da, sufritu duten beste pertsona batzuengana 
hurbiltzea.” (Yolanda)

“Uste dut oso interesgarria dela esperientzia hau beste pertsona batzuekin partekatzea, sentimen-
duak.” (Ane)

“Ondo egon da taldean esperientziak eta bizipenak partekatzea.” (Txomin)

“Itxiera-taldeak esperientzia aberasgarria izan dira niretzat, baita gertatzen zitzaizkidan gauzak 
ulertzeko ere.” (Andoni)

Taldeak ulertzen eta seguru sentitzen laguntzen du.

“Niri, egia esan, taldeak on egin dit, hobeto sentitzen naiz, babestuta.” Ni, hemen egonda, tortura-
ren ondorioez jabetu naiz, gertatzen diren unetik gaur egun arte.” (Zuriñe)

“Taldeak ulertzen eta laguntza onartzen laguntzen du, ni oso eroso nago.” (Amaia)

“Uste dut taldean zure barruko kontuak ukitzen dituzula, egunero ukitzen ez dituzunak.” Horrek 
barrua iraultzen dizu pixka bat, baina ondo, gustura. Eta uste dut kolektiboki ere baliagarria izango 
dela. Uste dut prozesu hau profesionalekin egitea oso ona izan dela, horrek ziurtasuna eman digu, 
gustura egon naiz, ondo sentitu naiz, hala onartzen dut, oso ondo. Zalantzarik gabe, honek jadanik 
erreparatu egiten du.” (Naia)

“Taldea ondo etorri zitzaidan. Hemen, sentitzen duzuna esaten duzu,” (Joseba Imanol)

“Taldeek zentzua dute.” (Ailande)

“Hemen familian sentitzen naiz, ni bezalako jendea, atsegin duzu, eskertu egiten duzu. (Txelu)

“Onartua sentitzen naiz, zainduta, babestuta.” (Aitziber)

“”Hobeto ulertua sentitzen zara.” (Ibon)

Beste batzuentzat taldean hitz egitea ez zen erraza izan.

“Taldean hitz egitea kosta egiten zait.” (Juan Jose)

“Gogorra izan da.” (Gorka)
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12. grafikoa. Taldearen laguntzaren baliagarritasuna

Pertsonak zaintzea

Taldeetan, nola zeuden konturatu ziren eta, nolabait, tortura jasandako pertsonak nola zaindu behar ziren 
hausnartu zuten.

“Traumatizatuago gelditu diren pertsonei lagundu ahal izatea.” (Amaia)

“Erreparatu daiteke. Nik uste dut programa hau bukatu ostean garrantzitsua dela jendeari esatea 
hor zaudela, eta torturaren sekuelak senda daitezkeela, eta laguntza eska dezatela erreparatu ahal 
izateko.” (Jokin)

“Prozesu honetan guztian oso ondo sentitu naiz, gustura, zainduta. Azkenean, etxean bezala. 
Gehiagotan etorri beharko banu, gustura etorriko nintzateke”. (Aiur)

“Pertsonei laguntzen diezu kartzelan sartzen direnean, badakizu-eta nola sentitzen diren.” (Gaizka)

Talde-saioetan, beti azaltzen zen beren arteko desberdintasun bat, gutxi-asko torturatuak sentitzen zirela, 
atxilotze-aldian aplikatu zizkieten metodoen arabera. Tortura fisikoak jasan zituzten gehienek ez zuten za-
lantzan jartzen torturatu zituzten ala ez. Tortura fisiko “gutxi” edo bat ere ez jasandako pertsonek, berriz, 
gutxiago torturatu edo ez zituztela torturatu uste zuten. Horregatik, gai horri ere erreparatzea komenigarria 
iruditzen zaigu, eta tortura nola ulertu duten ikustea, torturatuak sentitu diren ala ez, beste pertsona batzuek 
baino tortura handiagoak edo txikiagoak jasan dituztela sentitzen duten, tortura psikologikoaren eta fisikoa-
ren arteko aldeak, etab. 

Zer da tortura?

Trauma psikologiko bat bizi izan duten pertsona guztiak, gizakiak bizi dezakeen giza zaurgarritasun mutu-
rrekoenari aurre egin behar izan diotenak, gertaera lazgarrien lekuko izan dira, eta askotan zaila egin zaie 
gertaera horiek kontatzea.

Esperientzia traumatiko bat bizitzea, zalantzarik gabe, pertsonaren bizitza aldatzen duen egoera bat da eta, 
bizipen horien larritasuna eta izugarrikeria baztertu gabe, ezin da ahaztu muturreko egoeretan gizakiak au-
kera duela mundua ulertzeko duen modua eta bere balio-sistema berriz eraikitzeko.

Ohiz kanpoko bizipen bat da, egoera kontrolaezinek eragindako shock emozional bat da, eta zauri bat sor-
tzen dute, kalte iraunkor eta negatibo bat.

Torturak gure segurtasun- eta ongizate-zentzua zauritzen du, eta geure buruari eta/edo munduari buruzko 
sineste faltsuz edo suntsitzailez betetzen gaitu. 

Inkomunikazioak eta torturak eragin traumatikoa izaten dute. Beldur-sentimendu izugarri bat da, eta babes-
gabetasuna, kontrola galtzea, ezintasuna eta suntsitze-mehatxua sentitzen dira.
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Badakigu torturak giza loturari erasotzeko modu suntsitzaileena dela. Torturaren xedea pertsona irtenbiderik 
ez duen dilema baten aurrean jartzea da. 

Baina, gainera, gainditu ezin den egoera bat ere badago: defentsa-gabezia eta babesgabetasuna. Tortura 
bizi izan duten pertsonak baldintza fisiko eta psikologiko negargarrietan egon dira, eta horrek ez du uzten 
ondo pentsatzen, hots, ondo elikatuta, segurua eta beste baldintza batzuetan dagoen pertsona batek pen-
tsatzen duen bezala.

Egoera horretan, oso zaila da nork bere iritzia izatea, bere errua, oso zaila da besteei buruzko iritzia izatea. 

Gure esperientzian oinarrituta, gizaki batek bizi dezakeen egoera muturrekoena da, oso aukera eta hauta-
bide gutxirekin.

Esperientzia zailena torturatzaileek hutsaren hurrengoa sentiaraztea da, gizatasuna kentzea. 

Horregatik, sendatzearen oinarrian daude loturak berrezartzea, gizatasuna berreskuratzea, eta beste per-
tsona batzuen afektua, begikotasuna, laguntza eta maitasuna onartzea.

Oso zaila da denbora laburrean torturak zer sortzen duen esatea. Torturaren helburua gizakiak bizitzeko di-
tuen baliabideak desantolatzea da, pertsonaren gizatasunari erasotzen zaio, besteekin dituen loturei.

Torturaren ondorioak gainditzeko, ezinbestekoa da gizakiak garen aldetik loturak egitea, solidarioak izatea, 
gertatutakoaren egia zabaltzea, justizia egitea eta zigorgabetasuna deuseztatzen ahalegintzea.

Gaur egun, ikasi dugu trauma gainditzeko askoz denbora gehiago behar dela, trauma eragiteko erabili zu-
tena baino. 

13. grafikoa. Torturaren esanahia

Pertsona askok pentsatzen zuten lehenago edo geroago tortura jasango zutela.

“Tortura ezinbestean onartua. Garai hartan, denok pentsatzen genuen tortura gidoiaren barruan 
zegoela, ziur geunden atxilotuz gero torturatu egingo gintuztela.” (Nekane)

Batzuek bazekiten torturak tratu gizagabea zekarrela.

“Garbi dago tortura guztia dela, psikologikoa nahiz fisikoa, baina badira hori pentsatzen ez dute-
nak.” (Peru)

“Torturak azken muturrera eramaten zaitu. Heriotza da.” (Kepa)

“Umiliazioa kolpeak baino mingarriagoa da.” (Jose Mari)

“Umiliatu egiten zaituzte.” (Fernando)

“Hiltzea liberazioa zen.” (Andoni)

“Ez zara pertsona, borondatea galtzen duzu.” (Iñaki)

“Heriotza, irtenbide duina.” (Manu)
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“Babesgabetasuna eta beldurra.” (Txema)

“Tortura umiliazioa eta izu-ikara da.” (Egoitz)

“Behin tortura jasanez gero, torturarekin jaio, bizi, ezkondu eta hil egiten zara.” (Ritxar)

Beste pertsona batzuek ez dute uste torturatu zituztenik edo “gehiegi” torturatu zituztenik.

“Ez nuen uste torturatu nindutenik.” (Ane)

“Zuei gertatutakoaren aldean, nirea paseotxo bat izan zen. Izua bai sentitzen duzu, beldurra. Bel-
durrak hor jarraitzen du, ezetz dirudien arren.” (Rosi)

“Beste pertsona batzuen aldean, uste dut gutxiago torturatu nautela.” (Izei)

“Beste batzuek baino tortura gutxiago jasan ditudala uste dut. Niri ez didate hainbeste txakurkeria 
egin.” (Oskar)

“Bizirik ateratzea, marka fisiko gutxirekin, tortura txikiagoa da.” (Urtats)

Konturatzen dira torturaren dimentsioa metodo fisikoak baino gehiago dela.

“Mehatxuak hautsi egiten zaitu.” (Osertz)

“Inkomunikatuta egotea ere tortura da.” (Xalbador)

“Torturaren helburua haustea da. Zer da basakeriaz torturatua izatea? Oso subjektiboa da. Tortura 
oso subjektiboa da, tortura tortura besterik ez da.” (Aingeru)

“Torturak psikologikoki suntsitzen zaitu.” (Sabin)

“Tortura umiliazioa, errua, milaka sentimendu dira.” (Gari)

“Ziegan itxarotea beldurgarria da.” (Josefa)

“Egun bakoitza infernu hutsa da.” (Sabin)

“Ziurgabetasuna. Torturatzen zaituztenean, ez dakizu zer gertatuko zaizun, noiz amaituko den, zer 
izango den hurrengoa, eguna ala gaua den, orduan, ezjakintasun horri beldur diozu, eta horrek, 
jakina, kalte handia egiten dizu.” (Manex)

Tortura psikologikoa azaltzea eta ulertzea

Zaila zen ulertzea metodo psikologikoek dimentsio garrantzitsua hartzen dutela norberaren baitan.

“Tortura psikologikoari antzematea zaila da. Astirik ere ez dizute ematen horretaz jabetzeko.” (Joseba)

“Tortura psikologikoak emozionala ukitzen dizu.” (Sare)

“Ukitu ere egin gabe, pertsona suntsitzea lortzen dute.” (Jagoba)

“Denboraren poderioz, ohartzen zara zer egin dizuten psikologikoki.” (Jon)

“Tortura psikologikoa atxiloketaren aurretik hasten da. Niri ustez, tortura psikologikoa ez da hasten atxilotu 
nahian etxean sartzen direnean, baizik eta atxilotu aurretik jarraipenak egiten dizkizutenean.” (Montse)

“Elkarrizketa baliagarria izan zen niretzat, hitz egin ahal izatean konturatu nintzen ni ere torturatu 
nindutela.” (Isabel)

“Ni egin zidatenen errudun sentitzen nintzen, merezi nuela, baina ez dago inolako justifikaziorik 
egin dizuten hori egiteko. Tortura ez dut inoiz ulertuko, ez ditut inoiz ulertuko beste pertsona bat 
torturatzeko gai diren pertsona horiek.” (Iñaki)

“Zu ezagutzen saiatzen dira eta nondik sar daitezkeen bilatu nahi dute, eta atea aurkitzen badute, 
zureak egin du. Hautsi egiten zaituzte. Ni hautsi egin ninduten.” (Markel)

Familia, estutzeko neurri bat

Pertsona guztiak bat zetozen honetan: inkomunikazio-egoeran, familiaren espazioa oso zaila zen babestea 
norberaren barruan.

“Polizia-etxean duzun kate-maila ahulena da.” (Koldo)



264

“Familiako kidea etxean bakarrik uztea, hori ere tortura da.” (Maite)

“Aita aipatu zuenean, negar eginarazi zidan.” (Ainhoa)

“Familiarteko bat atxilotuko ote duten beldurra.” (Aitor)

“Aitaren eta amaren oihuak entzuten nituen, torturatzen ari zitzaizkien bezala.” (Jose Antonio)

“Nire familia atxilotu zuten, horrek kolpeak baino min handiagoa egiten du.” (Anton)

“Sinetsaraztea beste pertsona batzuen oihuak, edo dena delakoak, zure familiartekoenak direla.” (Karlos)

Tortura iraintzeko tresna gisa

“Kaputxa ipinita arkume bat bezala eramatea, eta gu kentzen ez ausartzea, hori erabat iraingarria 
da.” (Mikel)

Torturaren helburua pertsona haustea da

Barrutik haustearen sentimenduaz hitz egin zuten.

“Suntsitu egiten zaituzte.” (Peru)

“Erabat hautsita geratzen zara.” (Jose Mari)

“Badute jendearen psikologiaren berri eta badakite nola hautsi.” (Jokin)

“Haien eskuetan zaudenean, erabateko zigorgabetasunez, ezintasuna eta izu-ikara sentitzen ditu-
zu.” (Peru)

“Barruraino sartzen dira eta nahasmendu erabatekoa eragiten dizute.” (Markel)

14. grafikoa. Torturari buruzko iritzi pertsonala

Talde-saioetan, gero eta gehiago konturatzen hasi ziren tortura ez zela amaitzen atxilotze-zentroetatik ir-
teten zirenean. Traumaren ondorioei buruzko hausnarketak azaldu ziren: ea jabetzen ziren zenbateraino 
zuten zauri sakon bat, ea esperientzia horrek aldaketaren bat eragin zien. Talde-saioetan, tarte bat hartu 
genuen pentsatzeko eta hausnarketa horiek partekatzeko. 

Torturen ondorioz, pertsona gisa aldatu dira?

Konturatzen dira aldaketak izan direla beren nortasunean, bizitzan moldatzeko moduan eta besteekiko ha-
rremanetan.
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“Mesfidatiagoa naiz.” (Joseba)

“Amorrua hor dago.” (Peru)

“Nik uste dut sufrimenduak aldatu egin nauela. Jenio txarragoa daukat, ezin ditut injustiziak jasan, 
oso oldarkor jartzen naiz. Ezin ditut injustiziak pairatu. Lehen mutil zoragarria nintzen, eta orain 
amorrua geratu zait.” (Txelu)

“Bai, aldatu egin nau, justiziaren bila aritzen naiz.” (Juan Mari)

“Ni zakarragoa naiz, eta beti defentsiban nago. Ez ditut aginduak onartzen. Lehen lasaia nintzen, 
orain oso pertsona urduria naiz.” (Bittor)

Nik beldur handia izan dut. Uzkurragoa naiz orain, mesfidatiagoa ezagutzen ez dudan jendearekin.” 
(Moises)

“Lehen alaiagoa nintzen, orain isilagoa naiz.” (Agustín)

“Triste eta mesfidati bihurtu nintzen. Hotzago bihurtu naiz eta gutxi adierazten dut afektibitatea.” 
(Rosi)

“Alerta-egoerak denboran zehar dirau.” (Osertz)

Ondorioak

Torturaren ondorioez hausnartu genuen.

“Geroago jarduten duen elementu psikologiko bat dago.” (Joseba)

“Baina ni jatetxe batean nago edo taberna batera sartzen naiz, eta ez naiz atean jartzen, ez dut nahi 
norbait atzean egoterik, ohiko bihurtu zait, niretzat normala da, baina konturatu naiz portaera hori 
handik datorrela.” (Joseba)

“Izaera aldatzen zaizu. Bai, aldatu egiten zara, izaera eta den-dena aldatzen zaizu.” (Aitor)

“Autoestimua jota geratzen da. Duintasuna berreskuratu behar da.” (Kepa)

“Ez zara pertsona bera, aldatu zaituztela sentitzen duzu. Arraro sentitzen zara.” (Karlos)

“Ondoezak azaleratzen dira.” (Bea)

“Babesgabetasuna sentitzen dut. Babesgabe sentitzen zara, eta nik uste dut sentsazio hori ez du-
dala gaindituko, horrekin hilko naizela.” (Gotzon)

“Oso urduri nago oraindik ere.” (Fernando)

Ikasbide positiboak izatearen hausnarketak ere baziren.

“Neure burua sendotu dut.” (Juan Angel)

“Gehiago elkartzen zaitu.” (Etxahun)

“Konbentzimendu militantea areagotu egiten da.” (Peio)

“Bere garaian gogorra izan zen, baina nik ere gauza ugari ikasi nituen. Nire bizitzaren parte bat 
da.” (Lide)

“Egoera zailei aurre egiteak ziurtasuna eman dit.” (Mitxelko)

“Torturak indartsuago egiten zaitu.” (Jose Mari)

“Torturak sentiberago egiten zaitu.” (Amaia)

“Babesleagoa naiz.” (Itziar)

“Gogorraren mozorroa kendu zidan.” (Altxu)

Errudun-sentimendua sarritan ageri da torturak jasan dituzten pertsonengan.

“Errudun-sentimendua.” (Jose Mari)

“Errua, egia da, oso gaizki sentitzen zara beste batzuk salatzeagatik.” (Amaia)
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“Nik, adibidez, hori garbi daukat, errudun-sentimendua, lotsa, hau da, izenak zergatik eman dituzun 
behin eta berriro pentsatzea, nik banuen, oso kontzientea naiz. Nik hori landu egin dut.” (Markel)

“Erruaz ari gara. Lagun bat salatu behar baduzu, horrek markatu egiten zaitu.” (Jon Mikel)

Gehien kostatu zaidana polizia-etxean norbaiten izena esan eta gero kalean ikustea izan da. Erru-
duntasuna.” (Osertz)

“Errudun-sentimendua hor dago. Okerrena da ez dakizkizun gauzak esan behar izatea.” (Susi)

15. grafikoa. Aldaketa pertsonalak torturaren ostean

Taldeetan, beste gai batzuk ere aztertu genituen, hala nola errekonozimendua eta erreparazioa. Arlo horre-
tan, honako hauek aipatu zituzten: torturaren errealitateaz hitz egin ahal izatea zein garrantzitsua zen, egia 
esateko aukera izatea, torturatutako pertsonen milaka lekukotzen sinesgarritasuna, sinesgarritasunaren al-
derdiak, salaketaren balioa eta erakundeek eta gizarteak torturatu egin dela onartzearen beharra.

Gertatutakoaz hitz egitearen garrantzia

Sentimendu batzuk oso argi azaltzen ziren; adibidez, muturreko egoerak, tortura esaterako, berriro ezin di-
rela gertatu, egiaren kontakizuna egin behar dela eta errealitate hori memorian sartu behar dela.

“Hitz egitea, berriro ez gertatzeko.” (Mikel)

“Egiari buruz hitz egitearen garrantzia, nire ustez hobe da nork bere historia ekartzea, torturari bu-
ruzko memoria historiko bat egon dadin. Nire iritziz, parte hartu behar dugu, egia jakinarazteko.” 
(Mikel)

“Historiak gertaera horiek jaso behar ditu.” (Joseba)

“Hau garrantzitsua da, jasota gera dadin. Egiaren parte bat da.” (Sare)

Salatzea, berriro ez gertatzeko

“Laburbilduz, batetik gizakiak garen aldetik salatu daitekeena, hurrengo belaunaldietan berriro ger-
ta ez dadin. Eta politikaren aldetik, txanponak ez duela alde bakarra, bi baizik, gogoan har dezatela 
ezkerreko alderdiek.” (Joseba)

“Elkarren arteko salaketa bat eginez. Elkarren arteko salaketa, berriro gerta ez dadin.” (Iñaki)
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“Berriro ez dela gertatuko ziur egotea.” (Mitxelko)

“Badira berriro ez gertatzeko metodoak. Erraza da, kamerak jar ditzatela polizia-etxeetan, eta per-
tsona bat atxilotzen dutenean, kamera piztu. Orduan, galdeketa egiten diote, kameraren aurrean, 
eta kito, ezin dute egurtu.” (Peru)

Tortura ez da gertaera bakana

Estatuak sistematikoki erabiltzen zuen tresna bat zela uste zen.

“”Bestalde, frogatu nahi dugu tortura ez dela gertaera bakan bat.” (Joseba)

“Nik urrats hau eman dut, tortura isilean gordeta zegoelako, garrantzitsua da jakinaraztea eta uler-
taraztea hemen tortura erabili dela, borroka-metodo bat izan dela herri baten aurka egiteko. Garran-
tzitsua da lekukotza ematea eta tortura ikertzea, herri honek sufritu duen errealitate bat jasota gera 
dadin. Horrela gauza asko ulertu ahal izango dira.” (Koldo)

“Ez da gertaera indibiduala, baizik eta kolektiboa.” (Kepa)

“Tortura ukatzeak ezintasuna sortzen du.” (Anton)

Tortura gizarteratzea

Oso garrantzitsua iruditu zitzaien torturaren errealitatea gizarteratzea.

“Herritar gehienek ez dute uste torturatu egin denik.” (Axular)

“Torturak giza eskubideak urratzen dituela gizarteratu behar da.” (Kepa)

“Hitz egitea garrantzitsua da, munduak horren berri izan dezan.” (Jon)

“Egia azaldu dadila.” (Txomin)

“Hitz egin behar dugu, eta gizarteari entzunarazi.” (Jose Mari)

“Oraindik arriskutsua da publikoki salatzea.” (Beñat)

“Horrek zerbait egingo zuen tortura justifikatzeko, ezabatu egin behar da.” (Peru)

“Unibertsitateetan errealitate hau azaldu.” (Aiur) 

“Gizarteak indarra egin behar du, torturaren gai honekin amaitzeko.” (Markel)

“Gizarteak eta guk ere bai, errealitate horren protagonistak baikara.” (Sare)

Beste batzuen iritziz, gizartera eramatea zaila izan zitekeen.

“Haizearen kontra ari gara. Gizarteak ez du sufrimendu-kontakizunik entzun nahi.” (Kepa)

Tortura isilean gordetzea eta justifikatzea

Pertsona askok esaten zuten tortura ezkutatu egin dela eta, askotan, justifikatu ere bai.

“Tortura ezkutatu eta justifikatu egin da.” (Jose Mari)

“Tortura onartuta dago, terrorismoaren aurkako tresna gisa.” (Moises)

“Gaur egun, alderdi politikoek eta gobernuak torturaren existentzia ukatzen dute.” (Urtats)

“Erakundeek tortura estaltzen lagundu dute.” (Urtats)

“Gizarteak ere justifikatzen du tortura.” (Erramun)

Sinesgarritasuna

Aipatu zuten zein garrantzitsua zen beren egia zalantzan ez jartzea.

“Egia beti da egia.” (Txomin)
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“Torturarik ez dagoen diskurtsoa halako punturaino iristen da non, polizia-etxean hil direnean, azal-
pena izan da leihotik behera bota dutela beren burua edo ihes egin eta Bidasoan ito direla, izuga-
rria. Guk badakigu gezurra dela, baina beste batzuek sinetsi egiten dute.” (Aitor)

“Jendeak ez sinesteak min egiten dit.” (Kepa)

“Niretzat, sinesgarritasuna garrantzitsua da.” (Martxelo)

“Zaila da sinestea kontatzen duguna benetan egiten dutela.” (Axular) 

“Pertsona askok, beren morala babesteko, torturarik ez dagoela esaten dute.” (Dabi) 

“Gutxi gaude tortura salatzeko.” (Gabi)

Salaketa

Salaketa judizialari ez zioten eman balio eta garrantzi handirik.

“Salaketa judizialak ez zuen ezertarako balio.” (Peru)

“Kasu ere ez ziguten egiten, salaketek ez zuten baliorik.” (Andoni)

“Nor salatu behar nuen?” (Gorka)

“Salaketak ez zuen baliorik izan.” (Fernando)

“Denek dakite, baina ez du inork esaten.” (Itziar)

“Epaile batzuk erabat zurrunak dira, inork ezin ditu bultzatu justizia egitera.” (Felix)

“Torturari ez zaio garrantzirik ematen.” (Jon Mikel)

Auzitegi Nazionaleko epaileak ikusten du nola zauden.” (Bittor)

Beldurrak, kasu askotan, ez zien utzi salaketak egiten.

“Beldurrak hor jarraitzen zuen, eta batzuek ez zuten salatzen.” (Aitor)

“Ez nuen salatu beldurragatik, atzetik nituen.” (Gotzon)

Beste kasu batzuetan, salatzea lagungarria izan zen.

“Nik torturak salatu nituen, hitzez adierazteak lagundu egin zidala uste dut, nik uste dut torturaren 
ondorioak gainditu nituela. Hitz egiteak eta salatzeak lagundu egin zidaten.” (Kepa)

“Egin dezakegun lan militante handiena tortura salatzea da.” (Jose Mari)

“Epaile batzuek onartu zuten torturak egin zirela, baina izen ona kendu zieten.” (Fernando)

Albo batera begiratzen zuten, nahiz eta tortura agerikoa izan.

“Kartzelako zuzendariak, sendagileek, forentseak eta epaileak ikusten dute nola iritsi zaren. Sare 
egituratua.” (Txelu)

“Denek lagundu dute errealitate hori estaltzen.” (Jon Mikel)

“Trantsizioak estali egin zuen eta horrela jarraitu zuen, gehiegikeriak zigortu gabe.” (Txelu)

“Sakabanatzea eta kartzeletan iraintzea ere torturak dira.” (Rosi)

“Torturatzaileak kondekoratzen dituzte.” (Txelu)
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16. grafikoa. Salaketaren garrantzia

Hirugarren saioan, honako gai hauek jorratu genituen: elkarrizketatuentzat zer zen erreparazioa, zerk lagun-
duko zien pairatutako mina erreparatzen, zer itxaropen zituzten azterketarekin, zer hausnarketa eta premia 
ziren egokiak erreparazio-neurriak gauzatzeko, zer alderdi ziren posible eta ezinbesteko, erreparazio sozial 
bat egiteko.

Ikerketa honetan parte hartzearen garrantzia

Pertsona asko konturatu ziren, prozesuak aurrera egin ahala, garrantzitsua izan zela ikerketa honetan parte 
hartzea.

“Azterketa beharrezkoa da. Uste dut azterketa beharrezkoa dela, jakinarazi behar da, eta nire eran-
tzukizuna da bizi izan dudana jakinaraztea.” (Oneka)

“Gutxienez, zerbait abian jarri da.” (Xalbador)

“Azterketa hau Eusko Jaurlaritzak enkargatu duenez eta unibertsitatea aritu denez, garrantzitsua 
izan daiteke.” (Lantz)

“Garrantzitsua ikusten dut lan hau guztia.” (Urtats)

“Ikerketa honek merezi du.” (Zelai)

“Egiten ari den lana garrantzitsua da. Okerrago daudenak agerian jartzea eta laguntzea.” (Beñat)

“Garrantzitsua da hau guztia ezagutzera ematea, beste indarkeria batzuk ere badirela.” (Oihan)

“Honek aurrera egiten badu, asko eskertuko nuke.” (Aiur)

“Uste dut salatu eta jakinarazi egin behar dela. (Rosi)

“90 urte ditut, horregatik egin nahi izan dut Istanbulgo Protokoloa, torturatu egin dela esateko.” (Sabin)

“Garrantzitsua da agerian jartzea.” (Suhar)

“Lekukotza hauek guztiak jaso, gero irakurriko dira edo ez, baina jasota geratuko dira.” (Oier)

Beste pertsona batzuek konfiantza gutxi dute ikerketan.

“Ez dut uste azterketa honek ezertako balioko duenik. Kontatzen dugunak ezertarako balioko due-
nik. Azterketa honetatik ez dut ezer espero une honetan.” (Aiora)

“Duela urte asko egingo zela espero nuen, baina hobe berandu inoiz ez baino.” (Fernando)

“Justizia ez da egiten ari. Ez dugu justiziarik espero, terrorismoaren biktimak ikusten dituzu, 
baina ez zaigu aitortzen biktima gisa, justizia ez da egiten ari, torturatu duenak ezin du horretan 
jarraitu.” (Bingen)
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“Nola inor ez da inoiz gutaz gogoratu?” (Altxu)

“Ez al da pixka bat berandu? Egin behar dudala sentitzen dut, baina ez dut indar handirik.” (Txelu)

Biktimarioek barkamena eskatzen ez dutelako kexa

Kexu ziren inork ez zielako barkamenik eskatu, eta ez zietelako onartu torturak jasan zituztela.

“Baina torturak izan direla onartzeak, niretzat behintzat, torturatzaileak torturatzeagatik kondena-
tzea ekarri beharko luke (...) eta hori ez da gertatuko.” (Karlos)

Nik gorago joko nuke, ni torturatzaileengana ez, Estatura joko nuke, torturatuak, azkenik, fitxak 
baino ez dira.” (Anton)

“Torturatu duten pertsona batzuen izen-abizenak daude, identifikatu dituzte.” (Lizar)

“Torturak baldin badaude, arduradunak ere badira... Barne Arazoetako Ministroa, beste ez dakit 
nor... Horiek dira arduradun politikoak!” (Gile)

“Inoiz ez dute torturatu dela onartuko, ezta aitortuko ere.” (Ane)

“Poliziak ez du aitortuko.” (Aiur)

“Espainiako estatuak ez du inoiz aitortuko.” (Martxelo)

“Ez dut uste uste gauza handirik aitortuko denik.” (Txelu)

“Inoiz ez da onartuko estatu-terrorismoa izan dela.” (Juan Mari)

Pertsona batzuentzat errekonozimendua baliozkoa da.

“Errekonozimendu ofizialak balio du.” (Peru)

“Errespetua da garrantzitsuena, eta ez barkamena. Errespetua eta errekonozimendua lortu behar 
ditugu.” (Iñaki)

Errekonozimendurako eta erreparaziorako bideari ekitea

Pertsona askok subjektu aktibo izateko beharra dute, torturaren biktimen eta bizirik atera direnen errekono-
zimendurako eta erreparaziorako bidean.

“Aitortzea eta berriro ez gertatzea, hori behar dut.” (Kerman)

“Aitortzeak nolabaiteko zentzua ematen dio.” (Eztebe)

“Eragindako minaz hitz egiten den honetan, aitor dadila mina egin dutela alde batekoek, eta mina 
egin dutela beste aldekoek ere.” (Auritz)

“Sufrimendua pertsonala da, baina sufrimendu guztien errekonozimendua garrantzitsua da.” (Igor)

“Errekonozimendu kolektiboa lortzen lagundu izanak poztu egiten nau.” (Adur)

“Garrantzitsua da Estatuak torturatu dela onartzea, niretzat nahikoa izango litzateke gizartearen eta 
Estatuaren errekonozimendu hori.” (Unax)

“Denok aitortu behar dugu, eta Ertzaintzak ere aitortu behar du, bakean bizi nahi badugu.” (Joseba)

“Uste dut errekonozimenduak erreparatzen lagunduko lukeela.” (Oskar)

Beldur dira eta zalantzan jartzen dute torturaren errekonozimendua izango ote den.

“Sistema indartsua da sufrimendua isilarazteko.” (Inazio)

“Eszeptikoa naiz, ez dakit honek balioko duen ala ez.” (Euken)

Beste pertsona batzuek ez dute torturatu zituztela aitortzerik behar.

“Ez dut errekonozimendua espero.” (Gabi)

“Erreparaziorik onena, Euskal Herriaren independentzia.” (Euken)

“Nik gauza bakarra eskatzen dut: gure kontakizuna delitua ez izatea.” (Inazio)
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Errekonozimenduaz hitz egiten denean, nolabait berekin dakar memoria egitearen beharra.

Badakigu bizi izandako indarkeriak ez diela pertsona bakar batzuei soilik eragiten, baizik eta arrasto bat uz-
ten duela hurbileko gizarte-taldearen eta zenbait biztanleria-talderen bizitzan. 

Gure iritziz, ezin dira banakako historiak eraiki, mina pribatizatzen eta bereizten dituztenak, min hori ezin 
baita ulertu zentzua ematen dion testuingururik gabe.

Memoria egitean, kontuan hartu behar da biktima-izaera aldi baterako dela, eta izaera hori gizarteko beste 
espazio batzuekin batera existitzen dela, protagonistak izanik. Horrek esan nahi du kalteak pairatu zituzten 
pertsonak direla, eta biktima izateaz eta bizirik ateratzeaz gain, gizarte-eragileak ere badirela, eskubide so-
zial eta politikoak dituztela, eta, gainera, gizarte-prozesuetan eta gizartea berreraikitzeko prozesuetan parte 
hartu behar dutela.

Torturak banandu egiten du, eta hori gainditzeko, lekukotza zatikatuak testuinguru globaleko elementuekin 
osatu behar dira.

Memoria historikoaren lana ez da mugatu behar gertaeren datuak berreraikitzera, edo bertsio jakin bat 
egiaztatzen dituzten lekukotzak biltzera.

Memoria historikoak esangurak ere aintzat hartu behar ditu; hau da, gertaera bat nola bizi eta gogoratzen 
den, norbanakoek esperientziak, denboran zehar, nola ulertzen eta balioesten dituzten, eta esperientziak 
memoria sozialean nola gordetzen eta transmititzen diren.

Pertsonok memoria, kontakizunak eta errituak baliatzen ditugu gure esperientziak kontatzeko. Horiek guz-
tiak baliabideak ere badira, zentzua emateko gure nortasunari eta identitateari, iraganeko esperientzietatik, 
sentimenduetatik eta oroitzapenetatik abiatuta. 

Norbanakoek eta gizarte-taldeek oroitzapenak eta ahanzturak hautatzen eta berrantolatzen dituzte, horrek 
aukera ematen baitie beren burua izaki bakan gisa eta kolektibitateetako kide gisa definitzeko.

Iraganari zentzua emateko, oraina eta etorkizuneko xedeak aintzat hartze hori, beraz, identitateak eraikitze-
ko estrategia bat da.

Historiari zentzua ematea

Kontakizuna garrantzitsua da historia eraikitzeko.

“Kontakizuna garrantzitsua da. Bizi izandakoa kontatzea garrantzitsua da.” (Txema)

“Torturaz hitz egin daiteke.” (Mikel)

“Tortura kontatzea garrantzitsua da herri honen memoriarako, baina Estatuak ezkutatu egingo du.” 
(Jokin)

“Uste dut orain arte ez dela aukerarik izan kontatzeko.” (Agustín)

“Azterketa honetan, torturak jasan dituzten guztien kontakizunak bilduko balira, helburua beteko 
litzateke.” (Jon Mikel)

Lehenago zergatik ez zen egin galdetzen zuten.

“Zergatik ez dugu horren berri eman?” (Mitxelko)

Erreparatzea, gatazkaren kausak kontuan izanik

Erreparazioa garrantzitsua da, baina hainbeste indarkeria sortu duten kausak alde batera utzi gabe.

“Pasatu da, gertatu da, bilatu ditzagun gatazkaren kausak, berriro gerta ez dadin.” (Jose Mari)

“Zuk hori pairatzea, helburu jakin batzuekin. Helburu horiek ez dira beteko.” (Itziar)

“Ez dakit hemen esatea egokia den, baina nik uste dut faktore politikoa kontuan hartu behar dela, 
hemen militante politikoak torturatzen dituzte.” (Ainhoa)

“Tortura erabiltzen dela aitortzea.” (Aingeru)
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Gizartearen ingurunea, erreparazio-neurri gisa

Erreparazio-neurrien artean, gizarte-ingurunearen garrantzia ere balioetsi zuten. 

“Ingurunea garrantzitsua da gainditzeko.” (Iñaki)

“Tortura gainditzean, izan dugun ingurunea ere aintzat hartu behar da, hemen gaudenok ez dugu 
ezer kontatu, baina babestu eta lagundu digun ingurune bat izan dugu. (Itziar)

“Nahiko ondo gaude, herrian elkar babestu eta sendatzen genuelako. Ez ginen bakarrik borroka-
tzen, dena taldeka egiten genuen eta funtzionatzen genuen, baita elkar zaintzeko ere.” (Amaia)

“Nik erreparazioa gure inguruko zirkuluetan kokatzen dut gehiago, hori da lehenengo erreparazioa.” 
(Markel)

“Garrantzitsua da sufrimendua jakinaraztea.” (Osertz)

“Bizipenak azaltzeak enpatia sortzen du.” (Zunbeltz)

Egia

Denek esan zuten garrantzitsua zela egiari buruz hitz egitea.

“Torturatu egin dela ikusaraztea.” (Peru)

“Egiari buruz hitz egin behar da.” (Andoni)

“Egia entzun eta jakin dadila.” (Lander)

“Errekonozimendua jasotzea. Torturatu dela aitortuko balitz, nik uste dut nolabait aitortuko litzate-
keela beste biktima batzuk ere egon direla, gerrakoak, esaterako.” (Ekiotz)

“Garrantzitsua da nire izena jasota geratzea eta, gero, kolektiboki herri honen aurka erabili duten 
tresna bat izan dela.” (Olatz)

“Kontakizuna egiazkoa da.” (Jon Mikel)

“Laginketa bat da, baina ez da sufrimenduaren errealitate osoa.” (Txelu)

“Isilik geratzea torturarekin kolaboratzea da.” (Mikel)

“Nire ustez, egiak izan behar du abiapuntua, torturaren egia jakin behar da.” (Josu)

Torturaren memoria

Erreparazioan lagundu dezakeen elementu bat esperientzia guztiak agerian jartzea da.

Sufritu duten pertsonei zor zaien begiruneagatik, elkarri ulertzeko dinamika bat sustatu behar da, errealita-
te guztiak barnean hartzeko. Horretarako, biktimei laguntzeko espazio psikosozial bat sortu behar da, inor 
baztertuta edo bakanduta senti ez dadin.

Gertatutakoaz hitz egiteko espazioak ireki beharko lirateke. Espazio horietan, mina legitimatuko, desberdin-
tasunak errespetatuko eta eskubide indibidualak eta kolektiboak onartuko lirateke. 

Sufrimendua erreparatu nahi badugu, eta egoera horiek berriro gertatuko ez direla bermatu, erreko-
nozimendu-prozesuak zintzoa eta erreala izan behar du, eta erreparaziorako bideak bilatzeaz gain, 
lan egin behar da premia, sineste, ideologia eta identitate guztiak barne hartuko dituzten espazioak 
sortzeko.

Torturaren memoria egitea.

“Azkenean, herri honen errealitatea idatzita geratuko da.” (Aitor)

“Liburuetan ere agertu beharko litzateke.” (Félix)

“Sentitzen dut orain hemen gaudela kontakizuna idazteko, hemen nago gurea kontatzeko eta ho-
rrek zerbaitetarako balio izan dezan, gure aurreko belaunaldiek ez zuten aukerarik izan gertatu 
zitzaiena kontatzeko, baina guk aukera historikoa dugu eta uste dut aprobetxatzen ari dela.” (Iñaki)
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“Etapa bat ondo itxi behar da, beste bat ondo hasteko.” (Amaia)

“Memoria idatzita gera dadila, tortura deuseztatzeko ekarpen bat baldin bada.” (Lizar)

“Lanean jarraitu behar da, torturarik berriro ere ez izateko.” (Aiur)

Lekukotza kolektiboa

Torturaren lekukotza kolektiboa dela aipatu zuten.

“Gertatutakoari buruzko lekukotza ematea.” (Kepa)

“Inoiz ez dugu geure burua biktimatzat hartu kolektiboki. Orain, atzera begiratzean, zer gertatu den 
ikustean, konturatzen zara, agian, biktimak izan garela, bai noski.” (Olatz)

“Ekarpen pertsonala, baina baita kolektiboa ere etorkizunari begira.” (Markel)

“Eta maila kolektiboan, nik uste dut torturaren existentzia aitortzeaz gain, torturaren zirkulu hori handia-
goa dela, tortura jasan duenaren hurbileko zirkulua baino handiagoa. Askoz handiagoa dela.” (Ritxar)

Nik uste dut torturak jasan dituzten milaka pertsonen nolabaiteko ordezkariak garela, nahiz eta 200 
baino ez izan. Ikerketa-proiektu honetan gaudenok torturak jasan dituzten eta hemen ez dauden 
guztien ordezkariak gara. Nire ustez, horrexegatik indarra erakutsi behar dugu, eta torturaren errea-
litate osoa etorkizunean islatu.” (Joxean)

“Besteek sinetsi ala ez, gure memoria kolektiboaren parte bat da.” (Jagoba)

“Ea 200 kasu horietan islatzen diren gainerako milaka kasuak.” (Alex)

17. grafikoa. Erreparazio-neurriak

Pertsona horiekin egindako prozesua amaitzeko, gure iritziz arrakasta izango du baldin eta beste bide bat 
ere jorratzen badugu: erreparazio integrala. Hau da, lehengoratzea, kalte-ordainak ematea, birgaitzea, ase-
tze-neurriak ematea eta berriro gertatuko ez dela bermatzea. Hori guztia lortzeko, gertaerak berregin behar 
dira, konfiantza sortu behar da eta gizarte-sarea berrezarri behar da. 

Bakeak egitea benetan nahi badugu, ezin ditugu biktimak bakarrik utzi eginkizun horretan. Batez ere, kon-
tuan hartzen bada zaurgarritasuna eta hainbeste urteko bide mingarria. Izan ere, eskubideen urraketari 
aurre egiteaz gain, askotan galarazi egin zaizkie behar zituzten baldintza sozialak eta askatasuna. Egoera 
horren aurrean, sektore askok baterako ahalegina egin beharko dugu.

Gure gizartearen testuinguruan kasu larriak gertatu direnez eta gertatzen ari zenaz hitz egitea zaila izan 
denez, garrantzitsua da arazo sozial eta politiko horietaz eztabaidatzeko gaitasuna garatzea errespetuan 
oinarrituta. Bai eta sufrimenduaren errekonozimendu plurala lortzea eta gertatu diren giza eskubideen urra-
ketak aitortzea ere.

Egia jakinaraztea funtsezkoa da, indarkeria-gertakariak argitzea. Bestearen duintasuna onartzeko, egia fun-
tsezkoa da. 

BALIAGARRIA
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Gertatu dena historia kolektiboan sartuko bada, jakinarazi egin behar da. Horregatik, garrantzitsua da giza esku-
bideak urratu dituzten gertaerak jasotzea, biktimen mina eta duintasuna errespetatuz. Giza eskubideak errespe-
tatzeko oinarri komun bat finkatu behar da, mugei erreparatuz, baina bizikidetza berreskuratzen lagunduz.

Gure esperientziaren arabera, taldeko lanak espazio bat irekitzen du memoria kolektiboa berreraikitzeko 
(gertaerak objektibatu, informazioak egiaztatu, ikuspegi globalagoa izan, historia erreala ahoz transmititu, 
identitate-sentimenduari eutsi, belaunaldi berrientzako ikasbideak lortu, etab.), bai eta elkarri laguntzeko, 
sentimenduei antzemateko, indarra hartzeko, erabakiak hartzeko, esperientziei zentzu kolektiboa emateko 
eta talde gisa sendotzeko ere.

Taldeak, askotan, eutsi eta lagundu egiten du. Halaber, amaieran aukera dago kolektiboa sendotzeko ekital-
di bat egiteko, hala nola zerbait sinbolikoa garatuz. 

Errekonozimendu- eta erreparazio-prozesu hau elkarrekin egin behar dugu. Denok osatzen dugu gizarte 
hau, eta jasandako mina erreparatzeko beste modu bat prozesuan subjektu aktibo izatea da.

Gure iritziz, torturak jasandakoek subjektu aktibo izan behar dute, eta ahots sozial legitimo eta iraunkorra 
izan. Horrek aukera emango du, gizartea, oro har, benetako beharrei eta eraginei buruz hezteko, bai eta, 
agian, etorkizunean halako indarkeriarik ez gertatzeko zer egin behar den esateko ere.

Iragana denon artean berreraiki behar da, solidaritatea, elkar ulertzea, errespetua eta hurbiltzea barne har-
tuko dituen memoria bat sortzeko. Horrelako sufrimendurik berriro ez dela gertatuko nolabait bermatuko 
digun memoria kolektibo bat eraikitzea. 

Istanbulgo Protokoloaren bidez egindako 202 tortura-kasuren alegazioen analisi egituratuaren ondorioak

1. Lan honetan, tratu txarren edo torturen alegazioen sinesgarritasunari eta egiantzekotasunari bu-
ruzko analisi bat egin da alor honetako nazioarteko peritu-froga estandarretan (Istanbulgo Pro-
tokoloa) oinarrituta, metodologia zatitu eta multidisziplinar batekin eta behaketa-sistemekin eta 
ikuskapen zientifikoarekin. Sinesgarritasun-analisi hau peritu-irizpide psikologikoetan eta ebaluazio 
medikoan oinarrituta egin da. Pertsonak alegatutako tratu txarren edo torturen eta bere osasun psi-
kologikoaren eta fisikoaren arteko koherentzia ebaluatzen da.

2. Ikerketa osasunaren alorreko (batez ere, osasun mentalekoak) eta giza eskubideetan adituak 
diren (hainbat elkarte profesionaletakoak) 40 profesionalek baino gehiagok egin dute. Lantalde ho-
nek nazioartean esperientzia onartua du, eta prestakuntza handia du indarkeriarekin, traumarekin 
eta giza eskubideekin lotutako gaietan.

3. KREIren erroldatik ausaz hautatutako 202 tortura-alegazio aztertu ziren.

4. Azterketa honetako osagai nagusia izateaz gain, ikerketa honetako aurkikuntzarik garrantzitsuena 
sinesgarritasun-maila da, psikologoek, psikiatrek, medikuek eta mediku forentseek era konbinatuan 
neurtu zutena. Sinesgarritasuna ebaluatzeko oinarria miaketa psikologikoa / psikiatrikoa izan da, 
eta sekuelak kontuan izan beharrean (miaketa klinikoa, test psikometrikoak), miaketako zenbait ar-
lotako koherentzia aztertu da (Istanbulgo Protokoloaren jarraibideak betez).

5. Ebaluazio medikoa 197 kasutan egin zen. Ebaluazio horretan, kasuen % 38k datu nahiko garran-
tzitsuak zituzten, % 26k garrantzi txikikoak eta % 14k garrantzi handikoak. Gainerakoetan ondorioz-
tatu zen ebaluazio medikoak ez zuela datu interesgarririk ematen.

6. 21 kasutan soilik lortu ziren alegatutako torturarekin erlazionatutako txosten medikoak. 9 kasutan 
uste izan zen ebaluazioak garrantzi handiko datuak ematen zituela, beste bederatzi kasutan datu 
nahiko garrantzitsuak eta gainerako 3 kasuetan garrantzi txikikoak. 

7. Faktore psikologikoak eta medikoak konbinatu ondoren, ebaluazioen sinesgarritasun globala hau 
izan zen: % 5,9 koherentziarik handiena, % 41,1 oso koherenteak, % 48,5 koherenteak eta % 4,5 
koherentziarik gabeak torturari dagokionez (koherenteak tratu anker edo umiliagarriei dagokienez 
edo atxiloketan indarra gehiegi erabiltzeari dagokionez). 

8. Gure azterketa, halaber, bat dator CPTk, Nazio Batuen Torturaren aurkako errelatoreak eta Amnis-
tia Internazionalak egindako oharrarekin, hots, tortura-salaketak ezin direla asmatutako istoriotzat 
hartu, baizik eta sinesgarriak direla, zirkunstantzia pertsonalak kontuan izanda.

9. Gehien diagnostikatu zen nahasmendu psikiatrikoa trauma osteko estresa izan en (% 21,8), on-
doren nortasunaren nahasmendu iraunkorra (% 6,5).



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

275

10. Elkarrizketatutako pertsonen % 17k trauma osteko estresaren nahasmenduaren diagnostikoa 
izan dezakete (% 8k TEPT probablea izateaz gain), irizpide gisa eskala psikometriko aplikatuak 
erabiliz. Beste % 8k hobera egiten ez duten sintoma partzialak ditu oraindik.

11. Peritatutako pertsonen % 16k gaur egun tristuraren edo depresioaren neurrizko sintomak ditu 
(% 13) edo larriak (% 3), irizpide gisa eskala psikometriko aplikatuak erabiliz.

12. Azterketa honetako datuetatik argi ondoriozta daiteke erreparazio-neurrien artetik ez litzatekeela 
alde batera utzi behar arreta psikosoziala, ezta norbanakoa, familia edo komunitatea birgaitzeko 
eta babesteko neurriak ere. Beharrezkoa izango da era zabalean, integralean eta sakonean heltzea 
gaiari. Aurretiazko kalkuluek (kuantifikatu gabeko datuak) adierazten dute peritatutako pertsonen 
% 5 -% 15ek arreta psikologikoa beharko lukeela.

13. Azken batean, aditu forentseen iritziz eta protokoloak eskatzen dituen babes eta neurri guztiak 
aplikatuta, 202 pertsona horietatik 193k atxilotze-aldian izandako tortura-esperientziaren benetako 
eta egiazko kontakizuna egin dute. Iritzi hori, berriro diogu, pertsonak alegatutako tratu txarren edo 
torturen eta haren osasun psikologikoan eta fisikoan izandako eragin objektibatuen arteko koheren-
tzia-irizpidetan oinarritzen da.

14. Tortura psikologikoa fisikoa baino eraginkorragoa da, eta, gainera, pertsona bere buruaren aurka 
jartzen du, bere dilemen aurrean jartzen du, nahastu eta desegituratu egiten du. Eta horretaz gain, 
azken eragin maltzur bat ere badu: torturatuak torturarik jasan ez duela benetan pentsatzea lortzen 
du. Eta torturatu ez dutela sinesten duenean... nori kontatuko dio? Horregatik da hain garrantzitsua 
azterketa hau. Aukera ematen duelako, lehen aldiz, gauza bakoitza behar bezala izendatzen hasteko. 
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I. Eranskina

Lantaldea
Duela hamarkada batzuetatik, osasun mentaleko eta medikuntzako profesionalek kezka agertu dute tortu-
rak Euskadin dituen ondorioengatik. Kasu batzuetan, mediku edo psikologo horiek lehen mailako arretako 
edo osasun mentaleko kontsultetan egiaztatu dituzte. Profesional batzuk profesionalki trebatu ziren, poli-
ziaren mende egondako atxilotze-aldian tratu txarrak jasan zituzten pertsonei arreta emateko. Beste profe-
sional batzuek arlo forentsean torturaren dokumentazioari buruzko lanak egin zituzten, eta beste batzuek 
prozesu terapeutikoei buruzko zenbait ikerketa xume garatu zituzten, esparru akademikoan zabaldu zirenak 
(prestakuntza, jardunaldiak, ikastaroak, liburuak...).

2010. urtean, hainbat alorretako profesional horietako batzuek indarrak eta esperientziak batzea eta iker-
keta-lan garrantzitsuagoa egitea erabaki zuten, torturak Euskadin izan dituen ondorioen eta dokumenta-
zioaren alorrean, Istanbulgo Protokoloa erabiliz. ARGITUZ elkartea harremanetan jarri zen zenbait elkarte 
profesionaletako (OME, Osalde eta Jaiki-Hadi) psikologo, mediku eta psikiatrekin, beste ikerketa enpiriko 
baten bideragarritasuna baloratzeko. 

Ikerketa garrantzitsua izateko, hasierako bileretan beharrezkotzat jo zen honako hauek aintzat hartzea:

• Giza eskubideak eta osasunaren esparru zientifikoak lantzen dituzten tokiko zein nazioarteko era-
kundeak tartean sartzea.

• Torturaren ebaluazio fisiko eta psikologikorako nazioartean baliozkotzat jotzen diren gida edo bitar-
teko forentseak erabiltzea, beti ere praxi onaren estandar profesionalak oinarri hartuz.

• Diseinu metodologiko sendo eta zehatz bat egitea, barneko baliozkotzeak eta ikuskapen zientifikoa 
izango dituena.

2014. urtean, elkarte horiek –Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Sozialaren Sailarekin lankidetzan– 
«Inkomunikazioa eta tortura. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta» izeneko lana argitaratu 
zuten. Analisi egituratua Istanbulgo Protokoloan oinarrituta”. Argitalpen hori asko zabaldu zen estatuan zein 
nazioartean, eta giza eskubideen alorreko nazioarteko agintari eta erakunde nagusiek argitalpenaren ka-
litatea aitortu zuten, besteak beste: tortura eta bestelako tratu edo zigor , anker, gizagabe edo iraingarriei 
buruzko Nazio Batuen errelatore bereziak, terrorismoaren aurkako borrokan giza eskubideak sustatu eta 
babesteari buruzko Nazio Batuen errelatore bereziak eta IRCT erakundeak (Torturaren Biktimak Birgaitzeko 
Nazioarteko Kontseilua). 

Esperientzia horretan oinarrituta eta Kriminologiaren Euskal Institutuak (KREI) 200 peritu-txosten medi-
ko-psikologikoak egiteko enkarguaren ondoren –Euskadin 1960-2014 artean izandako torturak ikertzeko 
Eusko Jaurlaritzaren proiektuaren barnean–, Istanbulgo Protokoloaren lantaldea eratu zen Euskadin, Eki-
men, Omen eta Jaiki Hadi elkarteen gidaritzapean eta Argituz eta Grupo de Acción Comunitaria elkarteen 
laguntzarekin.

Elkarteek modu koordinatuan egin dute lan, agindutako lana egiteko gai izango den lantalde bat eratzeko, 
eta lan-arlo eta lantalde hauek antolatu dira

Lan-arloak eta lantaldeak
Azterlanaren diseinua

• Benito Morentin

• Miguel Ángel Navarro 

• Olatz Barrenetxea

• Pau Pérez Sales
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Koordinazio orokorra

• Olatz Barrenetxea Larrondo

• Miguel Ángel Navarro Lashayas

• Benito Morentin Campillo

Koordinazio probintziala

• Ixone Legorburu Madinabeitia

• Teresa Velasco Plaza

• Julene Zuazua Alvarez

• Jone Ortuondo Aresti

• Jeannette Ruiz Goikotxeta

Kasuen azterketa psikologikoa eta psikiatrikoa
Araba: Ixone Legorburu (psikologoa), Leire Celaya (psikiatra), Maribi Armendariz (psikologoa), Nagore Ló-
pez de Luzuriaga (psikologoa), Irune Korres (psikologoa), Ion Ibañez de Opakua (psikologoa).

Bizkaia: Julene Zuazua (psikologoa), Ainara Zuazo (psikologoa), Brais Pereira (psikologoa), Itziar Caballe-
ro (psikologoa), Maritxu Jimenez (psikologoa), Myriam Ruiz (psikologoa), Sofia Abaitua (psikologoa), Iñaki 
Markez (psikiatra), Teresa Gómez (psikologoa), Haizea de la Llosa (psikologoa), Urko Zalbidea (psikolo-
goa), Lourdes Markaida (medikua), Miguel Angel Navarro (psikologoa), Olatz Barrenetxea (psikologoa). 
Itxiera-taldeak: Lorena Leiro (psikologoa)

Gipuzkoa: Anik Zubizarreta (psikologoa), Eider Zuaitz (psikiatra), Iñigo Ibarzabal (psikologoa), Maddi López 
(psikologoa), Mayi Sarasketa (psikologoa), Norma Ormaetxea (psikiatra), Oihana Andueza (psikologoa), 
Oihana Barrios (psikologoa), Uxoa Larramendi (psikologoa), Iraitz Ortega (psikologoa). Itxiera-taldeak: Ana 
Isabel Ruiz de Alegría (psikologoa), Josefina García de Eulate (psikologoa)

 Nafarroa: Jeannette Ruiz (psikologoa), Ana Gil (psikologoa), Ainara Iraizoz (psikologoa), Marian Mendiola 
(psikologoa), Yolanda Resano (psikologoa) eta María Beloki (psikologoa)

Koordinazio teknikoa eta peritazioen ikuskapena 

• Pau Pérez Sales.

• Olatz Barrenetxea

• Miguel Ángel Navarro

Kasuen ebaluazio medikoa

• Benito Morentin 

• Hans Draminsky Petersen.

Aholkularitza metodologikoa

• Francisco Javier Ballesteros Rodríguez. 
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II. Eranskina

Tortura-metodoak, Istanbulgo Protokolo sailkapenaren arabera 
1. Kolpeek (ukabilkadek, ostikoek, zaplaztekoek, zigorradek, kolpeak borra edo alanbreekin, eror-

tzeek, etab.) eragindako traumatismoak.

2. Jarrerarekin zerikusia duen tortura, hala nola, zintzilikatzea, gorputz-adarrak luzatzea, mugimen-
duak luze mugatzea, jarrera behartuak, ariketa fisiko etengabea.

3. Erredurak zigarroekin, tresna beroekin, likido irakinekin edo substantzia kaustikoekin.

4. Shock elektrikoak.

5. Asfixia, metodo hezeak eta lehorrak erabiliz (poltsa). Itotzea, arnasa estutzea, eskuez itotzea edo 
substantzia kimikoak erabiltzea.

6. Lesioak zapaltzeagatik, hala nola hatzak zapaltzea edo bizkarrean zein izterretan lesioak eragite-
ko objektu astunak erabiltzea.

7. Lesio sarkorrak, hala nola sastakadak eta bala-zauriak.

8. Gorputzean objektuak sartzea, hala nola alanbreak azazkaletan sartzea.

9. Zapaltze-lesioak edo hatzen edo gorputz-adarren anputazio traumatikoak.

10. Zauriak edo barrunbe organikoak substantzia kimikoen eraginpean jartzea (gatza, piperbeltza, 
gasolina,etab.).

11. Biluztera behartzea.

12. Sexu-indarkeria genitaletan, iseka sexualak.

13. Bortxaketa (penetrazio partziala edo osoa).

14. Tortura farmakologikoa, botika lasaigarrien dosi toxikoak, neuroleptikoak, paralizatzeko substan-
tziak eta abar erabiliz.

15. Atxilotzearen baldintzak, hala nola zelda txikiak edo jendez gainezka, bakarrik kartzelatzea, bal-
dintza antihigienikoak, instalazio sanitariorik eza, elikagaien eta uraren hornidura irregularra edo 
elikagai eta ur kutsatuak ematea, muturreko tenperaturan edukitzea, intimitatea erabat ukatzea.

16. Estimulazio sentsorial normalak eragoztea, hala nola soinuak, argia, denboraren zentzua, isola-
mendua, zeldako argia manipulatzea, eginkariak egitea galaraztea, eta loa, elikagaiak, ura, instala-
zio sanitarioak, bainua eta mugitze-jarduerak murriztea.

17. Arreta mediko egokia jasotzeko aukerarik ez izatea.

18. Umiliazioak, hala nola ahozko gehiegikeriak edo ekintza umiliagarriak egitera behartzea.

19. Heriotza-mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, beste tortura batzuk pairatzeko mehatxuak, 
espetxe-mehatxua. 

20. Exekuzio-simulakroak.

21. Animaliekin erasotzeko mehatxuak (txakurrak eta abar).

22. Teknika psikologikoak pertsona hausteko, traizio behartuak, babesgabetasun-sentsazioa area-
gotzea, egoera anbiguoetan jartzea edo mezu kontraesankorrak ematea.

23. Tabuak haustea.

24. Beste pertsona batzuei tortura edo tratu txarren bidez kaltea egitera behartzea, jabetzak suntsi-
tzera behartzea, beste pertsona bati traizioa egitera behartzea, hura arriskuen eraginpean jarriz.

25. Beste batzuen kontra burutzen ari diren torturak edo beste basakeria batzuk ikustera behartzea.

26. Galdeketetan erabilitako beste teknika psikologiko batzuk (deskribatzea)
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III. Eranskina

Tortura-inguruneen eskala

1. ZATIA Ingurunearen ebaluazioa 
S: Markatu  (0 = Ez, 1: M-Z, 2 : BAI) ;  I: Intentsitatea

Testuingurua manipulatzea S I

1 a. Baldintza gizagabeak atxilotze-aldian.

2 b. Ingurumen-baldintzak manipulatzea.

3 c. Oinarrizko funtzio fisiologikoak.

4 d. Loa desarautzea.

5 e. Denbora manipulatzea.

6 f. Zentzumen-gabetasunal.

7 g. Burua asaldatzea.

8 h. Testuinguruaren beste manipulazio batzuk.

Puntuazio gordina

Beldurra S I

9 a. Posibilitateak eta itxaropenak.

10 b. Pertsona mehatxatzea.

11 c. Familia / atxilotuak mehatxatzea.

12 d. Informazio falta.

13 e. Berehalako heriotzaren pertzepzioa.

14 f. Torturaren edo heriotzaren lekukoa.

15 g. Fobiak.

16 h. Beste egoera batzuk.

Puntuazio gordina

Min fisikoa S I

17 a. Kolpeak.

18 b. Norberaren aurkako borrokak behartzea.

19 c. Ariketa akigarriak.

20 d. Mina eragiten duten beste ekintza batzuk.

Puntuazio gordina

Min itzela – Mutilazioa – Heriotza S I

21 a. Min pairaezina.
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22 b. Mutilazioa.

23 c. Kalte zerebrala.

24 d. Beste batzuk (Zehaztu).

Puntuazio gordina

Osotasun sexuala S I

25 a. Umiliazioak. 

26 b. Zirikatzea.

27 c. Bortxaketa

28 d. Beste batzuk osotasun sexuala.

Puntuazio gordina

Parte-hartzearen beharra S I

29 a. Denbora luze bakarrik kartzelatzea.
b. Isolamendu kulturala.

30 c. Atxilotze inkomunikatua.

31 d. Gizarte-loturak haustea.

32 e. Beste ekintza batzuk, parte-hartzearen beharra.

Puntuazio gordina

Identitatea [hautsi/txertatu] S I

33 a. Niarekiko erasoak.

34 b. Sumisioa eta obedientzia eragitea.

35 c. Afektuaren manipulazioa.

36 d. Erruduntasun behartua.

37 e. Umiliazioa / Lotsa.

38 f. Tabuak haustea.

39 g. Ikusmoldeak ezartzea.

40 h. Identitateari erasotzen dioten beste ekintza batzuk.

Puntuazio gordina

Galdeketa hertsatzailearen teknikak S I

41 a. Baldintzak galdeketan.

42 b. Galdeketa-mota.

43 c. Engainua / Manipulazio kognitiboa.

44 d. Galdeketa hertsatzailearen beste ekintza batzuk.

Puntuazio gordina
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2. zatia Elkarrekintza-mota 

Elkarrekintza-mota S I

45 a. Borondatea.

46 b. Autonomia pertsonala

47 c. Iragarrezintasuna.

48 d. Duintasuna sistematikoki urratzea.

49 e. Prozesu pertsonalizatua.

50 f. Muturreko ankerkeria. 

51 g. Zaurgarritasun berezia

52 h. Rol aktiboa norberaren sufrimenduan

53 i. Luzaroko kaltea (fisiko/mentala)

54 j. Beste erlazio-elementu batzuk (justifikatu).

Puntuazio gordina

3. ZATIA Irizpide mediko-psikologikoak 

Adierazle mediko-psikologikoak. 
Aurreko ataletan deskribatutako teknika, metodo edo egoera batek edo gehiagok 
eraginda, eta kultura- eta gizarte-ingurunean:

BAI

1. Nahastea edo desorientazioa.

2. Larritasuna, beldurra edo izua.

3. Akidura emozionala edo disfuntzio kognitiboa.

4. Manipulazio emozionalaren seinaleak.

5. Identitatea kaltetzearen seinaleak.

6. Kalte zerebralaren adierazleak.

7. Beste nahasmendu mediko batzuk.

8. Sekuela mediko kronikoak.

9. TEPT akutua edo kronikoa.

10. TEPT konplexua / EPCACE.

11. Disoziazio-egoerak.

12. Beste egoera garrantzitsu batzuk.
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4. zatia. Lege-irizpideak

Lege-irizpideak BAI

1. Estatuko agenteak.

2. Sistema torturatzailea.

3. Xede edo motibazio argia – aitortzea.

4. Zigortzeko, umiliatzeko edo mendekua hartzeko xede argia. 

5. Bazterketa-araua.

6. Lege-aurrekariak.
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8. Kasu adierazgarrien azterketa 
kualitatiboa, jakiteko zein den 
biktimen giza esperientzia, zein 
izan diren ondorioak, zein jasotako 
erantzun sozialak eta instituzionalak, 
eta zein izan den biktimen bizitzan 
izandako eragina.

Ukatu ezin den historia
Sarrera

8.1. Salaketarik gabeko kasuak
Axun Lasaren kasua
P.P.A.-ren kasua

8.2. Auzitegi Gorenaren epaia izan duten tortura-kasuak
Ildefonso Salazarren kasua
Bixente Malaetxeberriaren kasua
Cazalis kasua
Dolores Barrenetxearen eta Jasone Sanchezen kasua
Xabier Onaindiaren kasua
Josu Torreren kasua
Zornotzako zazpien kasua: Juan Jose Larrinaga, Fernan Irakulis, Ernesto 
Alberdi, Jon Urrutia, Juan Luis Irakulis, Roberto Zabala eta Agustin Gisasola
Tomás Linazaren kasua
Juana Goikoetxearen kasua
Ana Ereñoren kasua
Enrique Erregerenaren kasua
Olarra anaien kasua
Iker Eguskizagaren kasua
Juan Carlos Garmendiaren kasua
Jokin Olanoren kasua
Javier Fernándezen kasua
Mikel Ruizen kasua
Joxe Arregiren kasua
Kepa Urraren kasua
Kepa Oteroren eta Jose Ramón Quintanaren kasu
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8.3. Torturaren aurkako Batzordearen edo Giza Eskubideen 
Batzordearen aurrean aurkeztutako kasuak
Encarni Blancoren kasua. 
Orkaitz Gallastegiren kasua.
Kepa Urraren kasua
Maria Atxabalen kasua

8.4. Giza Eskubideen Europako Auzitegira eramandako kasuak
Mikel San Argimiroren kasua 
Egunkaria kasua

8.5. Aske utzitako pertsonek inkomunikazio-egoeran jasandako 
torturengatiko salaketa
Adrian Donnayen kasua
Arkaitz Agoteren kasua
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Ukatu ezin den historia

Sarrera
Torturaren eta tratu txarren praktikaren historia ofizialki ukatu izan den historia izan da beti. Zenbait garaitan, 
faktore batzuek posible bihurtu dute tortura egotea, edo hura jazartzea eragotzi dute; beraz, prebentzioaren 
eta biktimek errekonozimendua jasotzearen kontra egin dute. Faktore horiek honako hauek izan dira: tor-
turak egiteko baliatutako modua, batik bat talde armatuaren kide edo kolaboratzaile izateaz akusatutakoen 
kasuetan, atxilotuek pairatu dituzten inkomunikazio-baldintzak, eta tortura-kasuen ikerketarik ez egitea –
nahiz eta lege-esparruan formalki gero eta berme handiagoak ezarri diren– , 1980ko hamarkadatik, praktika 
horiek pairatu zituztela salatu zuten biktima eta pertsona askori honako hauek egotzi dizkiete: gezurra esan 
zutela, Estatuko segurtasun-indarrak difamatu nahi zituztela, edo, berriki, ETAren aginduak betetzeko sala-
tzen ari zirela torturak sistematikoki, propaganda gisa. 

Diktaduraren garaian eta trantsizioaren lehenbiziko urteetan, 1978ra arte, torturaren praktika orokortua izan 
zen, eta agintariek beti ukatu zuten arren, torturaren praktika oso zabalduta eta hedatuta zegoen, eta ehun-
ka, are gehiago, milaka atxilotuk pairatu zuten tortura garai horretan. Horietako askok zenbait erakundetako 
militante politiko edo sindikalak ziren, bai eta ETAm eta ETApm erakundeetako kideak ere, besteak beste. 
Eta kasu askotan, inongo talderen kide ez ziren pertsonak ere torturatu zituzten, susmagarritzat hartu zituz-
telako. Diktaduraren garaian oposizio politikoa kriminalizatuta egon zen; hori dela eta, torturaren praktika 
orokortu zen eta hari buruzko ikerketa eragotzi zen. Garai horretako torturaren eta tratu txarren praktikaren 
analisi kualitatibo eta sakona egin zuen 107/2012 dekretuaren bidez sortutako Balorazio Batzordeak, Ahaz-
tuak argitara ateratzen azterketan, 80 kasutik gorako lagin bat aztertuta.  2017an421 argitaratu zen azterketa 
hori; beraz, kasu horiek ez ditugu berriz jaso oraingo azterketan.

Atal honetan, gerora gertatutako kasuak aztertuko dira, 1979tik 2012ra bitartean izan diren aldi historikoe-
tan gertatutakoak hain zuzen ere, data horiek hartzen baititu azterketa honek. Torturaren eta tratu txarren 
praktika gertatzeko aukera eman duten baldintzetako bat ukazioa izan denez, atal honetan, gertaeren berri 
ematen duten zenbait kasu-mota aztertu dira, froga ugari azalduta. Biktimen izenak eta haien kasuen his-
toriak azterketa honetarako jaso ahal izan diren xehetasun guztiekin azaldu dira; izan ere, analisi xehatuak 
soilik ematen du aukera biktimei entzuteko eta kasu horiek ukatzeko edo minimizatzeko erabili diren argu-
dioak sakon aztertzeko. 

Azterketan sartu diren lehenbiziko bi kasuetan, beste kasu askoren adibide gisa, ez zen ezta salaketarik 
egon ere. Horrek erakusten du estatistiketan jasotako kopuruak benetakoak baino txikiagoak direla, eta ho-
rrez gain, beldurrak eragin handia izan duela biktima askoren esperientzian. 

Gero, analisi kualitatibo honetarako, Auzitegi Gorenera iritsi diren kasuen sententziak ere jaso dira, probin-
tzia-auzitegietan behin betiko epaiak izan dituzten beste batzuk dauden arren. Hau da, judizialki frogatutako 
gertaerak dira, torturari buruzko ikerketak historian izan dituen zailtasun izugarriak gaindituta. Amnistia In-
ternazionalaren arabera422, ikerketa hori egiteko, arazo hauek gertatu dira: a) salaketak jartzeko oztopoak; 
b) ikerketa independenteak ez egotea; c) txosten medikoak eta forentseak osoak edo zehatzak ez izatea; d) 
salatzaileak beldurraraztea; e) inpartzialtasunik, azkartasunik eta zorroztasunik eza; f) zehapen desegokiak 
jartzea, biktima torturatua izan zela frogatu zenean; g) kasu batzuetan, delitua frogatzera iritsi zen, baina ez 
zen delitugilea identifikatzea lortu. 

Oztopo horiek guztiak egonda ere, 20 kondena irmo daude (9 kasu Poliziako kideen aurka eta 11 kasu 
Guardia Zibileko kideen aurka). Den-denak 1979-1992 aldian gertatutako atxiloketei eta torturei dagozkie. 
Erantzuleetako batzuk berdinak izan ziren kasu batzuetan, edo instalazio beretan jardun zuten, baina hala 
ere, ez zen praktika horiei buruzko ikerketa sakonagorik egin, eta irizpide desberdinak erabili ziren egitea-
gatik edo ez-egiteagatik egile edo erantzuleak nor ziren zehazterakoan. Adibidez, epai horietatik askotan, 
onartzen da beste segurtasun-agente batzuek ere torturetan parte hartu zutela, edo bertan egon zirela, 
baina ez zen Barne Ministerioko agintarien inolako lankidetzarik egon, ezta barne-ikerketarik ere, agente 
horiek identifikatu ahal izateko. Bestalde, erantzuleak identifikatu behar izanak froga-zama torturen biktimari 
ezartzen dio gehienetan, eta biktima inpaktu handiko baldintza fisiko eta psikikoen eraginpean egoten da 
torturaren unean.

421  Ahaztuak argitara ateratzen. Balorazio Batzordearen txostena. Carlos Martin Beristain (idazlaria), Álvaro Gil Robles, Mónica Hernan-
do, Manuela Carmena, José Antonio Pérez, Sabino Ormazabal, Txema Urkijo eta Aintzane Ezenarro. Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco, 
2017ko ekaina. 

422  Gatza zaurian. Polizia-agenteen egiazko zigorgabetasuna torturen kasuetan eta bestelako tratu txarretan Amnistia Internazionala, 2007.
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Aurrerago, Torturaren aurkako Batzordearen edo Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordearen konde-
na-ebazpenak eragin zituzten kasu batzuen analisia sartu da. Organismo horiek lau ebazpen eman dituzte 
orain arte, eta Espainiako estatua kondenatzen dute ikerketa bizkor eta eraginkorra ez egiteagatik, horren 
ondorioz zigorgabetasuna izan baita. Organismo horiek arazo hauek aipatu dituzte: txosten medikoak kas-
karrak izatea; ikerketa judizial eraginkorra eta froga garrantzitsuak ez egitea; epaiak proportzionalak ez 
izatea; eta torturatzaileei indultuak ematea. Horrez gain, tortura frogatzen duten sekuela psikologikoen eba-
luaziorik eza egotea. Kasu horietan guztietan, batzordeen ebazpenean, gertaerei buruzko ikerketa egiteko 
betebeharra jaso zen, baina ebazpenek hori agindu arren, ez da horrelakorik egin aztertutako kasuetan. 
Auzitegi Gorenaren epaiak dituzten kasuei dagokienez, batzordeek aztertutakoak 1990-2000 hamarkada-
koak dira. Kasu horietako batzuetan, batzordeek adierazi dute ezin izan zela torturaren praktikaren ebalua-
zioa egin, behar bezalako ikerketa egin ez zelako, hain zuzen ere. Kontuan izan behar da ikerketarik eza 
zigorgabetasun-mekanismo bat dela, eta, aldi berean, torturaren arazoa ikusezin bihurtzea eragiten duela. 

Beste kasu-multzo bat Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia izan duten kasuek osatzen dute. 
Haietan, Espainiako estatua ez ikertzeagatik erantzule zela jaso zen, eta Torturaren aurkako Konbentzioa-
ren 3. artikuluaren alderdi prozesala urratu zuela. Epai horietan, 3. artikuluaren alderdi substantiboa –hau 
da, torturak egon ziren ala ez– urratu zela esateko ezintasuna adierazi zuten, eta arrazoi hau argudiatu 
zuten horretarako: ez zela ikerketa egokia egin. Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren zortzi epai daude 
Espainiaren aurka arrazoi berdinagatik. Horietatik zazpi EAEn eta Nafarroan gertatutako atxiloketekin lotuta 
daude, eta denak 2001-2011 aldikoak dira. 

Kasu horietako bat Egunkariarena izan zen. Garai hartan guztiz euskaraz egiten zen egunkari bakarraren 
goi-zuzendaritzako kideak atxilotu zituzten, eta haiek tratu txarrak eta torturak pairatu zituzten. ETArekin 
lankidetzan aritzeaz akusatu zituzten, baina Auzitegi Nazionalak, urte batzuk geroago emandako epaian, 
akusazio horiek oinarririk ez zutela aitortu zuen eta pertsona horiek errugabetu zituen. Hala ere, torturenga-
tik jarri zituzten salaketak ez ziren ikertu, eta kasu horrek euskarazko kulturako garrantzi handiko pertsonei 
eragin zien. Are gehiago, Espainiako agintariek esan ere esan zuten biktimek salaketa faltsua egin zutela 
eta ETAren aginduak betetzen ari zirela. 

Azkenik, beste bi kasu sartu dira, non terrorismo-delituaz akusatutako atxilotuak absolbitu zituzten, bai-
na haiek torturengatik jarritako salaketak ikertu gabe. Kasuetako batean, akusazio publikoak egin ziren 
atxilotuaren kontra, eta gero, epaileek ezeztatu egin zituzten. Geroago, biktimari ebaluazioa egin zitzaion, 
azterketa honetan Istanbuleko Protokoloaren araberako ikerketa egiteko423. Bestean, epaileek esan zuten 
atxiloaldiko sei egunetan ez zela ia batere ikerketa-jarduerarik egin, eta horrek erakusten duela inkomunika-
zioaren helburua ez zela ikerketa, eta, gainera, atxilotuak torturak pairatu izana salatu zuela. Kasu horretan, 
bere burua errudun aitortzeko deklarazioa, gero epailearen aurrean ukatu zuena, ez zen zuzenbidearekin 
bat zetorren frogatzat onartu, eta Auzitegi Nazionaleko epaileek akusatua absolbitu zuten. Hala ere, ez ziren 
deklarazio hori egiteko baldintzak ikertu, ezta atxilotuak torturengatik jarri zuen salaketa ere.

Kasu horiek guztiak garai desberdinetako torturaren eta tratu txarren praktikaren erakusle dira; beste ba-
tzuetan, erakusten dute zer-nolako funtzionamendua izan duen sistema judizialak salaketa horiek ikertze-
rakoan, bai eta zenbateko erresistentzia erakutsi duten biktimek ikerketa-prozesu bihurri horiek aurrera 
eramateko. Kasu batzuen analisian, ikerketarik ezaren frogak erantsi dira –ikerketarik eza horrek zigorga-
betasuna egotea eragin du–, bai eta nazioarteko erakundeen ebazpenak ere. 

Azterketa honetarako, 30 kasu hartu dira, batzuk kolektiboak, eta 51 pertsonari eragin zieten guztira, baina 
beste azterketa globalago batean sartu diren beste kasu batzuk ere ez ziren eraginkortasunez ikertu, eta ez 
ziren Espainiako, Europako edo nazioarteko goi-instantzia judizialetara iritsi. Zoritxarrez, adibide horiek era-
kusten dute tortura eta tratu txarrak salatzeak oso kostu handia duela halakorik egiten duenarentzat, bai beldu-
rra pairatu behar duelako, bai gainkarga jasan behar duelako eta tortura frogatzeko ibilbide judizial luzea egin 
behar duelako, sarritan emaitzarik ematen ez duena, bai eta kasu askotan erantzunik lortzen ez delako ere. 

Azkenik, azterketan, halaber, torturaren ikerketan erantzun eraginkorrak izan dituzten kasuak erakusten dira. 
Haietan, egileetako batzuk kondenatu zituzten, nahiz eta kasu horietan zigorrak minimoak izan ziren, torturaren 
eraginaren aldean. Gerora, gainera, torturengatiko kondenatutako Estatuko agenteei indultuak eman zizkieten.

Torturaren eta tratu txarren biktimek hamarkadatan egin behar izan diote aurre haien minaren eta sufrimen-
duaren ukazioari, bai eta pairatu zituzten torturaren eta tratu txarren praktikaren existentzia beraren ukazioari 
ere. Bestalde, haien kontrako estigma eta akusazioak pairatu dituzte, agintarien aldetik, salaketa  jartzeagatik. 
Kapitulu honetan aztertzen diren kasuetan, frogak erakusteaz gain, gertaeren eta zigorgabetasunaren eragina 
ere erakusten da, kasu-multzo horretan torturaren edo ikerketarik ezaren frogak eztabaidaezinak izanik.

423  Ikusi txosten honetako 7. atala. 
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Eta hala izanik, aldarrikatzen dute gertaera horiek aitortu behar direla, eta inoiz gertatu behar ez lukeen giza 
eskubideen urraketa larriaren kritika egin behar dela. Atal honetan aztertutako kasuetan, pertsona batzuk 
segurtasun-indarrek aske utzitako tortura-biktimak dira; beste batzuk haien kontrako akusazioez errugabetu 
zituzten edo epaileek erabaki zuten akusazioek oinarririk ez zutela; eta euskal gizarteko pertsona garrantzi-
tsuak ere badaude. Biktimek ez dute inolako errekonozimendurik izan urte horietan guztietan. Beste kasu 
batzuetan, ETAko edo antzeko erakundeetako kide izateagatik edo erakunde horiekin lankidetzan aritzea-
gatik kondenatutako pertsonak ziren. Kasu horietan ere, tortura giza eskubideen urraketa da, justifikatu 
ezin dena. Torturaren eta tratu txarren ikerketarik eza giza eskubideen urraketa onartezina da. Gogoan 
izan behar da azterketa kualitatibo honetan sartutako biktimetako bik Glencree Ekimenean parte hartu zu-
tela. Ekimen hori Terrorismoko Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak bultzatu zuen (2007-2012), eta ETA-
ren, GALen, BVEren eta Estatuko segurtasun-indarren biktimen arteko elkarrizketa sustatzea zuen helburu. 
Haien kemena erakutsi nahi da, eta elkarrizketa eta aitortza funtsezko tresnak direla indarkeriaren ondorioei 
aurre egiteko eta giza eskubideen urraketen prebentziorako. Euskal Herriko indarkeria-egoera, ETAren eta 
beste talde batzuen indarkeria edo terrorismoaren aurkako borroka kasu horietako askoren testuinguruko 
elementuak dira, baina ezin dira izan praktika horien eta biktimek bizitakoaren justifikazioa. Azkenik, azter-
keta honetan aztertutako kasu batzuetan, gertaerak eta tratu txarren eta torturaren eraginak jasotzeaz gain, 
torturaren esanahiari buruzko gogoetak jaso dira, bai eta errekonozimenduari buruzkoak ere. Errekonozi-
mendua, hain zuzen, gizarte batek bere gain hartu behar duen eta Estatuko erakundeek aitortu behar duten 
minaren eta sufrimenduaren zatiaren giza alderdia da.

8.1. Salaketarik gabeko kasuak
8.1.1. Axun Lasa
Torturarekiko sinestezintasuna eta erresistentziaren mugak

Axun Lasaren atxiloketak eta torturak (1982ko abuztua) erakusten dute nola eragin zuten pertsona baten 
aurkako susmoek haren kontakizunean –hitzez eta negar artean emana– deskribatutako izugarrikeriak eta 
torturak. Xehetasun horietatik harago, haren esperientziak deskribatzen du pertsona baten erresistentzia 
psikologikoa deuseztatzeko prozesua. Zortzi egun inkomunikatuta eta izu-egoeran egon ondoren, aske utzi 
zuten, kargurik gabe. Axun torturak haren bizitzan izandako eragina ezkutatzen saiatu zen, eragin horri biz-
karra emanez bizitzen, ezer gertatu ez balitz bezala, baina hori ezinezkoa izan zen. 

Axun Lasak, Joxean Lasaren arrebak –19 urteko ETAko kidea; hemen aipatzen diren gertaeren hurrengo 
urtean, Guardia Zibileko agenteek bahitu eta desagerrarazi zuten, garai hartako Gipuzkoako gobernadore 
zibilaren parte-hartzea izanda. GAL siglak erabiliz egin zituzten ekintza horiek–, Glencree Ekimenean hartu 
zuen parte 2008-2012 aldian. Terrorismoko Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak bultzatutako ekimena izan zen 
Glencree Ekimena, ETAren, GALen, BVEren eta Estatuko segurtasun-indarren biktimen arteko topaketak egi-
teko. Une horretan, ekimen horren zuzendaria Maixabel Lasa zen –haren senarrak, Gipuzkoako gobernadore 
zibila izan zenak, Lasa-Zabala kasua argitzeko epaiketan kolaboratu zuen, eta geroago, ETAk erail zuen–. 
Axun GALen biktima baten senide gisa hasi zen parte hartzen, eta prozesu horretako une batean, gai izan zen 
berak pairatutako torturen esperientziaz hitz egiteko, ordutik gordeta zuen minaz hitz egiteko. 

Egiarekin duen konpromisoa eta beste biktima batzuenganako ageri duen enpatia oso argi ikusten dira 
Axunen lekukotzan, bai eta pairatutako torturaren errekonozimendu-eskaera ere, erabateko eragina izan 
baitu bere bizitzan. Batzuen eta besteen mina berdina ez den arren, Axunek deskribatzen duen tratua garai 
horretako kasu askotan izandakoaren antzekoa da, eta hala ere, Axunen esperientzia bakarra da, torturaren 
esanahia adierazteko gaitasunaren aldetik. Jarraian, proiektu honetarako egin zuen lekukotza jasotzen da. 
Haren hitzen benetakotasuna eta esperientziaren sakontasuna Glencree Ekimenaren424 parte izan ziren, eta 
oso modu adierazgarrian ageri dira testu honetan.

Ez dut ezer egin

Baserrian bat-batean sartu ziren, goizeko 2etan edo, zazpi edo zortzi gizon, ez dakit zenbat, nire izena 
oihuka esaten... “Atxilotuta zaude!”. Ez nuen ezer ulertzen, ezkutatzeko ezer ez nuela esan nien. Miatu egin 
ninduten ea zerbait nuen ikusteko. Ohe-atorra nuen soinean, eta prestatzeko esaten zidaten behin eta be-
rriz. Etxea goitik behera arakatu zuten. Nire gurasoei eta anaia-arrebei hau esan nien: “Ez kezkatu, laster 
itzuliko naiz”. Eskuburdinak atzetik jarrita nituela atera nintzen. Gizon asko eta asko zeuden, alde guztietatik 

424  http://www.euskadi.eus/web01-s2segur/eu/contenidos/informacion/listado_glencree/eu_listado/listado_glencree.html
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irten ziren. Auto batean sartu ninduten, atzeko aldean, gizon haietako birekin. Urduri jarri nintzen: “Zer ger-
tatzen da hemen?”. Baina ezer egin ez izanaren lasaitasuna nuen. Urduri nengoen, baina lasai aldi berean. 

Tolosako kuartelera eraman ninduten, ez ninduten jo, baina burua makurrarazi ninduten, honela, eta ez zida-
ten altxatzen utzi. Tolosako polizia-etxean, den-dena berria zen niretzat, ezezaguna... Gela huts batean sartu 
ninduten, eta han mahai bat eta aulki bat zeuden hondoan. “Esaguzu, Bustintza komandoko korreoa zara” 
esaten hasi zitzaizkidan, edo antzeko zerbait, eta nik ez nuela ezer egin esan nien. Eta oihuka hasi ziren, 
gutunak nori eramaten nizkion eta nork ematen zizkidan galdetzen, “Zer uste duzu?” oihuka esaten. “Honek 
kementsua dela uste du...”, esaten zuten. Izkin batean jarrarazi, eta flexioak egitera behartu ninduten: “Bizko-
rrago, putakumea”, horrela, dena oihuka. Nik ez nekien oraindik zer gertatzen ari zen, eta haiek “Bizkorrago, 
bizkorrago!”. Geroago, gelditu egin ziren eta hau galdetu zidaten: “Nori ematen zenizkion gutunak?”. Eta gero, 
segi eta segi, gehiago ezin nuen arte. Eta iletik tiraka egiten zidaten, altxarazteko, eta hau esaten zidaten: “Ja-
rraitu, jarraitu, putakumea”. Altxatzen ninduten eta erori egiten nintzen, ez nintzen gai nire buruari eusteko, eta 
horrela behin eta berriz. Berriro galdetzen zidaten oihuka: “Nori ematen zenizkion gutunak?”

Atea ireki zen, eta hiru edo lau gizon sartu ziren, kaleko jantzian; beraz, ez nekien poliziak ala guardia zibilak zi-
ren. Niretzat gizonak ziren. Zaunka ari zen txakur handi bat zekarten eta aske utziko zutela esan zidaten. Hor ni 
beldurtzen hasi nintzen. Une batean, askatu egin zuten,eta txakurra gainera etorri zitzaidan eta jertsea urratu zi-
dan hortzekin, niri hozka egitera iritsi gabe. Bitartean, hau esaten zuten: “Hitz egin, hitz egin!”. Tarte batean egon 
ziren txakurrarekin. Esango nuke hamar minutu izango zirela, baina agian bi edo hiru izan ziren, tartetxo bat, bai-
na niri oso luzea egin zitzaidan. Nik ez nuela inoiz gutunik eraman edo ekarri esaten jarraitzen nuen... Latza izan 
zen. “Zoratuta al daude?” esaten nion neure buruari. Ezer ez dudala egin esaten ari natzaie. Ez nintzen ibiltzeko 
gai, eta handik airean atera ninduten, arrastaka, eskuburdinak aurretik jarrita, eta Donostiara eraman ninduten.  

Tortura etenik gabe

Ezagutzen ez nuen leku batera eraman ninduten, eskailera batzuk jaitsita. Han, hau esan zidaten: “Tira, 
hau beste gauza bat da. Hemen, akabo ezer ez gogoratzearen kontu hori. Hemen gogoratuko duzu, ez 
duzu beste erremediorik izango”. Eskuburdinak kentzeko eskatu nien, eta kendu egin zizkidaten. Hobeto 
sentitzen hasi nintzen. Zelda batera eraman ninduten. Ez nintzen denbora luzez egon, baina bai lasaitzeko 
behar adina, eta neure buruari esateko ez nuela ezer egin eta etxera itzuliko nintzela. Horretarako tartea 
izan nuen. Hau pentsatu nuen: “Ohartuko dira eta aske utziko naute”. 

Beste gela txikiago batera eraman ninduten. Mahaia albo batean zegoen. Norbaitek poltsa bat jarri zidan bu-
ruan, atzetik etorrita, bat-batean, sast! Haietako batzuk zeuden nire atzean, uste dut, bi besoetatik atzerantz 
eginez heltzen ninduten. Askatzen nindutenean, nik “aaaaaa” egiten nuen eta arnas egiten nuen, ahalik aire 
gehien hartzen saiatuz, arnasestuka. “Gogoratu al zara?” esaten zidaten Eta nik ez nuela ezer egin esaten 
jarraitzen nuen. Ni iraintzen jarraitzen zuten. Poltsa zenbait aldiz jarri zidaten, eta askatzen nindutenean, 
berehala sartzen nuen eskua ahoan, honela, arnas hartu ahal izateko. Bitartean, hau esaten zidaten: “Segi, 
segi putakume horrekin…”. Zenbait aldiz egin zidaten hori. 

Uste dut konorterik ez nuela galdu, baina indarrak kendu zizkidaten... jada ezin nuen pentsatu etxera joango 
nintzela, eta pentsamendu horrexek ematen zidan adorea. Mahai baten aurrean jarri ninduten, han meta-
lezko tramankulu luze bat zegoen, eta hori esku batez hartzera behartu ninduten, eta hau esaten zidaten: 
“Hitz egin edo zerraldo eroriko zara hementxe”. Nik hura guztia ukatzen jarraitzen nuen. Kutxa baten modu-
koa zen, kable batzuk zituena. Kable bat jarri zidaten eskuineko eskuan, eta ezkerrekoan beste bat jartzen 
saiatu ziren, baina nik kontra egiten nien. Uste dut ezkerreko besoan oraindik min daukadala, tentsioaren 
ondorioz, haiek hura hartzera behartzen nindutenean kontra egiteagatik. Ez nuen ukitu, baina lur jota amaitu 
nuen. Hori behin baino gehiagotan gertatu zen. Poltsarena ez zidaten berriz egin. 

Zelda batean sartu ninduten, eta han lanparatxo bat zegoen, egun osoan piztuta, eta beste norbaiten garra-
siak entzuten ziren, erortzen zen pertsona batenak (huuu). Berriz atera ninduten, ezer egin gabe, eta oso 
kementsua izaten ari nintzela eta arrisku handian nengoela esanez. Nik ez nuela ezer egin errepikatzen 
nien. Ez nekien egunez edo gauez zen, saltxitxoi-ogitarteko bat ekartzen zidaten, egunean behin uste dut, 
eta txakurrei bezala botatzen zidaten hori. Tortura-saio bakoitzaren ostean zeldara eramaten nindutenean, 
mehatxuak egiten zizkidaten, hurrengoa okerragoa izango zela esanez, behin betikoa.

“Hutsegite” bat

Atxilotu zuten beste pertsona bat zegoen, eta ikusi ahal izan nuen, ez dakit ispilu baten atzealdetik edo nola, 
baina erakutsi zidaten eta esan zidaten pertsona horrek gutunak eman zizkidala. Ixabel zen, herriko ezagun 
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bat. Nik ez nuela gutunik inoiz entregatu esaten jarraitu nuen. “Hau ezagutzen al duzu?”. Ordu batzuk geroa-
go, ohartu nintzen Ixabelek Tolosako enplegu-bulegoko gutun bat eman zidala, eta nik izena ere banekien. 
Nik denda batean egiten nuen lan, eta neska horren kontratua eraman behar nuen Donostiako enplegu-bu-
legora, baina ezin nintzen haren bila joan, Tolosan Sanjoanak zirelako eta bulegoa itxita zegoelako. Bule-
goan lan egiten zuen pertsona bati deitu nion eta kontratua helarazteko mesedea egiteko eskatu nion. Pixka 
bat haserretu zen, baina mesedea egin zidan eta Tolosako taberna batean utzi zuen. Ni autoz joan nintzen, 
han gelditu nintzen eta gutun-azala hartu nuen. Eta hurrengo egunean Donostiako bulegora eraman nuen. 

Hori kontatu nienean, guardia zibilek enplegu-bulegoan lan egiten zuen pertsonari deitzeko agindu zidaten. 
Oso ezaguna nuen pertsona hori, eta telefonoz deitu nion, baina gaztelaniaz hitz egin behar nion, guardia zi-
bilek ulertzeko, eta hark hauxe esan zidan: “Nolatan izango zara zu Axun, atxilotuta dago-eta? Gaztelaniaz, 
gainera?”. Eta eseki egiten zuen. Behin eta berriz. “Gezurti”, esaten zidaten haiek. Horren ondoren, zeldan 
utzi ninduten, ez dakit zenbat denboraz, 20-24 ordu edo. Bat etortzen zen eta “hobe duzu gogoratzea” esa-
ten zidan. “Hauek oso haserre daude, eta ez dakit zer gertatuko zaizun”. Eta nik esaten nion: “Ez dut inoiz 
gutunik eraman... entregatu behar nuen enplegu-bulegoko gutun bat zen”. Eta hark hau erantzuten zidan: 
“Zure hoberako esaten dut, oso haserre daude...”.

Gero, zeldan nengoenean, hau esaten zidaten: “Zuk ez al duzu inor? Inork ez dizu ezer ekartzen, ez al duzu 
familiarik edo senargairik?”. Inork ez zidan ezer ekartzen, inor ez zen nitaz gogoratzen... Sentipen latz hori 
helarazi zidaten, baina gero jakin nuen banuela norbait, gauzak ekartzen zizkidatela, baina guardia zibilek 
ez zizkidatela ematen. Egun batean esnea, urdaiazpikoa, solomoa... ekarri zizkidaten poltsa batean. Eta or-
duan hau esan nion neure buruari: “Ez nago bakarrik”. Oso latza baita guztiz bakarrik sentitzea. Nire ama... 
Jaten saiatzen nintzen, baina ezin nuen...

Kontratuaren gutun-azalarena esan nienean pentsatu nuen jada etxera joango nintzela, hutsegite bat izan 
zela ohartuko zirela. Abuztuaren 24aren inguruan izan zela dakit, familiako bazkaria baikenuen. Handik hiru 
astera ezkontzekoa nintzen. 

Diziplina-zelda

Gauean, nire gauzak hartzeko esan zidaten eta orduan pentsatu nuen azkenean etxera joango nintzela, bai-
na furgoneta batean sartu ninduten, mutil batekin eta Ixabelekin. Mutila Ordiziako zela uste dut, eta lepoko 
bat zuen jarrita. Madrilera gindoazela esan ziguten. Burumakur joan behar genuen, burua altxatu gabe. Nire 
etxean beti izan genuen Land Roverra, baina honek ez zuen eserlekurik, xaflaren gainean eserita joan ginen, 
eta ezin zen bizkarra atzean bermatu, eserlekuaren atzeko aldeari eusteko duen burdinaren kontra jotzen 
zenuelako. Hor geunden hiru lagun, erdi hilik, burumakur, hitz egin ezinik... Kafea hartzeko gelditu ziren eta 
“agian esertzera eta kafe bat hartzera joan nahiko duzue” esan ziguten, barrezka… Handik, Madrilera iritsi 
ginen, beldurtuta, oso nekatuta. Land Roverra gelditu zenean, denok lurrera, burua altxatu gabe. Arma ba-
tzuekin destatzen gintuzten eta, irtetean, manta batzuekin estali gintuzten goitik behera. Autoa gelditu zen, eta 
manta soinean genuela atera ginen. Zeldak eta erdian zutabe batzuk zituen eremu batean kendu zidaten man-
ta. Han, “putakume horrek tabakoa du” esan zidaten, nire koinatuak baserritik irtetean tabakoa eman baitzidan.  

“Jada hitz egiteko prest al zaudete?”. Zelda berean sartu gintuzten Ixabel eta ni. Hori oso askapen handia izan 
zen. Baina zutik egon behar genuen, haiek behatxulotik gu ikusteko, eta ezin genuen hitz egin, ezta batere 
eseri ere. Zeldaren atean egon behar genuen, zutik. Kalbarioa zen, jasanezina. Gero, bereizi egin gintuzten, 
eta bi zeldatan jarri, txandatu eta une batez esertzeko aukerarik ez izateko. Han inguruan zegoena ziztu bizian 
ibiltzen zen, oihuka. Nik izugarri sufritu nuen hor, ezin nuen zutik egoteari eutsi, ez dakit konorterik galdu nuen, 
etxera joan nahi nuen, eta ondo portatu, haiek esaten zutena egin. Behatxuloaren ondoan egon nahi nuen, 
baina ezin nion zutik egoteari eutsi eta erori egiten nintzen. Hortik aurrera, ez dakit zer gertatu zen. 

Gogoratzen dudan hurrengo gauza da norbait nire bila etorri zela, eta zenbait korridore eta ate zeharkatu, 
eta leihorik gabeko gune batera eraman nindutela. Han, 50 urte inguruko gizon bat zegoen, beltzarana, arro-
pa ilunez jantzita. Honela hasi zen: “Zer kontatu behar diguzu?”. Nire anaiari buruz galdetzen zidan. Donos-
tian batik bat, hari buruz hitz egiten zidaten, asko, eta hau esaten zuten: “Hori oso gaztea da (19 urte zituen), 
engainatuta dute, zuk ez duzu berriz ikusiko. Non uste du ume horrek sartu dela, beste batzuek dute errua”.  

Nortasuna hutseratzea

Gizon horrek hau esan zidan: “Hitz egin”. Eskuan kate bat zuen, goma garden batean sartuta, eta oihu 
egiten zidan: “Hitz egiteko! Hona zu bezalakoak etorri dira, ausart askoak, baina honaino iritsi dira”. Nik ez 
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nuela ezer egin esaten jarraitzen nuen. Eta mahaian kateaz kolpeak ematen eta oihu egiten jarraitzen zuen. 
Gorroto handiz begiratzen zidan, eta izugarri ikaratu nintzen. Eta orduan txizak ihes egiten hasi zitzaidan, 
kateaz kolpe bat ematen zuen bakoitzean, txizak ihes egiten zidan... Hor lortu zuen ni erabat hutseratzea. 
Ez ninduen ukitu, baina ni guztiz hutseratzea lortu zuen. Handik beste leku batera eraman ninduten, eta han 
beste gizon bat zegoen, gaztea. Argazki asko zituen eta gogogabe-edo erakutsi zizkidan. Nik egia esaten 
nuen: “Hau bai, hau auzokoa da, hau ez”. Handik beste zelda batera eraman ninduten, bakarrik gelditu nin-
tzen, eta han nire bizitzako gertaera latzena gertatu zitzaidan, kaka hutsa nintzela sentitu nuen! Eta uste dut 
oraindik ere ez dudala hori gainditzea lortu. 

Hor erabat lur jota amaitu nuen, eta nik ez nuen ezer egin. “Hor dago bainuontzia”, esan zidaten, “eta hor-
tik pasatzen direnak jada ez...”. Zeldan, etsita nengoen, lur jota, hondoratuta. Nire gurasoengan pentsatu 
nuen, nire senargaiak beste norbait aurkitu ahal izango zuela pentsatu nuen. Hau lasaitasuna! Hil naiteke! 
Eta hauxe esaten nion neure buruari: “Zergatik ez zait lehenago bururatu hil nintekeela? Ez da ezer gerta-
tzen, nire gurasoek beste zortzi seme-alaba dituzte, nik ez daukat seme-alabarik, hil naiteke”. Hortik aurrera 
gogoratzen dudan guztia positiboa da, sufritzeari utzi nion, edozein unetan hiltzeko eskubidea nuen... Bioi 
zelda berean jarri gintuzten, eta plater bat utzi zuten lurrean, janari zertxobaitekin... Gero, tipo handi bat eto-
rri zen, oso indartsua, eta hau esan zigun: “Zuek ez duzue ezer egin, nahiko nuke nik hemen izatea baten 
bat hil duen norbait, horrek bai ikusiko zuela... Baina zuek ez duzue ezer egin... Nik badut hemen ederki 
astintzeko materiala, baina zuek ez duzue ezer, bihar etxera zoazte”. Bero handia egiten zuen, ur asko edan 
nuen eta gauean txiza egiteko beharra nuen. Deika jardun nintzen, baina ez zen inor etorri atea irekitzera, 
eta mantan egin nuen txiza. Horregatik ere beldurra izan nuen. 

Tratu txarrak ezkutatzea

Gela batera eraman ninduten. Hain gizon bat zegoen, eta haren aurrean, bi donuts plater batean. “Zer mo-
duz tratatu zaituzte?” Nik ondo tratatu nindutela esan nuen, den-dena oso ondo joan zela. Ea jan nahi nuen 
galdetu zidan, baina ez nintzen gose, ezin nuen ezer hemendik pasa (eztarriari heltzen dio). Donostiatik 
irten baino lehen ere, batek deitu zidan, eta tratua une oro zuzena izan zela sinarazi zidan. Ohar hau egin 
zidaten: “Beste batzuek ere sinatu dute tratua zuzena izan dela, eta gero beste zerbait esaten ibili dira han 
eta hemen... eta hona itzuliko dira. Beraz, badakizu”.  

Handik, Auzitegira eraman ninduten eta zelda batean sartu ninduten. Gizon bizardun bat etorri zen, euska-
raz hitz egiten, abokatua zen. Iruinek bidali zuela esan zidan. Hain ikaratuta nengoen, non ezer ez bainuen 
sinesten, eta tratua zuzena izan zela esan nion. Gero, epaiaren galderei, egia esanez erantzun nien. Hau 
galdetu zidan: “Hau ezagutzen al duzu?”. Baietz esan nion, ezagutzen nuela, Ibarrakoa eta nire adinekoa 
zelako. Eta abokatuak hau esan zidan: “Nolatan esan duzu ezagutzen duzula? Errefuxiatua da, ihes eginda 
dago”. Eta hau erantzun nion: “Badakit, baina ezagutzen dut, eta?”. Hau esan zidan: “Ezin duzu hori esan, 
espetxera joatetik libratu zara”. Nik hau esan nuen: “Egia osoa esan dut... ez dut gezurrik esango”.

Erortzen den mundua

Aske utzi gintuzten. Abokatuak tren-geltokira eraman gintuen. Nortasun bikoitza banu bezala nengoen: ba-
tetik, handik irten zenarena, eta bestetik, han jarraitzen zuenarena. Zazpi egun neraman urik ukitu gabe, 
zikina, txiza eginda, hautsita. Biok trenean, planak egiten, ea nola joango ginen etxera. Ez nintzen ni... Uste 
nuen inor ez zela nitaz gogoratuko, ez nekien nora joango nintzen. Edonork pentsatuko luke arazoak nituela 
familiarekin, baina nire familia nuen, ezkontzekotan nintzen senargaiarekin... eta bakarrik nengoela pentsa-
tzen nuen. Erortzen ari zen mundu bat zen, guztiz erortzen dena. Donostiara iritsi ginenean, han zeuden bi 
familiak, lagunak... gure zain. 

Gogorrena zeldan bakarrik utzi nindutenekoa izan zen, kementsuak haraino heltzen zirela esaten zuen gi-
zon harekin egon ondoren. Haren oihuen, mugitzeko moduaren eraginez, zerbait hautsi zitzaidan barruan. 
Sekuelak... horiek barruan daramatzat, terapia asko eginda ere (negar egiten du), ezin ditut hortik askatu. 
Jotzen nindutenean, elektrodoak jartzearekin mehatxatu nindutenean, poltsa jarri zidatenean, ni norbait 
nintzen. “Ez dudala ezer egin, ez dudala ezer egin, ez dudala ezer egin” esaten nien; beraz, norbait nin-
tzen. Norbait izateari utzi nion gizon horren eskuetatik pasatu ondoren. Hori da tortura. Bestea ere tortura 
da, baina bere burua defendatzen ari den pertsona norbait da (negarra). Hor, berriz, nik jada ezin nuen nire 
burua defendatu, bizitzari agur esan nion, barruan duzun guztia kentzen dizutenean eta jada defendatzeko 
beharra ez duzunean... hor zerbait oso garrantzitsua gertatu zen. 
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Inkomunikazio-aldiko zortzi egunak

Nik esango nuke Madrilen zeudenak ez zirela Donostiako berdinak. Ostiraletik ostiralera egon nintzen atxilo-
tuta. Arropa berarekin denbora osoan. Komunek ez zuten aterik. Gainean egin nuen txiza. Zeldan eta poltsa 
jartzen zidaten beste leku batean egon nintzen. Niri ez zidaten kaputxa jarri, ikus nitzakeen, baina atzetik 
jotzen ninduten askotan. Flexioena Tolosan izan zen; Donostiakoak beste batzuk ziren. 7-10 gizon ziren. 

Tentsioagatik ez duzu lorik egiten... ez duzu ezer jaten. Aste horretan bost kilo galdu nituen. Nekea... Madrilgo 
zeldan, ez nuen zutik egoteko indarra, beldur handia nuen, esaten zidatena egin nahi nuen, baina ez nintzen 
zutik egoteko gauza, akitu arte ahalegindu nintzen zutik egoten saiatzen. Poltsa zabor-poltsa bat zen, edo an-
tzekoa, erraz apurtzen baitzen. Horrela, hiltzen ari zinela jakiten zuten eta gelditu egiten ziren. Atzetik jartzen 
zidaten poltsa, eta eskuak atzetik heltzen zizkidaten. Hemendik harrapatzen zaituzte, horrela... (eta manio-
bra bizkor eta itogarria deskribatzen du, xehetasun handiz; deskribapenak larritasuna eragiten du). Hori zutik 
nengoela egiten zidaten. Poltsa kentzen zidateneko arnasketa gogoratzen dut, ezin bainuen behar nuen aire 
guztia hartu, itota banengo bezala, ezin nuen behar nuen aire guztia sartu... ez nekien zer koloretakoa zen.

Donostiako tramankuluak kable batzuk eta kutxa bat zituen, mahai laukizuzen baten azpitik. Ez dakit metalez-
koak ziren. Azpitik, bi kable irteten ziren, muturretan metalezko bi puska zituztenak. Egurrezko kutxa bat zen, 10 
cm-koa edo, eta 20 zentimetroko luzerakoa, eta  mahaiaren gainean zegoen kokatuta. Handik bi kable irteten 
ziren, ez dakit korronterik zuten, bat ukitu nuen, baina bestea ez... Eta hau esaten zuten nire senargaiari buruz: 
“Etxean dago, zure zain, baina agian hemen daukagu, beste zelda batean”. Eta nire anaiaz ere hitz egiten zuten, 
nik ez nekien non zegoen, pentsatzen nuen Baiona inguruan egongo zela, baina ez nuen harremanik harekin. 
Hau esan zidaten: “Ez duzu berriz ikusiko, ume bat da, ez dakit zergatik joan den”, horixe esaten zidaten. 

Madrilgoa oraindik tortura handiagoa izan zela pentsatzen dut, nahiz eta ez ninduten ukitu. Oso nekatuta 
nengoen, guztiz akituta, erabat, eta ez nuela ezer egin esateko adorerik gabe. Izututa nengoen. Madrilera 
eraman nindutenean, zerbait hautsi zen, eta han esandako mehatxuak; hau da, haraino jende kementsu 
asko heldu zela, baina handik pasatutakoak jada ez zirela kementsu izan, zu bezala... Nik hau pentsatzen 
nuen: “Amaitu dadila itxaronaldi honetako kalbarioa...”. Bainuontziarena ez zidaten egin.  Akitu arte borro-
katu nintzen, ez nuen amore ematen. Ez nuen gezurrik esaten, “birjina” eraman ninduten. Ez nuen ezer 
esateko, ez nuen ezer ezkutatzeko, egia baino ez nuen. Nire buruaren kontrola galdu nuen Madrilgo zeldan 
nengoenean, behatxulotik zelatatzen ninduten eta zutik egon behar nuen, baina ezin nuen, eta ez dakit zer 
gertatu zen. Gero, zeldan, bakarrik, izkin batean eserita, han erabat apurtu nintzen. Hor den-denaren kon-
trola galdu nuen, erabat. Paretak ilunak ziren, zikin zeuden, orban asko zituzten. Hormigoizko gainalde bat 
zegoen, eta han, koltxoi txiki bat, oso zikina, odoldua.  Ez nuen jateko beharrik, ez nuen nahi. 

Ezer esateko indarrik gabe

Ez ninduen medikurik ikusi, eta ez nuen abokaturik izan atxiloaldian. Tratua zuzena izan zela zioen paper 
bat sinatu nuen. Forentsearekin egon nintzenean, noski itxura txarra nuela, baina forentseak galdetu izan 
balitz zer-nolakoa izan zen tratua, ziur asko ona izan zela erantzungo nion, han ez zela ezer gertatu. Kon-
bentzimendu horrekin atera nintzen: han ez zela ezer, ezer, ezer gertatu. Eta horrela ekin nion bizitzari.  Eta 
gauza bera erantzungo nion, baina ez zidan galdetu. Ezin nuen sinetsi gertatu zitzaidana.  

Nik uste dut pertsona batek, ETAn badago edo korreoa izan bada, pentsa dezakeela horrelakorik gerta da-
kiokeela, baina inoiz ezer egin ez duen pertsona bati, orduko 80 km-ko abiaduran doan pertsona bati, ezin 
zaio esan 300 km-ko abiaduran doala, ezin zaio isunik jarri. Nire mekanismoa sinestezintasuna izan zen: 
egia esanda, hau gertatu zait...

Ez da heriotza, baina zerbait akabatzen dizu

Hurrengo egunetan, lanera joaten hasi nintzen, jarraitzen ninduten autoak ikusten nituen, gizon bat ikusten 
nuenean –banekien atxilotu nindutenak Guardia Zibilekoak zirela, baina niretzat, gizonak ziren–, etxera 
itzultzen nintzen... Ez nuen erreakzionatzen. Gauetan, gizon-ahotsengatik ikaratuta esnatzen nintzen, biho-
tza lehertuko zitzaidala zirudien.

Ezkontzekoa nintzen, eta irtetetik 15 egunera ezkondu nintzen. Palmara joan ginen eta arratsaldeko 6etan ho-
telera joaten nintzen, ezin nituen gaztelaniaz egiten zuten eta niri begiratzen ninduten gizonak ikustea jasan. 
Nik “Hotelera noa, hotelera noa” esaten nuen, eta nire gelan itxita gelditzen nintzen. Euskaraz mintzatzen ziren 
gizonekin oraindik ondo sentitzen nintzen, baina gaztelaniaz mintzatzen zirenekin, oso gaizki jartzen nintzen. 
Horrela egon naiz urte askoan. Bizitza osorako arrastoa utz dezakete, gainditu ezin duzun zerbait dagoelako.
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Bizitza osorako geratzen diren arrastoak daude (hunkituta). Nik gertatu zaidana kontatu dut, baina geratu 
zaizkidan arrastoena ez dut kontatu nahi, ezin dut kontatu, oso gogorra delako oso gogorra (negarra). Eta 
tortura zerbait oso larria da, gertatu dena eta gertatzen ari dena. Ez da heriotza, baina horrek ere pertsona-
ren zati garrantzitsu bat hiltzen du.

Torturarekiko sinestezintasuna

Hau guztia gertatu dela sinetsi ez duten pertsonei buruz, ba uste dut arrazoi dutela, sinestezina baitirudi, zuk 
bizi izan ez baduzu, ezin duzu sinetsi horrelakorik gerta daitekeenik. Gero, zuzeneko lekukotza entzutean, 
shocka izaten dute.  Nik ez diot inori kulpa bota nahi, gainditu egin nahi dut, baina, batetik, ulertzen dut ez 
sinestea hori gertatu zaizula eta gerta daitekeela ezer egin ez duzunean, beti egia osoa esan eta ezkuta-
tzeko ezer ez izan arren. Oso zaila da hori ezagutaraztea, baita ere hori bizi izan dugunontzat. Nire anaia 
1981eko urrian joan zen, eta hau guztia hurrengo urteko abuztuan gertatu zitzaidan. Agian, horren ondoren 
hasi nintzen nire buruari galderak egiten zenbait gauzari buruz: badirudi batzuek besteen izenak esaten 
dituztela hortik libre gelditzeko, eta agian beste izen batzuk emango nituen, baina agian orduan espetxera 
joango nintzen, baina nik ez nekien...

Entzutea, berriz ez gertatzeko

Badaude leku guztietan gaizki egin diren gauza batzuk. Nik ez dut errudunen bila hasi nahi, giza alderdie-
kin geratu nahi dut, baina jaso dezagun den-dena. Nire adinaren inguruko emakume bati entzun nion ETAk 
haren aita hil zuela, 7-8 urteko neskatoa zenean, eta esaten zuen ez zekiela zer ari zen gertatzen, baina 
bazekiela denengandik ezkutatu behar zuela. Hori entzutean, izugarri hunkitu nintzen, ez nuen horrelakoen 
berri. Hori entzun egin behar da, baina nik esaten dudan hau ere entzun behar da. 

Eta hemen, Euskal Herrian, horrelako sufrimendu asko dago. Eta entzun eta mahai gainean jarri behar 
da, berriz ez gertatzeko. Beti bandotan banatzen gaituzte. Ni etarren bandoan jarriko naute, nire anaia hor 
sartuta egon zelako. Agian, nik ere, beste batzuei kalte egin dieten manifestazioetan parte hartu dut. Baina 
“haiek” ere bai. Bada, orduan, hori horrela bada, denoi entzun behar gaituzte.

Axunen lekukotza Glencree proiekturako. Terrorismoko Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, Eusko 
Jaurlaritza

Niretzat sinets nazatela da garrantzitsuena, eta urte asko behar izan ditut asimilatzeko eta onartzeko, nik 
neuk onartzen ez nuen zerbait baitzen. Ohartzen zara jende askok, telebistak, irratiak, informatzeko ahal-
mena duen jende askok ez gaituela sinesten, eta tonto-aurpegia jartzen zait... Tira..., ez dute sinesten zer 
esan nahi duen torturatua izateak, ez dute sinesten! Orduan, ezin duzu kontatu. Egia dela sinestea da ga-
rrantzitsuena. Norbait hiltzen dutenean, hortxe dago biktima. Batzuek gauza bat esango dute, besteek beste 
bat, baina biktima hor dago. Baina tortura jasan dugunok ez gara existitzen. Hori... hor barruan, oso barruan, 
eta urte askoz gorde behar izaten dugun gauza bat da.

Nik orain badakit zer den tortura. Nik ez nuen inoiz ezer askorik kontatu. Tortura fisikoa ez baita torturarik 
handiena. Hori oso-oso argi daukat. Horren guztiaren ondorioz, urte asko pasatu ditut sufritu gabe eta go-
zatu gabe. Nolabait esateko: tira, ez dut gehiago sufrituko... eta nire baitara bildu, eta ez dut sufritzen eta 
ez naiz ezertaz enteratzen. Horrela urte asko egon ondoren, hortik irteten hasi nintzen, eta tortura fisikoa ez 
dela tortura larriena konturatzen. Niri “poltsarena” egin zidaten, elektrodoak jartzen saiatu ziren... flexioak 
egitera behartu ninduten, nekeak jota erori arte, txakur bat ere jarri zidaten gainean, erabat histeriko jarri 
arte... baina hori guztia gutxiena da. Gogorrena begiradak dira, eta orain hasi naiz nik besteei begietara be-
giratzeko gai izaten, begiradei eusten, nik beti begiak jaisten nituen, oinaze horrengatik.

Ezintasun handia sortzen da, halaber, mediku forentseak torturarik egon ez dela dionean. Nik ez dakit per-
tsonak salatu zuen ala ez... Adibidez, nire kasuan, ofiziozko abokatua etorri zenean, oso ondo tratatu nin-
dutela esan nion, den-dena oso ondo egon zela. Handik lehenbailehen irten nahi nuen. Nire hitza ere eman 
nuen, oso ondo tratatu nindutela eta ez nuela inoiz ezer salatuko zioen paper bat sinatu nuen. Zerrenda bat 
erakutsi zidaten, gauza bera sinatu zuten nire herriko beste neska batzuen izenen zerrenda, eta horietako 
batzuek gero hitz egin zuten, eta hala esan zidaten: begira, hemen daude apuntatuta, hemendik irtetean 
hitz egin dute, eta hona itzuliko dira gutxi barru. Irten nintzenean neure burua konbentzitu behar izan nuen 
(hemen ez da ezer gertatu), bizi ahal izateko.
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Nire ezkontza baino hiru aste lehenago atxilotu ninduten. Terrorismoaren aurkako legearen pean atxilotuta egon 
nintzen astebetez. Eta bi aste geroago ezkondu egin nintzen. Eta noski, iraun zuena iraun zuen, eta urte batzuk 
geroago banandu egin nintzen. Denda bateko arduradun nintzela atxilotu ninduten. Nire anaia erbesteratuta ze-
goen Iparraldean. Lehenbizi, hiru ahizpa egon ginen atxilotuta hiru egunez. Polizia Nazionala izan zen. Hilabete 
batzuk geroago, Guardia Zibileko agenteak ni atxilotzera etorri ziren, oso pertsona arriskutsua banintz bezala. 

Nik ulertzen dut mehatxatuen sufrimendua, zerbait gertatuko ote den beldur izatea beti. Noski ulertzen du-
dala. Ulertzen dut, tortura bizi izan dudalako, eta nire seme-alabengatik beldurra dudalako. Ni torturatu nin-
duen Guardia Zibila errepideetan dago oraindik ere, nire seme-alabek pasa behar izaten dituzten kontrolak 
egiten, eta haiei niri gertatutakoa gertatzeko beldur naiz. Errespetatu nazaten eskatzen dut, nire oinazea 
errespetatzeko, nik besteena errespetatzen dudan moduan. 

Gleencree Ekimena, 2014ko lekukotza.

8.1.2. PPA
Beldurraren usaina eta kondena onartzea

Lekukotza horretan inizialak soilik adierazten dira, biktimaren nahia errespetatzeko, gertatutakoari buruz 
hitz egiteak dakartzan ondorio familiarrak eta pertsonalak direla eta. Halaber, erakusten du zer esanahi 
duen urte askoan atzean utzi nahi izan den historia baten lekukotza emateak, ekarri dezake-eta torturaren 
eraginari erantzukizun pertsonala edo estigma gehitzea. Eta erakusten du, aldi berean, zer-nolako kemena 
izan duten biktima batzuek proiektu honetarako hitz egiteko, baina baita beren bizitzetarako. 

PPA 1984ko irailaren 4tik 5erako goizaldean atxilotu zuten, Guardia Zibilak ETAren atentatu baten ostean 
egindako ikerketa bat medio. Atentatu hartan agente bat hil zuten, eta ETArentzako informazio- eta propa-
ganda-jarduerak egiteaz akusatu zuten PPA. Atxilotu ondoren, Intxaurrondoko kuartelera eraman zuten. Le-
kukotzan, adierazi zuen honako hauek egin ziotela galdeketa: 513 zenbakiko Gipuzkoako Komandantziako 
komandante E.R.G.-k eta guardia zibil E.D.V.-k –gerora identifikatu ahal izan zituen, Lasa eta Zabalaren 
kasuagatik–, bai eta ikusi ezin izan zituen beste guardia zibil batzuek ere. Denbora gehienean, ikusi ezin 
gabe egon zen, soldatzaile-betaurreko batzuk jarri baitzizkioten. Intxaurrondoko kuartelean, bainuontziare-
na bi saiotan egin ziotela dio. Lehenbizikoa, atxiloaldiaren hasieran, eta bigarrena, berriz, geroago, beste 
galdeketa batzuk hasi baino lehen. Beste pertsona batzuen aurkako deklarazioa egitera behartu zuten. Bi-
luztera behartu zuten, eta ariketa fisiko akigarriak egitera. Ez zuen ezer jan edo edan, eta ez zuen lorik egin 
Intxaurrondon egon zen bi egunetan. Bitan atera zuten kuarteletik. Lehenbizikoa, seinalatu behar izan zituen 
pertsonen bizilekuak identifikatzera. Gero, beste gau batean, itxuraz atentatua gertatu zen lekura joateko. 
Han, exekuzio-simulakro bat egin zioten, eta izututa egon zen, hilko zutela uste baitzuen.  

Abokaturik gabe eta inolako bermerik gabe, M.-rekin aurrez aurreko bat egitera behartu zuten. PPAk kolabora-
tzailetzat seinalatu zuen pertsonetako bat zen M., eta hark den-dena ukatu zuen. PPAk dio izututa egon zela den-
bora osoan. Madrilera eraman ondoren, ondo tratatu zuten Guardia Zibilaren instalazioetan. Epailearen aurrean 
egon zenean, ez zituen torturak salatu, beldurragatik. Carabancheleko espetxera iristean, medikuak txosten bat 
egin zuen, batik bat bizkarrean zituen lesioengatik. Txosten hori epaitegira bidali zuten eta torturengatiko prozesu 
bat abiatu zen. Epaileak informazioa eskatu zion Guardia Zibilari, jakiteko noren zaintzapean egon zen, eta haiek 
deklaratzera deitu zituzten. Deklarazioan, guardia zibilek esan zuten atxilotuak, Madrilerako bidean, hitz egitea 
eta ETAko bi kolaboratzaile salatzea erabaki zuela halako batean, eta horregatik itzuli zirela kuartelera. Epaileak 
deklarazioa hartu zien eta zenbait dokumentu bildu zituen, baina azkenean, kasua artxibatu egin zuten.  

Hasieran, bi urte eta erdiko espetxe-zigorra ezarri zioten. Kondenaren erdia bete ondoren, baldintzapeko as-
katasuna eman zioten, Auzitegi Gorenaren epaiaren zain. Abokatuari torturengatiko salaketarekin aurrera ja-
rraitzeko esan zion, baina mehatxatu egin zuten horregatik. Bizitzako une erabakigarri batean, erabaki zuen 
ez zuela ihes egingo, espetxe-zigor handiago batera kondenatuz gero. 6 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten 
kolaborazio-delituagatik, eta Auzitegi Nazionalean aurkeztu zen. Bere historiako aldi bat itxi nahi izan zuen, eta 
ezker abertzalearen mundutik urrundu zen. Torturengatiko bere salaketa artxibatu egin zen, lehenbiziko egin-
bideak baino egin gabe. Torturaren eragin psikologikoa pairatu zuen zenbait hamarkadaz: haluzinazio-aldiak 
izan zituen espetxean, eta gero, gau-izuak eta amesgaiztoak. Proiekturako lekukotza eman zuen, bizitakoari 
buruz lehen aldiz hitz eginez. Eta bizitakoari buruz hitz egiteko prozesua egin zuen familiarekin. 

Atxiloketa Pasaian

1984ko irailaren 4tik 5erako goizaldean atxilotu ninduten. Udaletxean egiten ari ginen itxialdi batetik irtetean, 
polizia nire etxera joana zela abisatu zidaten. Udaletxeko ganbararaino igo nintzen, eta mendira salto egin 
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nuenean, guardia zibilez inguratuta nengoen. Udaletxean sartu ninduten berriz, eta zoratzeko modukoa izan 
zen. Lehergaia non zegoen galdetzen hasi zidaten, eta alde guztietatik jo ninduten. Ez dakit zenbat denbora 
igaro zen. Nire aita eta anaia zeuden lekura eraman ninduten. Haiek ere atxilotuta eta eskuburdinak jarrita 
zeuden. Nire aita lepoan jarri zioten gerriko batekin lotuta zegoen. Ni heltzean, eskuburdinak eta gerrikoa 
kendu zizkieten, eta ni, eskuburdinak jarrita, plazatik gertu zegoen auto batera eraman ninduten, eta hortik 
Intxaurrondora. Auto-bidaian, tratua zuzena izan zen, baina hara iristean, lazgarria izan zen. Autotik irten 
bezain pronto, kolpeak eman zizkidaten, alde guztietatik. Gris-koloreko hormak eta bi mahai zituen bulego 
batean sartu ninduten. Gizon burusoil bat etorri zen. Gerora jakin nuen E.R.G. zela. Bi orri jarri zizkidan 
aurrean, eta hauxe esan zidan beldurra emateko moduko ahotsaz: “Ordu erdi barru itzuliko naiz, eta bi orri 
horiek idatzita ikusi nahi ditut, azken urtean egin dituzun gauzekin”.  Ez nekien zer idatzi. Nire izena idatziz 
hasi nintzen, non bizi naizen... Ez nekien zer idatzi, baina bi orrialde haiek bete behar nituen. Berriz etorri 
zen, beste bi pertsonarekin, eta soldatzaile-betaurrekoak jarri zizkidaten, edo antzeko zerbait, eta orduan 
ezin nuen ezer ikusi, baina elektrodoekin erlazionatzen nuen zerbait entzuten nuen, txinparta batek egiten 
duen burrunbaren antzekoa, eta hori belarrira hurbiltzen zidaten. Mutil baten garrasiak entzun nituen, eta 
gerora jakin nuen fakultatean nirekin ikasten ari zen bat zela, naiz eta harekin harremanik ez nuen. F.M. zen, 
geroago CGT sindikatuaren idazkari nagusia izango zena. F.M. nire gurasoekin hitz egitera joan zen, eta 
gela hartan biok batera egon ginela kontatu zien. 

Tortura atentatu bati buruzko galdeketaren aurretik

Hura beldurgarria izan zen, ikaragarria, izututako ume bat bezala nengoen. Gela horretatik noizean behin 
ateratzen ninduten, eta 4-5 aldiz egin zidaten bainuontziarena. Saio horren ondoren, gelan eserarazi nindu-
ten berriz, eta hau esan zidaten: “Tira, orain esaguzu ETAkoa zaren ala ez, eta zer egin duzun”. Nik nekiena 
esan nien, eta beste leku batera eraman ninduten. Argazki batzuk atera zizkidaten. Guardia zibilez jantzi 
ninduten, kapa eta trikornioa jarrita, eta argazkiak atera zizkidaten. Umiliagarria zirudien, baina hori zen ger-
ta ahal zitzaidan onena. Hori goizean izan zela kalkulatzen dut.  Une hartan nirekin geratu zen guardiak, ar-
gazkiak ateratzen zituenak, hauxe esan zidan: “Lasai, mutil, denok ez gara horrelakoak”. Han egon nintzen, 
denbora-puska batean, jada betaurrekorik gabe. Uste dut ni ondo egotea nahi zutela. 

Geroxeago, E.R.G.-rekin zeuden biak itzuli ziren. Lasa eta Zabalaren kasuko argazkietatik haietako bat 
identifikatu ahal izan nuen, E.D.V. hain zuzen ere. Orduan bibotea zuen. Pertsona horrek... bertan egote hu-
tsarekin izu-ikara sortzen zizun. Galdeketak berriz hasi ziren, eta orduan jada gauza zehatz bati buruzkoak 
ziren. Pasaian 1983an hil zuten M. abizeneko guardia zibil bati buruz jakin nahi zuten, ea nik zerikusirik izan 
nuen, ea nor izan zen, etab. Azkenean, izen batzuk eman behar izan nituen. J.A.-ren eta M.E.-ren izenak, 
bai eta J.E.-rena ere. Auto batean sartu, eta non bizi ziren erakustera eraman ninduten. Azken bi horiek 
atxilotzera joan ziren. Intxaurrondora itzuli ginen eta galdeketek jarraitu zuten. Bi haiekin aurrez aurrekoak 
egin behar izan nituen. 

Batzuetan, biluztu egin ninduten; izan ere, M.-rekin egindako aurrez aurrekoan ni biluzik nengoen, baina 
ez dakit nola zegoen bera. Nik egia esateko esaten nion, baina neskak uko egiten zuen. Bion artean kon-
traesanak zeudenean, hau esaten zuten: ekarri kalabaza. Eta nondik zetorren jakin gabe, kolpe bat iristen 
zitzaizun, buruan edo beste nonbaiten. Ni zenbait aldiz erori nintzen lurrera. Jo egin ninduten, ez dakit baloi 
medizinal batekin edo zerekin izan zen. Kalabaza astintzeko esaten zuten horietako batean jasandako kol-
pearen ondorioz, betaurrekoak zertxobait mugitu ziren, eta zerbait handia, astuna eta erdi biribila zela ikusi 
ahal izan nuen. Uste dut beste batzuetan objektu luze bat erabiltzen zutela, borra bat zirudien.

Neskak nik esandakoari buruz ezer ez zekiela esaten jarraitu zuen, eta horrela egon ginen denbora luzez. 
Ilunabarrean, 6-7 pertsona geunden gela batean, paretaren kontra. Momentu batean, tximinia bat zegoela 
ikusi ahal izan nuen. Musika entzuten zen irratian, Radio 3 irrati-katea zela uste dut. Lehenbizikoa hartu 
zuten, ezkerreko muturrean zegoena, eta eraman egin zuten. Garrasika entzun genuen, eta guardia zibilak 
hari putaseme eta halakoak esaten. Gero beste bat eraman zuten, eta beste bat. Hirugarrenera heldu zire-
nerako, ni izu-ikarak jota nengoen. Atzerantz egin nuen, ez dakit konortea galdu nuen edo zer gertatu zen, 
baina ez zidaten ezer egin. 

Pasaiara eraman ninduten berriz, eta Iberdueroren zentral termikotik gertu gelditu ziren. Hondatutako bi 
auto zeuden, uste dut M. guardia zibilaren aurkako atentatuaren ondorioz zeudela horrela. Guardia zibil 
biboteduna ere han zegoen, eta hor izan nuen nik beldur handiena. Buruan zerbait jarri zidaten, pistola bat 
zela uste dut, eta tiro ere egin zuten. Gero, informazio gehiago eman behar niela esaten zidaten. Nik ez ne-
kien zer esan. Beldurrez txiza egitearen sentipena gogoratzen dut. Eta sabelean eta giltzurrunetan kolpeak 
jasotzearena ere. 
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Bainuontziarenari buruzko xehetasunak

Intxaurrondora itzuli ginen eta han beste saio bat bainuontzian. Gero, ahoz gora jarri ninduten, oso gorputz
-jarrera deserosoan, eta kolpeak eman zizkidaten. Eta berriz galdetu zidaten zer gertatu zen M. guardia 
zibilarenean. Nik Pasaian egondako komando bati buruzko zerbait esan nien.

Bainuontziarena egin zidatenean eskuburdinak atzetik jarrita nituen. Bi pertsona zeuden nire ondoan. Ez 
dakit bainuontzi bat ala kubo bat zen. Lehen aldian ez nekien zer zen. Belauniko jartzeko agindu zidaten. 
Batek gerritik heltzen zidan, eta besteak, berriz, burutik, eta horrek sartzen ninduen uretan. Lehenbizikoan, 
ustekabean harrapatu ninduten, eta itotzearen sentipena lazgarria zen, denbora asko egon nintzen, presio-
tik askatzen saiatzen zaren denbora. Gero, atera ninduten, eta berriz sartu. Hor ez zuten galderak egiteko 
interesik, galderak gero etorri ziren, hor beldurtzeko helburua zuten, hitz egin nezan. Hori beste hiru edo lau 
aldiz gertatu zen, eta ni ez nintzen jada belauniko jartzen, zer zetorren banekielako, eta batzuen artean hel-
tzen ninduten eta urdailean bainuontzi bat izatearen sentipena izaten nuen. Leku hartan azulejoak zeuden. 

Halaber, atxiloaldian ariketa fisiko batzuk egitera behartzen ninduten, hala nola kokoriko ibiltzea denbora 
nahiko luzean. Beste ariketa bat zen aulki batean gora eta behera ibiltzea. Une horietan, jantzita nengoen. 
Denbora luzez oinutsik egon nintzen, eta oinak zapaltzen zizkidaten. Jan gabe eta lorik egin gabe ere egon 
nintzen, eta denboraren nozioa galtzen duzu. 

Nekiena deklaratu ondoren, uste nuen jada amaitu zela. Gero, beste norbaitek esan zuen zerbaitekin etor-
tzen ziren, eta berriz deklaratzera. Horrelakoetan, zaplastakoak ematen zizkidaten buruan, atzetik. Intxau-
rrondon, ez ninduen medikurik ikusi, edo ikusi banindu, ez ninduen auskultatu. Abokaturik ere ez zen egon. 

Aurrez aurreko saioak eta Madrilera eramatea

Horren ondoren, bulego txikiago batera eraman ninduten, eta betaurrekoak kendu zizkidaten. Ea euskaraz 
banekien galdetu zidaten, han zituzten kartel batzuk itzuli nahi zituztelako, eta hori egin nien.  Goizean, au-
rrez aurreko beste saio bat izan nuen M.-rekin. Furgoneta batean sartu gintuzten, eta lehenago, haurrak 
zeuden eremu bat zeharkatu genuen; “terroristak, hil egingo zaituztegu” esaten ziguten oihuka. Ez dakit 
benetako haurrak ziren, ala grabatutako haur-ahotsak.  

Furgoian ogitarteko bat eman ziguten lehen aldiz, 2 egunetan jaten nuen lehen gauza izan zen hori. Bidaia 
askapen-tarte bat izan zen, jan eta atseden hartu ahal izan genuelako. Madrilen, hall baten moduko gune 
batean sartu gintuzten. Han, 8-10 ziega zeuden, eta ni hirugarrenean nengoen.  Ez geneuzkan begiak esta-
lita, eta bazegoen atseden hartzeko leku bat. Gogoan dut ziega hartako izu-sentipena. Batzuetan, hondorik 
gabeko gune bat zela iruditzen zitzaidan, beltza, eta munstroak eta mamuak, ikusi nituen hurbiltzen. Beste 
batzuetan, atea nire kontra zetorrela sumatzen nuen, kontrolik gabe hurbildu eta urruntzen zela. Egun horiek 
koltxoi batean etzanda eman nituen, manta batekin, hotzak akabatzen nengoen, eta izerdia inoiz ez bezala 
botatzen. Usain hura... beldurraren usaina zen. Han gelditzen nintzen, uzkurtuta, fetu-jarreran eta izututa. 

Madrilen tratua ona izan zen. Bi pertsonak itauntzen ninduten: bat lodiagoa zen, biboteduna, ilea gomazta-
tuta zuen eta Patxi esaten zioten; bestea nahiko atsegina izatera heldu zen, konfiantza ematen zidan, nire 
adinekoa gutxi gorabehera, garaia eta indartsua. Egun batean, pertsona bat etorri zen, kaleko jantzietan, 
forentsea zela esan zuen eta bizkarrean pomada bat emateko aholkatu zien. Azterketa langela batean egin 
zen, bulego batean. Hiru egun egon nintzen horrela.  Auzitegi Nazionalera eraman ninduten. Nirekin zeude-
nak baino egun bat lehenago eraman ninduten, M.-ren aita hil zelako, eta biok eraman gintuzten, nik hura 
salatu nuelako. Epailearen aurrean egon ondoren, ni Carabanchelera eraman ninduten eta hura aske utzi 
zuten.  Epaileak tximeleta-begizta berde bat eta jaka txuri bat zituen jantzita, eta hau galdetu zidan ahapeka: 
“Zer moduz tratatu zaituzte? Jo egin al zaituzte?” Eta nik ezetz esan nuen, ez nekien nor zen. Ofiziozko abo-
katuak nire gurasoei deitu zien, ez kezkatzeko, eta Carabanchelera eramango nindutela esan zien. Zinema 
batetik gertu pasatu ginen. Dersu Uzala filma botatzen ari ziren. 

Espetxeko medikuaren salaketa

Carabanchel jauregi bat iruditu zitzaidan, zazpi egun eman bainituen ia ilunpean, ikusi ezinik. Hurrengo egu-
nean, medikuarenera joan behar nuen, latinoamerikar itxura zuen. Haren laguntzailea R.E. zen. Medikuak 
galdetu zidan ea zer nuen bizkarrean, eta nik jipoi baten ondorioa zela esan nion. Seigarren galeriara era-
man ninduten. Hurrengo egunean, bi funtzionario etorri ziren nire bila, eta Castilla plazara eraman ninduten. 
Deklarazioa hartu zidaten. Tratu txarrengatiko salaketa bat zegoela esan zidaten. Espetxeko medikuak eta 
R.E.-k egin zuten salaketa. Bi guardia zibilek eraman ninduten, noski, eta itzultzean, igogailuan, ez zidaten 
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ezer esan, baina paretaren kontra estutzen eta kikiltzen hasi zitzaizkidan, zer deklaratu nuen bazekitela 
adierazi nahian.  

Hilabete batzuk geroago Alcalá Meco espetxera eraman ninduten. Abokatuen mintzategira eraman nindu-
ten, bisita bat nuelako. C. doktorea –mediku forentsea zen, antza– eta haren laguntzailea ziren. Tratu txa-
rrengatiko salaketagatik etorriak ziren. Nik medikua telebistan ikusia nuen, eta hau esan zidan: “tira, hori ez 
da ezer, ostia pare bat...”. Epaiketa izan genuen. Lehenbiziko kondena 2 urte eta zazpi hilabetekoa izan zen. 
Erdia betetzean, aske utzi ninduten, abenduaren 20an. 

Salaketarekin aurrera jarraitzeko beldurra

Abokatuarekin hitz egitera joan nintzen, salaketa geldiarazteko, beldur nintzelako. Gero, epaiketa egon zen, 
Auzitegi Gorenaren aurrean jarritako errekurtsoa zela eta. Egun batean, Buena Vistatik nire etxera deitzera 
nindoala, erabili ohi nuen kabinan, neska gazte bat zegoen beroki marroi bat jantzita. Esan zidan arazoak 
zituela senargaiarekin, eta ea deituko nion, eta harekin hitz egin, jeloskor jartzeko. Ezetz esan nion, baina 
behin eta berriz eskatu zidan. Heldu egin ninduen eta telefonoa eman nahi zidan. Gertatzen ari zenak ez 
zuen zentzurik eta ez zitzaidan batere gustatzen, eta alde egiten hasi nintzenean, hau esan zidan: “Tentuz 
ibili, salaketa kentzen ez baduzu, gaizki pasatuko duzu, ez zuk bakarrik, baizik eta zure familiak ere”. Abo-
katuarekin hitz egin nuen eta salaketarekin aurrera jarraitu nahi nuela esan nion, asilo politikoa eskatu ahal 
izateko edo hori errazteko paper batzuk izan nahi bainituen, ihes egin beharreko egoeran suertatuz gero. 
Alde egiteko arrazoietako bat torturengatiko salaketa izan zedin, eta ez kondena. 

Torturengatiko salaketa artxibatzea 

Madrilgo 20 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 1984ko irailaren 20an emandako probidentzia batean, tortu-
rengatiko salaketa dela eta, Guardia Zibilari PPAren atxiloaldiari eta hura zaintzeko ardura zutenei buruzko 
informazioa eskatzeko jarduketak jaso ziren. Hau adierazi zen probidentzia horretan: “Aipatutako jarduketak 
epaitegi honetara bidalitzat hartuta, oraingoz, zehaztugabeko auzi kriminaltzat erregistratuko dira”.

Aurkeztutako salaketan, PPAren lekukotzan torturei buruz adierazitako kontakizunaren zati handi bat ja-
sota dago. 1984ko irailaren 22an, Madrilgo epailearen aurrean deklaratu zuen, eta hark kasua Donostiako 
epaitegira bidali zuen, gertaerak han gertatu baitziren. Honako hau deklaratu zuen: a) tratu txarrak eman 
zizkiotela Donostiako polizia-etxean, eta denbora guztian begiak estalita izan zituela; b) atxilotuta zegoela, 
Pasaiara eraman zutela behin, hango leku batera, eta han berriz torturatu zutela; c) burua arnasa hartzea 
eragozten zion plastikozko poltsa batez estali ziotela, eta “bainuontzia” izeneko tortura egin ziotela; d) Ma-
drilera eraman zutela, eta hango polizia-instalazioetan ez zuela tratu txarrik jasan; e) ez zituela tratu txar 
horiek lehenago adierazi, errepresalien beldur zelako.

Salaketa abiatu zuen espetxeko txostenari dagokionez, hau soilik jasotzen da: kontusio kostala. 1984ko 
urriaren 1ean, Donostiako epaileak informazioa eskatu zion Guardia Zibilari, atxilotua zaindu zutenei buruz. 
Guardia Zibilak erantzun zion, eta pertsona horiek deklaratzera deitu zituzten. Haien deklarazioan esan 
zuten atxilotua 24 ordu baino gutxiago egon zela Intxaurrondon, ez zela kuarteletik batere irten eta zuzen 
tratatu zutela, eta Madrilerako bidean, hitz egitea erabaki zuela, bere kabuz, eta ETAko bi kolaboratzaile 
salatu zituela, eta horregatik itzuli ziren kuartelera. Historia hori ez dator batere bat biktimak adierazitakoa-
rekin. Biktimaren diskurtsoaren koherentzia ikerketa-taldeak berak ebaluatu zuen. Hala ere, salaketa horrek 
ez zuen aurrera egin, eta artxibatu egin zen lehenbiziko gestio eta eginbide judizial horien ondoren. 

Kondena, eraginak eta torturari buruzko gogoetak

Auzitegi Gorenaren epaia atera zenean, sei urteko espetxe-zigorra ezarri zieten berari eta beste pertsona 
bati. Ihes egiteko edo geratzeko dilemaren aurrean, espetxe-zigorra betetzea erabaki zuen: “Espetxera joa-
tea erabaki nuen. Iñaki Esnaolarekin geunden, eta Auzitegi Nazionalaren aurrean aurkeztu ginen. Alcalára 
eraman gintuzten, gero Herrerara, eta gero Langraizera, irten arte. 1989ko apirilaren 18an askatu ninduten”. 

Lekukotzaren amaieran, gogoeta egiten du, eta torturaren eragina, jorratu behar izan zituen kontraesan po-
litikoak eta erabaki pertsonalak aztertzen ditu. Erabaki horiek, hain zuzen, bera mugitzen zen ingurunetik 
urrundu zuten, baina, aldi berean, prozesu bat ixten lagundu zioten. Hori guztia, torturaren eragina izanda 
gertatu zen, eta haren sekueletako batzuk zenbait hamarkada iraun zuten, bai eta gaur egun arte iraun ere, 
denbora horretan guztian gordetako isiltasuna barne. Atxiloaldian eta geratu zaizkion sekueletan, eragin 
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handiena torturaren eragin psikologikoa izan dela dio, eta salaketak ez zuela zegokion bidea egin: “Kolpeak 
mingarriak ziren, bai, baina denetan okerrena izu-giroa sortzen jakin zutela izan zen. Idazteko esan zidan 
gizon hark izu-sentipena eragiten zuen. Amnistiaren Aldeko Batzordeek hedatutako salaketek ere izua era-
giten zuten. Gauza asko ahaztu ditut, baina ez beldur-sentipena eta Madrilgo haluzinazioak. Denbora asko 
pasa nuen ametsetan, batzuetan gau-izua izaten dut, amesgaiztoak, eta esnatu egiten naiz. Gaur egun, 
hori etortzen zait burura oraindik ere. Ez dut orain arte hitz egin nahi izan, espetxetik irtetean ez bainuen 
nire burua identifikatzen presoen aldeko mugimenduetan. Hau esan nuen: Espetxera itzuli nahi dut, hau 
dena amaitzeko. Larritasun-egoerak berriz bizitzea zen niretzat, bai eta heroitasun-mundu bat eta borroka 
armatuaren epika elikatzea ere, eta ez nuen hori nahi. Tratamenduan egon nintzen C.B. medikuarekin, gau 
batzuetan ikaratuta esnatzen nintzelako, gogoan dut Langraizen paretak mugitzen zitzaizkidala, haluzina-
zioak edo nituen. Errenteriako osasun mentaleko zentroan ere egon nintzen. Eta gero, bada, nire kabuz”. 
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8.2. Auzitegi Gorenaren epaia izan duten tortura-kasuak
Auzitegi Gorenera iritsi diren tortura-kasuengatiko kondena-epaiak auzitegi horren aurrean jarritako kasa-
zio-errekurtsoen ondorioz iritsi dira, probintzia-auzitegiek kasu horietan kondena-epaiak eman ondoren. 
Probintzia-auzitegietan kondena-epaiak eman diren 24 kasuetatik, Auzitegi Gorenak 4 deuseztatu zituen, 
eta beste zenbait sententzia aldatu zituen, kondena txikiagoak ezarriz (indarreko legediaren arabera jarrita-
ko kondena horiek txikiak ziren jada). Aldaketa horietan, gehienetan, aldatzeko arrazoiak epaituen bermeak 
edo aplikatutako lege-esparrua izan ziren, eta ez torturari buruzko frogak.  Auzitegi horren epai bat berak ere 
ez du probintzia-auzitegiek ezarritako kondenarik handitu. 

Kondena-kasuak 1980ko hamarkadan –1979tik 1992ra bitartean– gertatutako atxiloketei dagokie. Jarraian 
deskribatzen diren gertaerak frogatutzat jo zituen auzitegi horrek. Kasu bakoitzeko deskribapena epaien 
testuetan oinarrituta dago, eta amaieran, kasu bakoitzeko alderdi aipagarrienen eta epai guztien multzoaren 
analisia egin da.

8.2.1. Ildefonso Salazarren kasua
1984ko uztailaren 13an, Guardia Zibileko kideek Ildefonso Salazar atxilotu, eta Intxaurrondoko kuartelera 
eraman zuten. Atxilotuta egon zen lau egunetan, galdeketak egin zizkioten etengabe. Galdeketetan, kapu-
txa jartzen zioten, bai kondenatua izan zen guardia zibilak (kasuaren instruktorea zen), bai beste guardia 
zibil batzuek. Ez zen zehaztu galdeketen kopurua eta iraupena, baina bai Ildefonso Salazarri kaputxa jarri 
ziotela galdeketetan, hura nahasteko eta errazago desorientatzeko, eta hari ezintasun-, estutasun- eta bel-
dur-sentipena eragiteko. Atxilotuta hiru egun zeramatzala, Ildefonsok deklarazio bat egin zuen instruktorea-
ren aurrean, ofiziozko abokatua bertan zela, eta hurrengo egunean, uztailaren 17an, Auzitegi Nazionalera 
eraman zuten eta han aske utzi zuten. Lau egun geroago, torturengatiko salaketa bat jarri zuen Donostiako 
guardiako epaitegian. Forentsearen txostena sumarioan sartu zen eta han jasotzen zen atxilotuak, Intxau-
rrondon egon zen lehen egunetik, honako hauek izan zituela: “konjuntibitisa, oinazeak ezkerreko hemitora-
xean, gorritasuna bi belarrietan –ukitzean, beroak zeuden–, eta hematomak ezkerreko besoan”.

Ildefonso Salazarrek jasandako tratu txarrengatik jarritako salaketak Donostiako Probintzia Auzitegiaren 
epaia eragin zuen –63/85 sumarioa, 1988ko martxoaren 21ekoa–, eta polizia-deklarazioaren instrukzioa 
egin zuen guardia zibila kondenatu zuten, tratu iraingarriak emateagatik. Beste guardia zibil batzuek ere 
hartu zuten parte tratu txarretan, baina ez zituzten identifikatu. 1989ko martxoaren 30ean, Auzitegi Gore-
nak erabaki zuen kondenatutako guardia zibilaren defentsak aurkeztutako kasazio-errekurtsoa ez onartzea. 

Epai hori baino egun batzuk lehenago, 1989ko irailaren 20an, bonba-pakete bat bidali zioten Ildefonso Sala-
zarri, Errenteriara. Paketea 22 urteko J.A. Cardosa postariari lehertu zitzaion, postontzian sartzen saiatzen 
ari zenean.  Epaiketarik eta epairik gabeko atentatu parapolizialen kasu ugarietako bat izan zen hori425.

Abokaturik gabeko galdeketak

Gertaeretan, aipatzen da Ildefonso Salazarri, atxilotuta egon zen egunetan, galdeketa polizial ugari egin 
zizkiotela, kaputxa jantzita. Epaian zehazten da polizia judizial gisa jarduten duten funtzionarioek –hau da, 
delitu baten edo haren erantzuleen ikerketan jarduten duten funtzionarioek– lege-betebeharrak zorrotz bete 
behar dituztela, salbuespenik gabe. Halaber, adierazten da ezin direla abokatu gabe egin zitzaizkion galde-
ketak solasalditzat hartu –hori argudiatzen saiatu zen Guardia Zibila–, solasaldiaren oinarria “bi solaskide-
ren arteko harreman interpertsonal orekatua” baita, eta hori ez da gertatzen galdeketa batean. 

Tratu gizagabe, anker eta iraingarriak, eta tortura.

Halaber, Donostiako Probintzia Auzitegiko epaiak dio bi kontzeptu desberdin, baina oso estu lotuta daudenak, 
jasotzen direla nazioarteko lege-ikuspegitik: tortura, batetik, eta tratu anker, gizagabe edo iraingarriak, bestetik, 
nahiz eta giza eskubideei buruzko nazioarteko zuzenbidean definituta ez dauden. Epaiaren esanetan, “agian, 
bi kontzeptuen definizio zuzen eta egokia egiteko ezintasun praktikoa nahita baliatzen duen ikuspegi baten 
aurrean gaude. Baina, hala ere, zerbait konstantea da, halaber, lehenbizikoa bigarrenaren forma larriagoa dela 
suposatzea, Nazio Batuen Torturaren aurkako Deklarazioaren (1975) eta Torturaren aurkako Konbentzioaren 
lehenbiziko artikuluarekin bat –1987ko azaroaren 9an berretsi zuen Espainiak Konbentzioa–”.

425  Ikusi biktima parapolizialei buruzko txostena, Terrorismoko Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak 2010ean argitaratua.
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Epaian, gai horri helduta, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren garai horretako jurisprudentziaren inter-
pretazioa sartu da, magistratu gehienak ados egonda eta gai horri buruzko boto partikular batzuk izanda: a) 
Konbentzioaren testuan, tortura eta tratu txarrak guztiz debekatuta daude; b) torturaren eta tratu gizagabea-
ren arteko aldea eragiten diren sufrimenduen intentsitatea da; c) intentsitate-aldeak zehazteko, elementu 
objektiboak eta subjektiboak aztertu behar dira; d) elementu objektiboen artean, torturarako eta tratu txarre-
tarako teknikak daude; eta elementu subjektiboak dira, berriz, kasu bakoitzarekin eta, batik bat, biktimarekin 
lotutakoak; e) tratu gizagabeak eta iraingarriak daudela zehazteko, larritasun-maila minimo bat ezarri behar 
da, eta hori zerbait erlatiboa da, bai haien izaeragatik, bai kasu eta biktima bakoitzaren zirkunstantziengatik. 

Kaputxaren praktika, tratu iraingarria

Epaiaren arabera, galdeketetan zenbait agentek atxilotua kaputxa jantzita etengabe edukitzearen praktika 
tratu ankerra eta iraingarria da, praktika horren bidez beldur-, larritasun-, gutxiagotasun-sentipenak sortzen 
direlako eta atxilotuaren erresistentzia fisiko eta morala hautsi nahi delako. Beraz, epaiak legez kontrakotzat 
jotzen du pertsona bati kaputxa jantzita duela galdeketak egitea. 

Frogak eta ukatzeko ahaleginak

Kaputxaren erabilera biktimak salatu zuen, baina prozesuan deklaratu zuten Guardia Zibileko kide batzuek 
ere aitortu zuten. Epaian jasotakoaren arabera, hau esan zuen guardia zibiletako batek: atxilotuari “kotoizko 
janzki bat jarri zitzaion, ikusten ez uzteko, prebentzio- eta segurtasun-neurri gisa”. Epaileen ustez, horrek 
frogatzen du helburua atxilotua desorientatzea zela, aitorpen bat lortzeko. Beste guardia zibil batek hau 
esan zuen: “Janzki horiek jartzea ofizial arduradunaren aginduen araberakoa da”. Hala ere, gai horren ingu-
ruan, Intxaurrondoko kuarteleko komandanteak adierazi zuen janzki horren erabilera instruktorearen esku 
dagoela: “Galdeketetan, janzki hori jartzeko askatasuna du; guardia zibil batzuek erabiltzen dute, eta beste 
batzuek ez”. 

Hala ere, sumarioan hori deklaratu zuten guardia zibil guztiek, geroago egindako beste deklarazio batean, 
esan zuten haiek ez zutela hori esan, eta akats bat egin zela haien deklarazioen transkripzioan. Adibidez, 
hau esan zuten beste deklarazio horretan: “Galdeketetan, ez zaie ezer jartzen buruan, inoiz ez”. Beste kasu 
batean, hau esan zen: “Ikusten da idaztean dena nahasten dela, eta ez dela deklarazioa ondo jasotzen”. 
Beste batek hau dio: “Agian, transkripzio-akatsen bat dago”. Eta Intxaurrondoko kuarteleko komandanteak 
esan zuen “ez zela zertan berea izan esaldi hura, instruktoreak galdeketan atxilotuari begietan hesgailua 
jartzeko askatasun osoa duela esan izana, alegia”.

Epaiak hau jaso zuen: “Neurri horretan atestatuaren ardura zuen ofizial instruktoreak atxilotua kaputxa jan-
tzita eduki zuen galdeketan, eta beste batzuek gauza bera egiten utzi zuen, atxilotuaren aitorpena errazteko. 
Frogatutzat jotako gertaerak tratu iraingarriak dira, Zigor Kodearen 204 bis artikuluarekin bat etorriz”. Epaian, 
halaber, praktika hori bereizi egiten da balizko polizia-abusutik –abusuak ez luke aipatutako delitu-mota hori 
izateko behar adinako larritasuna izango–, eta adierazten da frogatuta geratu zela guardia zibilek kaputxa jarri 
ziotela galdeketetan, atxilotua kuartelean egon zen lau egunetan. Kasuko instruktoreari zigor hauek ezarri ziz-
kioten: 20.000 pezetako isuna, Estatua erantzule subsidiario izanik, eta hilabete eta egun bateko atzipenaldi 
handia eta bi hilabeteko etenaldia, Estatuaren segurtasuneko indarren berezko funtzioetan.

Kasuaren analisia

Ildefonso Salazarren kasuaren epaian aztertzen da polizia-galdeketetan kaputxa erabiltzeak dakarren tratu 
txarra. Galdeketetan, atxilotua ahultasun-egoeran dago eta atxilotuarekiko boterea dago, eta lege-berme 
guztiak bete behar dira. Hala ere, epaian ez da haien balorazio espezifikoa egiten, geroagoko beste epai 
batzuetan egin den bezala, Auzitegi Gorenak edo Auzitegi Nazionalak konfirmatu dituztenak. Hala ere, adie-
razten da kaputxaren erabileraren helburua atxilotuan ezintasun- eta desorientazio-sentipena sortzea dela, 
eta haren aitorpena lortzea, beldur- eta larritasun-baldintzetan; hau da, aitorpena ez dela borondatezkoa, 
baizik eta behartua. 

Bestalde, adierazten da ezinezkoa dela, oro har, tratu gizagabea eta tortura bereiztea, eta horretarako, kasu 
bakoitzeko zirkunstantziak, erabilitako teknikak, eragin subjektiboa eta kontuan hartzeko beste elementu 
batzuk aztertu behar direla. Hala ere, deigarria da nola saiatu ziren lehen unean kaputxa ohiko praktika zela 
esan zuten hiru guardia zibilek, Intxaurrondoko kuarteleko burua barne, beren deklarazioak gerora aldatzen, 
adieraziz praktika hori ez zela erabiltzen eta haien deklarazioak gaizki transkribatu zirela eta mekanogra-
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fia-akatsak zirela esanez. Hala ere, Probintzia Auzitegiak eta Auzitegi Gorenak ez zituzten deklarazio horiek 
onartu. Tratu txarren erantzuleari ezarritako kondena oso mugatua izan zen eta inplikatutako beste guardia 
zibil batzuk ez ziren identifikatu –beraz, ez zuten zigorrik izan–, baina hala ere, kondenak erakusten du tek-
nika bakan bat, sarritan “txikitzat” hartzen dena, tratu gizagabe eta iraingarria dela, legearen kontrakoa dela, 
eta kondena judiziala izan behar duela. 

8.2.2. Xabier Onaindiaren kasua
1985eko ekainaren 19ko 1.020 epaian, Bilboko Probintzia Auzitegiak 1983ko martxoaren 29an emandako 
epaiari buruzkoan, frogatutzat jotzen da 1979ko ekainaren 13an, goizeko 8ak inguruan, Poliziako Goi-mai-
lako Kidegoko hiru inspektorek Xabier Onaindia, 26 urteko medikua, atxilotu zutela etxetik irtetean. ETA mili-
tarraren kolaboratzaile izateaz akusatuta atxilotu zuten, eta Indautxuko polizia-etxera eraman zuten, Bilboko 
Poliziako Goi-burutzako instalazioetara. 9 egun egon zen inkomunikatuta, 1979ko ekainaren 21era arte, eta 
egun horretan, epailearen esku utzi zuten.

Epaian adierazten da “Liburutegia” edo “galdeketa-gela” deitzen zioten gela batera eraman zutela –leku 
horretan, aldizkari ofizialen bildumak biltegiratzen zituzten, eta hodi bat zuen hormari itsatsita–; leku horre-
tan, atxiloaldiaren bederatzi egunetako lehenbiziko zazpietan, 12-14 agenteko multzo batek, aurretik ados 
jarrita, galdeketak egin zizkioten, txandakatuta eta, aldi berean, pertsona-kopuru irregular eta aldakorreko 
azpitaldeak osatuz. Pertsona horietatik zazpik, gutxienez, sufrimendu fisiko eta psikiko handiak eragin ziz-
kioten, batera eta koordinatuta jardunda, haien ikerketetarako datuak eta informazioak lortzearren. 

Tortura-teknika hauek aplikatu zizkioten: 1) jipoitu egin zuten: ukabilkadak eman zizkioten, iletik tiraka egin 
zioten, kolpeak eman zizkioten buruan zoru-garbigailu baten kirtenarekin edo liburu lodiekin, eta ostikadak 
eta kolpeak eman zizkioten lepoan borra batekin; 2) eskuburdinak jarrita eta hanketatik eta eskuetatik zin-
tzilik eduki zuten, bi mahairen artean jarritako makila batetik, bi zangoak pasarazita bi besoek eratutako 
hutsunetik, eskuburdinak jarrita zituela; 3) aurreko puntuan deskribatutako posizioan, deskarga elektrikoak 
eman zizkioten eskuetan, lokietan eta belarrietan; 4) behin eta berriz zangoen flexioak egitera behartzen 
zuten, bai eta kokoriko jarrita eta besoak luzatuta ibiltzera ere, haren erresistentzia fisikoa gainditu arte, eta 
kolpeak ematen zizkioten erortzen bazen edo atseden hartzen saiatzen bazen; 5) hormari itsatsitako hodi 
batean oinak lotuta zituela, mahai baten gainean etzanda egotera behartu zuten, gorputzaren behealdean 
soilik bermatuta, enborra eta burua inon bermatu gabe; egoera horrek arnas hartzeko zailtasunak eragiten 
zituen, eta ia ezinezkoa zen hitz egitea, eta eskuak irekitzeko esaten zioten, zerbait esan nahi izanez gero; 
batzuetan, burua altxatzen zioten, hitz egiterik izan zezan, eta erantzuten ez bazuen edo erantzuna haien 
gogokoa ez bazen, burua berriz erortzen uzten zuten; 6) galdeketa luzeak egiten zizkioten, ustekabean, goi-
zeko, arratsaldeko edo gaueko edozein ordutan; hori dela eta, ez zioten erregulartasunez lo egiten uzten, 
eta nekea eta fisikoki eta psikikoki lur jota egotea eragiten zioten; 7) une oro, umiliaziozko eta mespretxuzko 
tratua ematen zioten, eta esaten zioten ez zuela inolako giza eskubiderik, eta deskarga elektrikoak emango 
zizkiotela barrabiletan, inpotente uzteko; 8) pistola batez apuntatuta, katua sakatzeko plantak egiten zituz-
ten hitzez eta keinuz, eta landa-eremu batera eramango zutela esaten zioten, exekutatzeko, eta aurretik 
zulo bat egin beharko zuela eta han ehortziko zutela; 9) azkenik, hil zitekeela ohartarazi zioten, polizia-ins-
talazioetan gertatutakoaren berri ematen bazuen. 

Hau da, etengabeko tormentua pairatu zuen, sofistikazio-maila handikoa, eta tortura-teknika espezifikoak 
egin zizkioten. Tortura-forma horiek polizia ugariko talde batek aplikatu zituen. Epaian adierazten da ez 
dela akusatuetako baten parte-hartzea frogatu, eta ez dela “gainerako parte-hartzaileak identifikatzea lor-
tu”. Agintaritza judizialaren esku utzi ondoren, mediku forentse batek azterketa egin zion eta koadro kliniko 
hau zuen: 1) Zurruntasuna bizkarrezurrean. 2) Intxaur erdi baten tamainako hematoma buruko ile-larruaren 
azpian, eskuineko eskualde parietal-okzipitalean. 3) Erredura kopetan, eskuineko eskualde tenporal-fron-
talean, azalaren kanpoko geruzan, bi zentimetro eta erdi inguruko luzerakoa eta zentimetro bat eta erdiko 
zabalerakoa. 4) Antzeko ezaugarrietako erredura ezkerreko eskualde frontal-parietalean, oso txikia (dilista 
baten tamainakoa). 5) Edema, ezkerreko eskualde tenporal-maxilarrean, eta min-sentsazioa eta ahoa ire-
kitzeko halako mugapen bat. 6) Min-sentsazio orokorra bizkarrezurrean eta errainaldean; muskulu-kontrak-
turak bizkarrezur osoan, biziagoak gerrialdean. 7) Edema arina eta min-sentsazioa ezkerreko ukondoan. 
8) Gainazaleko higadurak bi eskumuturretan, eta edema arina. 9) Kanpo-ekimosia beheko bi gorputz-ada-
rretan, zangoaren aurrealdeko-atzealdeko herenean eta belaunaren behealdean; eskuineko beheko gor-
putz-adarrean, higadurak aurreko herenean eta erdialdean, edema arina eta ekimosi horixka izanik. 10) 
Eskuineko beheko gorputz-adarrean, zangoaren goiko eta aurreko herenean, ekimosi handia, edema arina 
duena, eta min-sentsazioa belaunaren behealdean. 11) Kolore horixkako higadura txikiak eskuineko zan-
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goaren beheko herenean, aurrealdeko barnealdean. 12) Min-sentsazioa bizkarrezurra aurrerantz eta alboe-
tarantz mugitzean. 13) Eremu mingarria hatzez ukitzean, eskuineko goiko eskualde okzipitalean; 14) Orbain 
txikiak eskuineko eskuko eskugainean. 15) Egoera depresibo-erreaktiboa, eta sorgortze arina, larritasuna, 
urduritasuna eta insomnioa. 15) Nolabaiteko erresistentzia lepoa mugitzean, lepoko sindrome mingarriaren 
ondorioz, zuntz-haustura txikiek eragindakoa izan daitekeena. Lesio horiek sendatzeko hogeita lau egun 
behar izan zituen, eta egun horietatik, mediku-laguntza behar izan zuen hamabost egunetan baino gehiago-
tan. Sekuela hauek geratu zitzaizkion: orbain bat eskuineko eskuaren eskugainean, eta nerbio-nahasmen-
duak, neurosi erreaktiboa, ondo sendatzeko modukoak. 

Ebidentzia medikoez gain, Xabier Onaindiarekin ziega berean atxilotuta egon zen lekuko batek adierazi zuen 
zein egoera penagarrian zegoen, eta zer eramankizun eta sufrimendu pairatu zituen galdeketen ondoren.

Auzitegi Gorenak konfirmatutako epaiak bi polizia-inspektore kondenatu zituen tortura- eta mehatxu-delitu 
baten erantzule izateagatik, eta zigor hauek ezarri zitzaizkien: bost hilabeteko atzipenaldi handia lesioenga-
tik, eta beste bost hilabeteko atzipenaldi handia eta ehun mila pezetako multa mehatxuengatik. Akusatutako 
beste polizietako bat absolbitu egin zuten, frogarik ez izateagatik. 

Kasuaren ebaluazioa

Gertaeretan 12-14 poliziak osatutako talde batek parte hartu zuela eta azpitaldeak osatuz jardun zutela 
frogatutzat jotzean, epaiak, inplizituki, onartu zuen erantzule gehiago zeudela delituan, polizia guztien par-
te-hartzea zehazterik izan ez bazen edo ikertu ez bazen ere. Xabier Onaindiak pairatutako torturen anali-
sian, argi eta garbi ikusten da antolatutako talde batek izan zuela tortura horien ardura eta talde horrek hartu 
zuela parte hari egindako torturetan. Talde horrek zuzendaritza, baliabide materialak, tortura egiteko lekuak 
eta tormentua eragiteko tresna espezifikoak zituen. Tortura-forma asko eta asko jasan zituen.  Jarduteko 
modu horrek epai batean zehaztu ezin den praktika- eta erantzukizun-maila erakusten du, baina hori horrela 
izan zen polizia-etxe eta une hartan, eta atxiloketa haietan. Tortura-forma horiek ezin dira inprobisatu, eta 
horrek erakusten du praktika hori jada egiten zela, epaian deskribatutako modu zehatz-zehatzean egin ahal 
izateko. Barrak, gorputz-atal jakin batzuetan elektrodoak aplikatzeak eta antzeko teknikek erakusten dute 
torturari buruzko jakintza-maila sofistikatua zela. Heriotza-mehatxuak, exekuzio-simulakroak, norberari bere 
hobia zulatzeko mehatxua ez dira berehalako batean ematen diren erantzunak, tentsio-maila jakin batera 
iritsi delako. Tortura horiek 9 egunez aplikatzeak ekintza horiek sistematikoak zirela frogatzen du.

8.2.3. Josu Torreren kasua
El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao instruyó sumario con el número 23 de 1980 y la Audiencia 
ilboko 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 23/1980 Sumarioa izapidetu zuen, eta Probintzia Auzitegiak 
1987ko uztailaren 20an eman zuen epaia. Epaiaren esanetan, frogatuta dago Guardia Zibilak Josu Torre 
atxilotu zuela 1980ko otsailaren 1eko 16:30ean, eta Bilboko Salbeko kuartelera eraman zutela –541 zen-
bakiko komandantziaren egoitza–, ordu gutxi batzuk lehenago gertatutako atentatuan inplikatuta egoteaz 
akusatuta. Atentatu horretan sei guardia zibil hil ziren. Atxilotuta eta inkomunikatuta egon zen otsailaren 7ra 
arte, eta egun horretan aske utzi zuten. 

Aipatutako kuartelean, bigarren solairuan korridorearen bukaeran zegoen gela txiki batera eraman zuten 
atxilotua. Gela horretan, bi ordu inguru geroago, mediku forentseak aztertu ondoren –lesiorik ez zuela ikusi 
zuen, eskuburdinen markak kenduta–, guardia zibil batzuk sartu ziren. Haietako bati “Chapas” esaten zio-
ten besteek, eta hark zaplastako handi bat eman zion, “esnatzeko” esanez. Hamabost minutu edo geroago, 
talde horretako beste pertsona bat –“Cachas” esaten zioten besteek; epaileek ezin izan zuten identifika-
tu– zenbait ukabilkada handi eman zizkion sabelean eta sabelpean. Ukabilkada horiek eragindako minaren 
ondorioz, sabela hustu zuen gainean.

Une horretatik aurrera, kondenatuak izan ziren guardia zibilek galdeketak egiteari ekin zioten. Guardia zibil 
horiek beren buru hierarkikoek espresuki aginduta arduratu ziren galdeketak egiteaz, Guardia Zibileko buru 
batek zuzenean gainbegiratuta, eta aurretik denak ados jarrita jardun zuten. Epaiak, halaber, adierazten 
du identifikatu gabeko beste pertsona batzuk ere egoten zirela zenbaitetan, “batere esku hartu gabe, haien 
ikerketetarako informazioa lortzeko helburuz”.

Atxilotuari sufrimendu fisiko eta psikiko handiak eragin zizkioten; besteak beste: a) eraso fisikoak biktimari, 
hala nola kolpeak eta ostikadak; b) mehatuak eta exekuzio-simulakroa pistola batekin; c) exekuzio-meha-
txuak “mendira eramatean”; d) mehatxuak haren arreben eta bikotekidearen aurka: “arrebak ekarriko ditugu 
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torturatzeko” eta “arduratuko nahiz ni zure andreaz gau batzuetan” esan zioten, eta horrek guztiak izu han-
dia eragin zion. 

Mediku forentseak bitan ikusi zuen inkomunikazioko zazpi eguneko aldian. Lehenbiziko aldian, lesio hauek 
zituen: a) inflamazioa ezkerreko orkatilan; b) gainazaleko zauri txikia ezkerreko izterrean, 4 cm ingurukoa, 
eta hematoma arineko eremu bat haren inguruan; c) hematomak abdomeneko bi hutsuneetan, bost cm-ko 
diametroko ingurukoak, lauzpabost egun zituztenak; eta d) 8-10 cm-ko luzerako urradura ezkerreko glu-
teoan, oso gainazalekoa. Lesio horien guztien pronostikoa arina zen, orkatilakoarena izan ezik; hori “arina 
izango dela uste da, baina ezin da konfirmatu, bitarteko egokiak ez izateagatik”. 

Otsailaren 7ko azterketan beste lesio berri batzuk zituen: a) hematoma eskuineko hobi iliakoan, tabako-pa-
kete baten tamainakoa, gutxi gorabehera; b) hematoma ezkerreko hobi iliakoan, tamaina berekoa; c) hema-
toma ezkerreko izterraren barnealdean (hogeita bost zentimetro luze eta zortzi zentimetro zabal, gutxi gora-
behera), behetik gorantz, kanpotik barrurantz eta eskuinetik ezkerrerantz doana; d) inflamazioa ezkerreko 
orkatilan, nabarmenagoa kanpoko izeps peroneoan, eta isuri arina; e) mina pubiseko sinfisian ukitzean, 
kanpotik aztarna traumatikorik izan gabe; f) hiru orban horixka ezkerreko hemitoraxean, azkeneko saihetse-
tan, traumatismoaren bukaerako eboluzio-fasearekin bat etor litezkeenak.

Aske utzi zuten egunaren biharamunean, Bilboko Ospitale Zibileko Medikuntza Zerbitzuko Kanpo Kontsul-
tara joan zen, eta han sintoma hauek hauteman zizkioten: marka eritematoso-ekimotiko zirkularrak zituen bi 
eskumuturretan, eta eskumuturretako artikulazioak hantuta ziruditen, eskumuturrak bildu-luzatzeko zailta-
sun handia izanik; tamaina eta bilakaera-fase desberdineko hematoma ugariak ezkerreko angelu kostal-ab-
dominalean eta eskuineko angelu kostal-abdominalean (hori txikiagoa); lesio ekimotikoak bi hobi iliakoetan; 
ukitzean, mina eskualde suprapubikoan; hematoma handia ezkerreko izterraren barnealdean; ezkerreko 
orkatila flogotikoa, eta isuri sinobiala. Aipatutakoaz gain, minak eragindako mugapena hauteman zitzaion 
arnasgora sakonean, eta horrek eztul lehor ez-emankorra eragin zion, auskultatzen entzun zitezkeen ron-
cusak mobilizatzen zituena.

Deskribatutako lesio guztiak sendatzeko 7 egunetik 25 egunera bitartean behar izan zuen, medikua-la-
guntzako saio bakarra izanik, Bilboko Ospitale Zibilean. Gertaera horien ondorioz, halaber, sekuela hauek 
geratu zitzaizkion: sindrome bertiginosoa, urte batzuk geroago ere irauten zuena, eta shock traumatiko han-
dia. Shock traumatikorako tratamendu medikoa 1981etik izanda, apurka-apurka hobera egin zuen eta alta 
medikoa eman zioten 1984an, nahiz eta gerora ere aldizkako kontrolak egiten jarraitu zuen.

Epaiak dio “auzipetuak” buru baten “aginduetara eta hark gainbegiratuta jarduten zuen talde baten kide zi-
rela”. Buru horrek, auzipetua ere, atxiloketa egitera bideratutako operazioak gidatu zituen eta galdeketen 
gorabeheren eta bilakaeraren berri eta kontrola zuen. Epaian jasotzen da buru horrek “ez zuela gertaerak 
argitzeko ezer egin, eta ez zituen bere buru hierarkikoak eta Justizia Administrazioa gertaeren jakinaren 
gainean jarri”.

Bi guardia zibil kondenatu zituzten, eta epaileek ezin izan zuten zuzeneko egileetako beste bat (“El Bola” 
ezizenekoa) identifikatu. Torturengatiko kondena lau hilabete eta egun bateko atzipenaldi handia eta ehun 
eta hamar mila pezetako isuna izan zen, eta 6 urte eta egun bateko desgaikuntza berezia; mehatxuengatiko 
kondena, berriz, hilabete eta egun bateko atzipenaldi handia, eta hilabete bat eta egun bateko funtzio-ete-
naldia izan zen. Halaber, Bilboko informazio-zerbitzuaren arduradunari 6 urte eta egun bateko desgaikuntza 
bereziko kondena ezarri zioten. Hiruen artean milioi bat pezetako kalte-ordaina ordaintzera ere kondenatu 
zituzten, kalteen ordain gisa, Espainiako estatua erantzule zibil subsidiarioa izanik.

Kasuaren analisia

Josu Torre atxilotu eta torturatu egin zuten inkomunikazio-egoeran preso izan zuten 7 eguneko aldian, eta 
gero, aske utzi zuten kargurik gabe. Ez zegoen inolako informazio espezifiko egozgarririk haren kontra, ezta 
aurretiko ikerketarik ere. ETAk Lekeition egindako atentatu batean 6 guardia zibil hil ostean atxilotu zuten. 
Epaian deskribatutako eta egiaztatutako torturek erakusten dute egituratutako eta antolatutako jarduketa
-maila zegoela, denboran jarraitutasuna zuena. Jarduketa horietan, guardia zibilen talde batek hartzen zuen 
parte, informazio-zerbitzuetako zuzendari bat barne. Zuzendari hori ere kondenatu zuten, baina desgaikun-
tza-zigorrera soilik. “El Bola” ezizeneko guardia zibil bat ere izan zen torturatzaile zuzena, baina ez zuten 
identifikatu, Estatuko segurtasun-indarren kide izan arren, eta horrek erakusten du polizia-arduradunek ez 
zutela justiziarekin behar beste kolaboratu. 

Epaiaren esanetan, galdeketetan beste guardia zibil batzuk egon zirela egiaztatu zen, baina ez zen inolako 
ikerketarik egin haien nortasunari buruz, nahiz eta jakin beharko zuten Josu Torre jasaten ari zen tortura 
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eta tratua. Barne Ministerioak ez zuen inolako barne-ikerketarik egin “El Bola” edo beste funtzionario horiek 
identifikatzeko, ezta inolako barne-diziplinako prozesurik ere gertaera horiengatik kondenatutakoei buruz. 
Josu Torrek pairatutako torturaren sekuelak bigarren txosten mediko-forentsean erregistratu ziren, eta tra-
tuak okerrera egin zuen medikuak atxilotua ikusi ondoren; izan ere, beste tortura-saio batzuk pairatu zituen, 
eta haien sekuelak beste txosten forentse batean identifikatu ziren. Hau da, ez zen inkomunikazio-erregime-
nean zegoen atxilotuaren bermeen eta Guardia Zibileko agenteen eskuetan jasan zuen tratuaren kontrolik 
egin, eta medikuaren ikuskapenak ez zuen torturaren prebentziorik ekarri. 

8.2.4. Juan José Cazalisen kasua
Donostiako Probintzia Auzitegiak, 1984ko maiatzaren 26an, frogatutzat jo zituen gertaera hauek: 1980ko 
uztailaren 13an, hogeita bat urteko Juan José Cazalis gaztea etxera zihoala, Zarauzko kanpoaldera, eta 
orduan, Guardia Zibileko patruila batek atxilotu zuela, egun horretan bertan, ordu batean edo, Guardia Zibi-
laren destakamentu baten aurkako atentatua egin zuen ETAko komando batekin loturarik zuelako susmo-
pean. Gertaera horietan, enfrentamendu armatu larri bat izan zen, eta bi guardia zibil eta komandoko kideak 
hil ziren. Dokumentaziorik gabe zegoen, eta atxilotu egin zuten, eta gero, Orioko mendi-eremu batera era-
man zuten eta han galdeketa egin zioten. Mehatxuak egin zizkioten, bere lagunak nor ziren eta armak non 
zituen aitortzen ez bazuen zikiratu egingo zutela esanez, eta, fusilaren kanoiaz, kolpe ugari eman zizkioten 
organo genitaletan, bi barrabiletan eta zakilean, eta iztaietan eta eremu periunbilikalean, odoletan hasi arte. 
Geroago Arantzazuko Andra Mari Osasun Egoitzako larrialdi-zerbitzuak emandako txosten mediko baten 
arabera, lesio hauek eragin zizkioten: “zauri ebakidun eta kontusoa zakilaren oinarrian, hematoma bilate-
rala barrabiletan, hematoma zakilaren eremu dortsalean, hematoma eskuineko eta ezkerreko iztaietan, eta 
higadurak eta hematomak eremu periunbilikalean”. Geroago, Guardia Zibilaren Donostiako Komandantzia-
ra eraman zuten, eta han, baldintza horietan eta indar berdinaren zaintzapean, berriz egin zioten galdeke-
ta –epaiaren esanetan, “Gorputz horretako beste kide batzuek” egin zioten galdeketa, “tratu txarrik eman 
gabe”–. Hala ere, haren egoeraren larritasunagatik, eta odoletan jarraitzen zuelako, Osasun Egoitzara era-
man zuten, eta han, larrialdi-zerbitzuan ingresatuta geratu zen, uztailaren 14ko 00:25ean.

Kasuaren analisia

ETArekin inolako harremanik ez zuen ikasle gazte bat zen, eta haren bizi-proiektua erabat zapuztuta geratu 
zen: Nautika ikasten ari zen eta ikasketak utzi zituen, eta xake-zale amorratua zen –Zarauzko txapelduna 
izan zen, eta lehiaketetan parte hartzen zuen–. Mendi-eremu batean torturatu zuten, instalazio ofizialetatik 
kanpo, eta ospitalean lesio larrien ondorioz ingresatuta egon ondoren, berriz utzi zuten indar berdinen es-
kuetan eta berriz itaundu zuten. 88 egun behar izan zituen zauri fisikoak sendatzeko, baina haren egoera 
psikologikoak okerrera egin zuen apurka-apurka: torturaren ondorioz, tratamendu psikologikoa eta psikiatri-
koa behar izan zuen bi urtez, eta agerraldi psikotiko bat izan zuen 1982ko abenduan. Perituaren irizpenaren 
arabera, eragina “kronifikatu” egin da, eta haren nortasuna behin betiko hondatuta geratu da.

Kolpeak eman zizkiona kondenatu zuten torturen erantzule gisa. Hala ere, kasu honetan, beste guardia 
zibil batzuk ere bazeuden, eta ez zituzten gertaera horiek salatu eta ez ziren ikertuak izan. Hau izan zen 
torturengatiko kondena: sei hilabeteko atzipenaldi handia, ehun mila pezetako isuna, eta biktimari bi milioi 
pezeta ordaintzea, kalteengatiko ordain gisa. Haren bizitzan eragindako kaltea latza izan zen, eta ez zen 
proportzionaltasunik egon kalte psikologikoaren eta erreparazioaren artean. 
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8.2.5. Zornotzako zazpien kasua
uan Jose Larrinaga, Fernan Irakulis, Ernesto Alberdi, Jon Urrutia, Juan Luis Irakulis, Roberto Zabala eta 
Agustin Gisasola

1980ko azaroaren 20aren goizaldean eta goizean, Guardia Zibileko agenteek bost pertsona atxilotu zituz-
ten Zornotzan eta ia astebete inkomunikatuta izan zituzten. Abenduaren 1ean, beste bi pertsona atxilotu 
zituzten, zirkunstantzia berdinetan, ETAren aurkako operazio baten baitan. Denak Guardia Zibilaren Madril-
go Komandantziara eraman zituzten, eta epailearen aurretik pasatu ondoren, torturengatiko salaketak jarri 
zituzten. Bilboko 5 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 76/96 sumarioa izapidetu zuen zortzi guardia zibilen 
aurka, tortura- eta prebarikazio-delituengatik. 2001eko uztailaren 24an (hau da, gertaerak eta 21 urte ge-
roago), Bizkaiko Probintzia Auzitegiak epaia eman zuen eta haiek jasandako torturak frogatutzat jo zituen.

Guardia Zibilak XX Zornotzan atxilotu zuen, etxean, eta San Isidro izeneko landa-eremu batera eraman 
zuten. Hara iristean, kolpeak eman zizkioten gorputzeko zenbait ataletan, eta mehatxatu egin zuten. Gero, 
Zornotzako kuartelera eraman zuten, eta han XX ikusi zuen. Hura ere goizalde hartan atxilotu zuten, eta tra-
tu txarrak jasan izanaren ageriko aztarnak zituen. Berehala, Salbeko kuartelera eraman zuten, eta han, bost
-sei guardia zibilek jipoitu zuten. Pairatutako tormentuak hauek izan ziren, besteak beste: a) eskuburdinak 
jarrita, kokoriko jarri zuten, zintzilikatu zuten eta kolpeak eman zizkioten oinazpietan; b) plastikozko poltsa 
bat jarri zioten buruan, eta, galdekatzaileen ustez parte hartu zuen ekintzei buruz galdetzean, galdekatzai-
leei ondo iruditzen ez zitzaien zerbait erantzunez gero, kolpeak ematen zizkioten, eta atxilotuak esandakoa 
idazteko erabiltzen zuten papera janarazten zioten, eta, bitartean, gertaera horietan parte hartu zutenek ba-
rre egiten zuten; c) kolpeak pairatzen jarraitu zuen, buruan ere bai, atxilotuari telefono-aurkibide bat iruditu 
zitzaion zerbaitekin; d) likido bat eman zioten edateko, eta atxilotuak haluzinazioak ikusi zituela uste du, eta 
zenbait denboraz, guztiz desorientatuta egon zen; e) forentsearen eta epailearen aurrean zegoela esan zio-
ten, eta pairatutako tratuaren berri ematen hasi zenean, beste kolpe batzuk eman zizkioten, deskribatutako 
tratua eman zioten agenteekin baitzegoen. 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko epailearen aurrean 
deklarazioa egin zuen egunean, ageriko hematoma bat zuen begian.

XX goizalde berean atxilotu zuten, eta Guardia Zibilaren Zornotzako kuartelera eraman zuten. Han, kolpeak 
eman zizkioten, eta gero, zulo bat zegoen leku batera eraman zuten. Halaber, Salbeko kuartelera eraman 
zuten, aurreko atxilotuarekin batera. Han, galdeketak egin zizkioten zenbait pertsonaren artean. Galdeke-
tetan, bi agente zeuden. Tortura hauek egin zizkioten: a) ibilgailuan, barrabiletan kolpeak eman zizkioten; 
b) berriz jipoitu zuten zenbait aldiz, Bilbon atxilotuta egon zen egunetan, bai ukabilez, bai objektu batez 
(atxilotuak beisboleko bate bat zela pentsatu zuen); c) haga batetik zintzilik jarri, eta kolpeak eman zizkio-
ten. Madrilgo instrukzioko epaitegi zentraletako mediku forentseak aztertu zuen, eta honako sintoma hauek 
hauteman zizkion: hematomak eskuineko eta ezkerreko izeps iliakoetan, hematomak begian, eta erosio 
zarakartuak bi eskumuturretan. 

Gainerako atxilotuak baino ordu batzuk geroago, goizeko bederatzietan, XX harrapatu zuten eta Guardia Zi-
bilaren Zornotzako kuartelera eraman zuten, eta handik, Salbeko kuartelera. Zazpi egun egon zen inkomu-
nikatuta Bilbon eta Madrilen. Salbeko kuartelean atxilotuta egon zen denboran, lau agentek egin zizkioten 
galdeketak. Bilbon eta, batik bat, Madrilen, tortura hauek egin zizkioten: a) kolpeak eta irainak; b) zirkuluan 
jarritako zenbait agenteren artean kokatu zuten, eta batetik bestera bultzatzen zuten, kolpeak emanez; c) 
behin, atxilotua bakarrik zela, guardia zibil bat sartu zen, barrabiletatik heldu zion eta min handia egin zion; 
d) barra batetik zintzilik jarri zuten, eta galdekatzaileek kolpeak eman zizkioten; eta e) zaindu behar zutenek, 
pipak jan ondoren, azalak ahoan sartzen zizkioten, eta atxilotuari iseka egin zioten. 

Instrukzioko epaitegi zentraletako mediku forentsearen azterketan, honako hauek zituen: korneako hema-
toma ezkerreko begian, hematoma ezkerreko besoaren goiko hereneko kanpoaldean, bai eta ezkerreko 
besoaren galtzarbean ere.

XX Zornotzako haren bizilekuan atxilotu zuten eta, kolpeka, haren aitaren jabetzako baserri batera eraman 
zuten. Han, ETAren ea zer ekintzatan parte hartu zuen galdetu zioten, ekintza horiei buruzko xehetasunak 
eskatuz, bai eta gordeta izan zezakeen objektuei eta armei buruzkoak ere. Baserriko gela batean egin zio-
ten galdeketa, eta kolpeak eman zizkioten denbora horretan. Salbeko kuartelera eraman zuten eta tortura 
hauek egin zizkioten: a) pareta batetik zintzilikatu zuten, esku bat eskuburdina bati lotuta zuela (min egiten 
zion horrek) eta beste eskua paretan zeuden eraztun batzuetara lotuta, eta gorputz-jarrera horretan, kol-
peak eman zizkioten bi saihetsetan; b) kolpeak eman zizkioten oinazpietan, eta kolpeen eraginez sentsibi-
litatea galdu eta oinazerik sentitzen ez zuenean, lurzoru hotzaren gainean ibiltzera behartzen zuten, oinak 
berriz sentitzen hasten zen arte; c) zeldan eseri edo etzan gabe egotera behartu zuten, eta etzan zen ba-
tean, jipoia eman zioten; d) objektu batzuez kolpeak eman zizkioten, bereizi gabe (atxilotuaren ustez, borrak 
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eta beisboleko bateak ziren); e) esparatrapu bat jarri zioten ahoan, eta plastikozko poltsa bat buruan; eta  
f) behin, burua uretan sartu zioten. Instrukzioko epaitegi zentraletako mediku forentseak aztertu zuen, eta 
honako hauek zituen: hematomak bi gluteoetan, ezkerreko omoplatoan, eta ezkerreko besoaren goiko he-
reneko kanpoaldean. 

XX egun berean atxilotu zuten, eta landa-eremu batera eraman zuten berehala. Hara eraman zuten per-
tsonek esan zioten inguru hartan zeuden baserrietan egon zitezkeen ETAko kideak bilatzea nahi zutela. 
Joan-etorri horretan mehatxuak egin eta kolpean eman zizkioten. Geroago, Salbeko kuartelera eraman 
zuten eta zenbait galdeketa egin zizkioten. Galdeketetan, honako hauek egin zizkioten: a) askotariko kol-
peak ematen zizkioten, egiten zizkioten galderei erantzuten ez bazien; b) plastikozko poltsa bat jarri zioten 
buruan, eta hark asfixia eragiten zion; c) burua ur zikinez betetako palankana batean sartu zioten, asfixia
-sentipena eragin arte; d) galdeketetako batean, bizarra tiraka kendu zioten, eta tabakoarekin nahasita, 
jateko eman zioten. 

Auziaren instrukzioan egin ziren identifikazio-saioetan, hiru guardia zibil identifikatu zituen. Instrukzioko epai-
tegi zentraletako mediku forentseak adierazi zuen “hematoma” bat zuela “ezkerreko sorbaldaren atzealdean”.

Mila bederatziehun eta laurogeiko abenduaren bateko goizaldean, Guardia Zibileko kide batzuk XX atxi-
lotu zuten Zornotzan. Bere bizilekutik atera zuten, eskuburdinak berehala jarrita, eta higiezinaren atarira 
heltzean, polizia-gorputzeko beste kide batzuk zeuden zain, eta haiek poltsa bat jarri zioten buruan eta 
motordun ibilgailu batean sartu zuten. Esan zioten lekuan eseri zen, atzeko eserlekuan, eta burua ondoan 
eserita zegoen pertsona baten hanketarantz makurtzera behartu zuten. Egin zuen ibilbidearen ezaugarriak 
(zer lekura eraman zuten eta zenbat denboran) ezin izan dira zehaztu. Ibilbidea egin ondoren: a) ibilgailutik 
ateratzeko esan zioten, lurrean etzan zuten, pertsona bat hil izanaz akusatu zuten eta, aldi berean, kolpeak 
eman zizkioten buruan armen ipurdiekin, bai eta ostikadak gorputzean ere; b) burua estaltzeko jarrita zuen 
kaputxa sudurraren pareraino igota, pistola bat sartu zioten ahoan, tiro egitearekin mehatxatu zuten, eta 
une horretan tiro bat entzun zuela uste du atxilotuak; c) Bilboko Salbeko kuartelera eraman zuten eta, han, 
galdeketa horiek egiten zutenek jipoitu egin zuten, herriko taxi-gidari baten hilketari buruz galdetu bitartean; 
d) kolpeak eman zizkioten oinazpietan; f) zenbait aldiz, burua sartu zioten ur zikinez betetako bainuontzi 
batean, ito zitekeela sumatzen zuten arte; g) gerritik gora biluztu zuten eta kolpeak eman zizkioten; h) zel-
dan utzi zutenean (atxilotuaren esanetan, hotza eta hezea zen), zutik egon behar zuela esan zioten, eta, 
tarteka, norbaitek zeldaren ateko behatxulotik begiratzen zuen, hala jarraitu zezan, eta obeditzeko agintzen 
zion oihuka; j) gero, zeldan utzi zuten eta likido bat eman zioten edateko –salatzaileak ez daki zer zen–, eta 
edan eta gutxira, haluzinazioak ikusi zituela uste du.

Epaiaren arabera, aske utzi zuten, eta abenduaren lauan, Bilboko Instrukzioko Epaitegian aurkeztu zen, 
gertatutakoa salatu zuen, eta mediku forentseak azterketa egin zion. Inoiz ez zen egon XX jaunaren aurka-
ko akusaziorik, eta mila bederatziehun eta laurogeitik gaur egun arte, ezin izan da zehaztu nork egin zituen 
deskribatutako tratuak, nor zeuden han bertan eta/edo nork transkribatu zuten emandako deklarazioa... 
(218. folioa), ezta nor izan ziren atxilotu horri dagokion ikerketako instruktorea eta idazkaria ere, T.I.M.-ren 
zenbakia izan ezik (NUM014), hura ageri baita Zornotzan eta Durangon mila bederatziehun eta laurogeiko 
abenduaren batean egindako atxiloketekin lotutako ikerketa osoaren arduradun gisa.

Frogatu da, halaber, mila bederatziehun eta laurogeiko abenduaren bateko goizaldean, Guardia Zibileko 
kide batzuek XX atxilotu zutela, eta etxean eskuburdinak jarri zizkiotela. Tortura hauek pairatu zituen: a) 
atxilotu ondoren, kaputxa bat jarri zioten buruan eta mendira eraman zuten; b) ibilgailuan, kolpeak eman 
zizkioten, lekualdatzean parte hartu zuten pertsonek ibilgailutik atera zuten, eta korrika egiteko, belauniko 
jartzeko... esan zioten; atxilotuari tiroak entzun zituela iruditu zitzaion; c) gero, soka bat jarri zioten lepoa-
ren inguruan, eta lurretik altxatu zuten, urkatzeko itxura eginez; geroxeago, jaitsi egin zuten eta heriotza 
lazgarria izango zuela esan zioten; d) leku hartatik gertu errekatxo bat zegoen, eta hara bota zuten zenbait 
aldiz, eta, bitartean, mehatxuak egiten jarraitu zuten; e) Salbeko kuartelera eraman zuten eta, han, bustitako 
arropa kendu zioten eta txiki geratzen zitzaion lan-jantzi bat eman zioten, barrabilak agerian utzita; f) besoa 
altxatuta agurtzera behartu zuten, eta atxilotuari burla egin zioten; g) zelda batean sartu zuten, eta han ez 
zioten esertzen utzi, eta zutik egotera behartu zuten; h) gero, hark ustez parte hartutako ETAren atentatuei 
buruz itaundu zuten; egunean zenbait aldiz egin zizkioten galdeketak, abenduaren batetik laura; i) galdeketa 
horietan, kolpeak ematen zizkioten oinazpietan, barrabiletan, abdomenean, bizkarrean eta lepoan, atxilo-
tuari beisboleko bate baten antzeko zerbait zela iruditu zitzaion objektu batekin; j) plastikozko poltsak jarri 
zizkioten buruan eta asfixia eragin zioten. 

Polizia-etxean sinatu zuen deklarazioa, bi agenteren aurrean –instruktorea eta idazkaria–, soinean aipatuta-
ko lan-jantzia soilik zeramala. Abenduaren seian, Instrukzioko Epaitegi Zentraleko epailearen aurrean, esan 
zuen ez zuela tratu txarrik pairatu, instruktoreak agerikoak ziren kolpe-aztarnei buruz galdetu zionean. Lau 
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egun geroago, abenduaren hamarrean, galdeketetan pairatu zituen tratu txarrak salatu zituen, eta 2 zenba-
kiko Instrukzioko Epaitegi Zentralera atxikitako mediku forentseak aztertu zuen, eta zenbait hematoma hau-
teman zizkion belaunezur-eskualdeetan, kornean, betazaletan, omoplatoetan... Ez dago jasota hematoma 
horietarako mediku-laguntzarik izan zuen. Azkenik, Instrukzioko Epaitegi Zentraleko epailearenera eraman 
aurretik, galdeketak egin zizkiotenek mehatxatu zuten, eta pairatutakoa salatuz gero, berriz kuartelera era-
mango zutela esan zioten, antzeko tratua jasotzeko.

Erantzuleak

Epaiak dio atxilotu guztien atxiloketetan, zaintza-lanean, galdeketetan eta lekualdatzeetan parte hartu zuten 
pertsona guztiak Guardia Zibileko kideak zirela, baina ezin izan zela gertaera horietan parte hartu zuten guz-
tiak identifikatu. Haietatik bederatzi soilik identifikatzea lortu zen. Guardia zibiletako bati, bost tortura-delitu-
ren egile erantzule izateagatik, lau hilabeteko atzipenaldi handiko zigorra ezarri zioten delitu bakoitzagatik, 
bai eta lau urteko funtzio-etenaldiko zigorra ere. Beste lau guardia zibili, bi tortura-delituren erantzule izatea-
gatik, zigor berdina ezarri zieten kasu bakoitzagatik. Beste hiru guardia zibilek, tortura-delitu baten erantzule 
izateagatik, zigor berdina jaso zuten. Guardia zibil bat prebarikazioagatik kondenatu zuten, eta zazpi urteko 
desgaikuntza bereziko zigorra ezarri zioten kasu bakoitzagatik. Bi guardia zibil absolbitu zituzten. Horrez 
gain, biktima bakoitzari milioi bat pezetako kalte-ordaina ordaintzera kondenatu zituzten. Hori guztia Esta-
tuaren erantzukizun zuzena eta subsidiarioa izanda.

Kasuaren analisia

Kasua bi une desberdinetan izandako atxiloaldi bati buruzkoa da –azaroaren 20-27an, eta abenduaren 
1-4an–. Zazpi pertsona atxilotu zituzten, ETAko kideak izateaz akusatuta. Tortura-forma ugari pairatu zi-
tuzten Zornotzako Guardia Zibilaren instalazioetan, Bilboko Salbeko kuartelean eta Madrilgo Komandan-
tzian. Hau da, torturak ez ziren leku bakar batean gertatu, baizik eta torturen jarraitutasuna izan zen hiru 
instalazioetan, bai eta polizia-ibilgailuan ere. Torturatzean, kolpe ugari eman zizkieten eta, besteak beste, 
teknika hauek baliatu zituzten: barra batetik zintzilikatzea, eskuburdinak jarrita; asfixia-maniobrak, poltsa 
bat erabiliz, eta “bainuontzia” izeneko tortura; biluztera behartzea; umiliazioak eta mehatxuak; tortura se-
xuala, genitaletan kolpeak emanez; ariketa fisiko akigarriak; ziur asko substantzia haluzinogenoak zituzten 
edariak ematea; epailearen eta abokatuaren aurrean deklarazioa egiten ari zirelako plantak egitea, kargu 
horiek ordeztuz, eta simulakro horietan torturak pairatu zituztela esatean, torturatzen jarraitzea; exekuzio-si-
mulakroak armak erabiliz; falanga (objektu batez kolpeak ematea oin-zoletan). Kasu horietako batzuetan, 
atxilotuek deskribatu zituzten torturatzaileek oinetako inflamazioa gutxitzeko eta gero tratu txarrak egiten 
jarraitzeko erabilitako zenbait modu, eta horrek erakusten du tortura-mota horren efektuei eta eraginei bu-
ruzko ezagutzak zituztela.  

Atxilotu batzuk aske utzi zituzten berehala. Haietako batek ez zituen torturak salatu epailearen aurrean, bel-
durragatik, nahiz eta haren egoera fisikoa agerikoa zen. Lau egun geroago, torturak salatzea erabaki zue-
nean, Guardia Zibileko agenteek berriz mehatxatu zuten. Kasu batean ez zen erregistratu nork hartu zuen 
parte atxiloketan eta galdeketan, edo informazio hori ezkutatu egin zen.

Epaian adierazten da guardia zibil gehiagok parte hartu zutela, nahiz eta haietako bederatzi soilik identifika-
tu ahal izan ziren, eta horrek erakusten du instalazio desberdinetan –Zornotzako kuartela, Salbeko kuartela 
eta Guardia Zibilaren Madrilgo Komandantzia– inplikatuta egon zirenen multzoa handia zela. Beste par-
te-hartzaileak ez identifikatzeak adierazten du ez zela lankidetzarik egon, ezta ofiziozko ikerketarik egin ere, 
eta ez zela agente horiei buruzko ikerketarik egin. 

Horrelako tormentuak eragiteagatik lau hilabeteko atzipenaldi handiko kondena ezartzea tortura-delitu ba-
koitzerako, lege-esparruan ezarritakoarekin bat etorri arren, torturaren eragina minimizatzea da. Mediku 
forentseek, sekuelak zehaztean, hematomak zeudela adierazi zuten, baina lesio horietatik harago, ez ziren 
sekuela psikologikoak eta tortura horien eragina ebaluatu. 

Delitugilerik gabeko delitua

Probintzia Auzitegiaren kondenaren ostean, Auzitegi Gorenak instruktoreen eta idazkarien kondenak deu-
seztatu zituen, erabaki baitzuen ez zegoela frogatuta torturetan parte hartu zutenik. Eta ebidentziak ebiden-
tzia, prebarikazioagatiko kondena ere deuseztatu zuen. 
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Hala ere, José Antonio Martín Padilla magistratuaren boto partikularrean adierazi bezala, “desadostasuna-
ren arrazoia polizia-atestatuetan instruktore eta idazkari gisa jardun zuten polizia-funtzionarioen absoluzioa 
da, torturetan parte-hartze aktiboa izan ez zutela eta atxilotuek tratu txarrik pairatu zutela ez zekitela argu-
diatuta”. (…) “Parte-hartze kolektibo horrek eragotzi nahi den errealitatearen isla da; izan ere, ia ezinezkoa 
da tortura egotea ekimen pertsonalagatik eta testuingurutik bakartuta. Testuinguru horretan, hain zuzen ere, 
zenbait funtzio desberdin dituzten ikerketa-taldeek jarduten dute, eta funtzio horien artean, une garrantzi-
tsuena, legaltasuna muturreraino eraman behar den unea, atestuaren idazketa da, atxilotuen adierazpenak 
jasota”. Halaber, dio, badago “Sala honek”, lehenago, “1999ko maiatzaren 31n emandako epaia, eta epai 
horretan, polizia-ikerketan instruktore eta idazkari gisa jardun zuten bi polizia-funtzionario kondenatu zituz-
ten, kargu horietako betebeharrak bete ez zituztelako, eta, gutxienez, beste pertsona batzuei tratu txar fisi-
koko edo mentaleko ekintza materialak egiten utzi zietelako. (...) Horren ondorioz, gure desadostasunaren 
arrazoia da uste dugula atestatuan jasotako galdeketan idazkari eta instruktore gisa jardun zuten funtziona-
rio guztiak tortura-delituen egile direla, gutxienez torturak eragozteko betebeharra ez betetzeagatik”.

8.2.6. Joxe Arregiren kasua
Joxe Arregi 1981eko otsailaren 13an hil zen, poliziako kideek galdekatu eta torturatu ondoren. Akusatuta-
ko polizia-inspektoreen aurkako prozesua “pertsonen eskubideen erabileraren aurkako delituagatik” izan 
zen. 1985eko abenduaren 13an, Probintzia Auzitegiak Poliziako bi kide kondenatu zituen Joxe Arregik 
1981ean pairatutako torturengatik eta heriotzagatik. Epaiaren esanetan, frogatuta dago 1981eko otsailaren 
4ko 13:15ean, gutxi gorabehera, Polizia Nazionaleko hiru kidek lau bidaiari zeramatzan auto bat geldiarazi 
zutela Madrilen, susmoak eragin zizkielako. Autokoek ihes egiteari ekin zioten, eta orduan, enfrentamendua 
izan zen, su-armak erabilita. Atxilotuetako batek tiro bat hartu zuen sorbaldan. Beste bat bi guardia zibilen 
eta udaltzainen laguntzarekin atxilotu zuten, eta “indarkeriaz egin zuen aurka, era guztietako kolpeak eman 
eta hartuz, atxiloketa kosta ahala kosta eragozteko”. Atxilotuak Segurtasuneko Zuzendaritza Nagusira era-
man zituzten, eta 14:00ak inguruan, Eskualdeko Informazio Brigadara. Horietako bat Joxe Arregi zen, ETA 
militarreko kidea, eta taldeko komisariorde buruak eta Eskualdeko Informazio Brigadako lau inspektorek 
itaundu zuten. Epaiaren arabera, eskuburdinak aurretik jarrita zituela, funtzionarioen kontra oldartu zen, 
“eta kolpeak eman zituen bi eskuekin, eta ostikadak ere bai, norabide guztietan, eta indarrez menderatu 
behar izan zuten, eta ezinezkoa izan zen atxilotuak bulegoko mahaien eta altzarien kontra jota kolpeak 
hartzea eragoztea, atxilotuaren jarduera bortitzagatik. Menderatu ondoren, Estatuko Segurtasun Zuzenda-
ritza Nagusiko zerbitzu medikoetara jaitsi zuten, eta lesio hauek zituen: «hematomak bi gluteoetan, oinetan, 
eskumuturretan eta toraxaren aurrealdean», hasierako atxiloketan eta deskribatutako liskarrean eraginda-
koak, eta ez dago jasota lehenbizikoak lehen begiratu batean ikus zitezkeenik, zerbitzu medikoetan arropak 
kenduta aztertu baitzuten”. 

Torturaren gaixotasuna

Operazio horrek atxiloketa gehiago eragin zituen. Joxe Arregi eta beste atxilotu bat 19 polizia-inspektorek 
galdekatu zituzten. Epaian, halaber, jasotzen da inspektore guztiak txandatzen zirela atxilotua zaintzen, 
gauetan izan ezik. Gauetan, hain zuzen, Guardiako Inspekzioan zerbitzuan zeuden bi polizia nazionalek 
zaintzen zuten, eta ez zen haien nortasunaren berri eman. Atxilotze-lekutik atera zuten, ETAk Don Quijote 
kalean erabiltzen zuen etxebizitza bat aurkitzeko. 

Epaiak dio instalazio haietan atxilotuta egon zen aldian poliziako zerbitzu medikoen buruak, beste hiru medi-
kok eta lau OLTk tratatu zutela. Beste mediku batek (bosgarrena) analgesiko bat eta kolpeetarako pomada 
bat agindu zizkion. Epaiak dio, halaber, atxilotu eta bi egunera urdaileko ondoeza izan zuela –antihemetiko 
bat eman zioten horretarako–, eta oinetan babak zituela, jasandako hematomen ondorioz. Okerrera egin 
zuenez, Carabancheleko espetxe-ospitalera eraman zuten eta, han, 12an, 17:30ak aldera, honako hauek 
hauteman zizkioten: “Arnasketa azidotikoa; kontzientzia-egoera ona; mihi beltza hozkadagatiko lesioarekin; 
estertore krepitatzaile basalak, birikak auskultatzean; bihotza auskultatzean, alteraziorik ez; ekimosi perior-
bital bilaterala; eta edema pretibialak”. Epaiak, berriz, “4an, lehen azterketan, hautemandako lesio berekin 
irten” zela dio. 

Absoluzio-epaia

Hala ere, epaian, ingresuko parte medikoa jasotzen da, eta hor beste lesio eta sintoma batzuk adierazi zi-
ren: “Espetxe-ospitalean sartzean, guardiako medikuak azterketa egin zion, 17:30ak inguruan, eta guardia-



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

309

ko medikuaren partean ageri diren lesio berberak hauteman zizkion: “Hematoma periorbitalak eta konjunti-
bako isuria eskuineko begian, hematomak eskuineko sorbaldan, besoetan, zangoetan eta bi gluteoetan. Eta 
bigarren mailako erredurengatiko zauriak bi oinetan, eta estupore-egoera arina, apurka-apurka gaindituko 
duena; disnea handia eta abdomeneko min lausoa, abdomen akutuaren sintomarik gabe”. 13an, goizean, 
okerrera egin zuen, zorabioak eta sukar handia izanda, eta 14:00etan hil zen, “arnas hutsegite baten on-
dorioz, prozesu bronkopneumoniko batek eragindakoa, biriketako edema bilaterala izanda, bai eta isuria 
pleura-barrunbeetan eta perikardioan ere, hori guztia jatorri ez-traumatikokoa izanik, biriketako gaixotasu-
naren prozesuaren jatorriaren eta bilakaeraren berririk jasota egon gabe, hasierako sintomak Segurtasun 
Zuzendaritza Nagusian atxilotuta zegoela agertu arte”. Baina epaian jasotzen da erredurak zituela oinetan, 
eta hori jada aipatu zen ospitaleko txosten medikoan.

Halaber, Madrilgo Probintzia Auzitegiaren epaiaren esanetan –sinestezina dirudi–, “auzipetuek, Joxe Arregi 
zena Segurtasuneko Zuzendaritza Nagusiaren Eskualdeko Informazio Brigadako bulego batean egon zen 
denboran, ez zizkioten tratu txarrak eman, ez zuten indarkeria fisikorik eta larderiazko hertsapenik erabili 
haren kontra, eta ez zizkioten erredurak eragin oinazpietan, eta ez dago jasota beste funtzionario batzuei 
Joxe Arregiri horrelako tratu txarrak eta lesioak egiten utzi zietenik, ezta oinetan babak edo bestelako lesio-
rik zuela zekitenik. Denbora horretan, gainera, atxilotua ez zegoen haien zaintzapean”. Beraz, akusatutako 
bi inspektoreak absolbitzea erabaki  zuen. 

Epai berri bat

Fiskaltzak eta akusazio partikularrak Auzitegi Gorenaren aurrean jarritako errekurtsoa onartu zen, eta Au-
zitegi Gorenaren epaian, epai berri bat egiteko agintzen da, gertaerekin bat etorri behar duena. Atxiloketa 
gertatzeko moduari edo hematomei buruzko kontraesanak aipatzen ditu, ez zirela erredurak eta beste froga 
mediko batzuk kontuan hartu, eta lesio horiek atxiloketaren unean gertatu zirela. 

Hala ere, Auzitegi Gorenak, 1989ko irailaren 25ean, bigarren epaia eman zuen. Hau gehitu zuen, besterik 
ez: “Bakarra: Instantziako epaian, kontakizun hau gehitu da: «Oinazpietako bigarren mailako erredurei da-
gokienez, Joxe Arregiren heriotza dela eta, ezin da zehaztu zenbat denbora beharko zuten sendatzeko, eta, 
1989ko ekainaren 21eko Legearen erreformaren aurreko idazketarekin bat etorriz, mediku-laguntzako ha-
mabost eguneko epearen barruan sendatuko liratekeela jo behar da. Lesio horiek polizia-ikerketan gertatu 
ziren, eta ikerketa horretan, bi auzipetuak izan ziren arduradun zuzen eta nagusi, eginbideen instruktorea 
eta idazkaria izan baitziren, eta zaindu behar zituzten funtzionarioei indarkeria fisikoa erabiltzen utzi zieten, 
eta eraso horiek eragin zituzten deskribatutako lesioak». Kontakizun horrekin kontraesanezko ez den oro, 
bere horretan jarraitzen du.

Eta instruktorea eta idazkaria tortura-delitu batengatik kondenatzen ditu, “identifikatu gabeko beste pertso-
na batzuei aipatutako ekintzak egiten utzi zietelako”, eta zigor hau ezartzen die: lau hilabeteko atzipenaldi 
handia eta hiru urteko funtzio-etenaldia (instruktoreari) eta hiru hilabeteko atzipenaldi handia eta bi urteko 
funtzio-etenaldia (idazkariari).

Kondenaren analisia

Joxe Arregi ETA-pm taldeko kidea zen. Une hartan, erakundea Espainiako Gobernuarekin negoziatzen ari zen 
armak uzteko. Negoziazio horietan, Euskadiko Ezkerra alderdiaren bitartekaritza politikoa izan zen. Probintzia 
Auzitegiak ontzak eman zuen poliziaren bertsioa: hematoma orokortuak zituzten lesio guztiak atxiloketaren 
aurka egiteagatik gertatu zirela, gorputzean zituen gainerako lesioen kausa zehaztu ezin zela, erredurak “zi-
ruditela”, eta heriotzaren kausa naturala zela, bronkopneumoniak eraginda. Santi Brouard mediku doktoreak 
–GALek erail zuen 1984an–, gertaeren ondoren emandako prentsaurrekoan, adierazi zuen bronkopneumonia 
ura xurgatu izanaren ondorioa zela, bainuontziaren torturagatik. Ez zen jatorri hori ikertu, segurtasun-indarrek 
urte haietan praktika hori sarri erabiltzen zutela jakin arren –hala dago jasota epaia izan zuten eta azterketa ho-
netan sartu ditugun zenbait kasutan–. Pertsona osasuntsu baten heriotzaren kausa bronkopneumonia izatea, 
egun batzuk inkomunikatuta egon ondoren, ezin da bereizi egun horietan pairatutako torturaren baldintzetatik, 
inolako loturarik ez duen prozesu infekzioso bat balitz bezala. Inkomunikazio-erregimenean egon eta torturak 
jasan ondoren, ospitalean hil zen zortzi egun geroago. Joxe Arregiren gorpuaren irudiak gizartea asaldatu zu-
ten, eta gizarte-mobilizazio handia eragin zuten, ETAk egun batzuk lehenago bahitu zuen ingeniari Ryan jauna 
hil zuen aste berean. Gertaera horrek ere herritar-mobilizazio handia eragin zuen. 

Epaiak alde batera utzi zituen lesio ugariak, eta arnas hutsegiteko koadro bat infekzio batek sortu zuela 
esan zuen, biriketan eta perikardioan edema izanda ere, baina 6 egun egon zen poliziaren zaintzapean os-
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pitalera eraman arte. Epaiaren araberako historian, Joxe Arregi polizien aurka oldartu omen zen, mendera-
tuta eta eskuburdinak jarrita zegoenean, eta beste hematoma batzuk eragingo zitzaizkion berriz menderatu 
behar izan zutenean. Baina hematomen kantitatea, banaketa eta trinkotasuna ez zetozen bat menderatze-
ko maniobrekin, eta hala adierazi zen beste txosten mediko independente batzuetan. Ezin zen poliziaren 
bertsioa atxilotuarekin alderatu, baina hark Carabancheleko ospitalera eraman zutenean esandako esaldia 
–geroago beste atxilotu batzuek kontatu zutena– oroimen kolektiboan sartu zen: oso latza izan da.426 Han 
sartu eta bi egunera hil zen. Joxe Arregi ez zuen mediku forentserik ikusi, DGSeko medikuek soilik ikusi 
zuten. Joxe Arregiri egindako lesioen bilakaerak eta larritasunak –dokumentazio eta txosten ugaritan doku-
mentatuta daude– erakusten dute lesioek osasun-egoera larria eragin ziotela, eta ez zutela ospitalera behar 
bezain agudo eraman. Horrez gain, ez zitzaion epaileari eman atxilotuaren egoeraren berri. 

Probintzia Auzitegiko epaitik, Joxe Arregiren oinetako erredurak kontuan hartu ez zituen zatia soilik deu-
seztatu zuen Auzitegi Gorenaren epaiak, eta lau hilabetetik sei hilabetera bitarteko espetxe-zigorra eta bi 
urtetik hiru urtera bitarteko desgaikuntzako zigorra ezarri zien instruktoreari eta idazkariari. Epaietan Joxe 
Arregiren galdeketetan 19 poliziak ere parte hartu zutela eta beste batzuk identifikatu ez zirela aitortzen den 
arren, bi poliziari soilik egotzi zieten tratu horien gaineko erantzukizuna, baina gutxienez, gainerako polizie-
tatik askok izango zuten tratu horien berri, eta hala aitortzen du Auzitegi Gorenak berak geroago emandako 
epaietan. Oinetako erredurengatiko lesioak ezin dira Joxe Arregik gorputz osoan zituen lesioen patroitik be-
reizi, hori egitea tortura-kasuen ebaluaziorako nazioarteko estandarrak ez txertatzea baita.

8.2.7. Tomás Linazaren kasua
Bilboko 3 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 44/87 sumarioa izapidetu zuen 12 guardia zibilen aurka, Tomás 
Linazaren aurkako torturengatik. 1990eko azaroaren 16an, Probintzia Auzitegiak epaia eman zuen, eta ha-
ren esanetan, frogatuta geratu zen 1981eko maiatzaren 14an, 15:00ak aldera, Guardia Zibileko hiru kidek, 
haien buruen aginduak betez eta Salbeko Komandantziako informazio-zerbitzuen buruaren oniritzia izanda, 
Tomás Linaza Euba, Tomás Linaza Etxeberriaren aita, atxilotu zutela Lemoan. 57 urte zituen orduan Tomás 
Linaza Eubak. Zortzi egun egon zen inkomunikatuta. Bilboko Salbeko kuartelera eraman zuten, eta bi egun 
geroago, Madrilgo Guardia Zibilera. Han, atxilotuta egon zen maiatzaren 22ra arte, eta egun horretan, 1 
zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko magistratu-epaile titularrarenera eraman zuten. Magistratu-e-
paileak, Tomás Linazari deklarazioa hartu ondoren, mediku forentseak aztertzeko agindu zuen, tratu txarrak 
salatu zituelako, eta horren ostean, aske utzi zuen. 

Guardia Zibileko ziegetako egonaldian, Bilbon zein Madrilen, zenbait galdeketa egin zizkioten: Bilbon bat, 
15ean, eta Madrilen, beste batzuk (5 edo 6). Galdeketetan, a) behin eta berriz jipoitu zuten –ez soilik eskue-
kin eta ukabilekin, baizik eta oinekin eta goma trinkoko puska batekin ere–, zenbait gorputz-ataletan, ge-
rrialdean eta ipurmasailetan batik bat; b) mehatxuak egin zizkioten bere bizitzaren eta osotasunaren kontra, 
bai eta familiako beste pertsona batzuen eta bere ondasunen kontra ere: hil egingo zutela, etxea leherrara-
ziko zutela, alaba bortxatuko zutela...; c) horrek guztiak sufrimendu fisiko eta moral handia eragin zion eta, 
horren ondorioz, denbora luzea eman zuen aieneka, Bilbon adibidez, “ai ama, ai ama, ai ama!” esaten; d) 
Madrilen, kolpeak ematen zizkioten bitartean, “hil nazazue, hil nazazue!” eskatu zien zenbait aldiz; e) “barra” 
izeneko tortura egin zioten –gorputza zintzilik jartzen da, belaunen eta ukondoen artean sartzen den barra 
baten bidez–, eta airean esekita, kolpeak eman zizkioten.

Epaiaren esanetan, halaber, “15ean, arratsaldean –egun horretan, 12:30ean, aurreko egunean atentatu 
terrorista batean eraildako bi guardia zibilen hileta egin zen–, Guardia Zibileko hiru kide, uniformez jantzita, 
indarkeriaz sartu ziren zeldan, eta lankide batzuen hiletatik zetozela eta kolpeka hilko zutela esan ondoren, 
jipoi basatia eman zioten eta zeldako lurrean etzanda utzi zuten. Handik, lurretik, atxiloaldiko denbora osoan 
ziegetan zerbitzuan egon zen guardia zibil batek altxatu eta adoretu zuen”.

Zenbait guardia zibili dagokienez, hau dio epaiak: “Ez da behar adina egiaztatu bost akusatu horietatik baten 

426  El País egunkarian argitaratutako informazioaren arabera, Egin egunkariak Carabancheleko Ospitalean zeuden hiru presok –Iñaki 
Aguirre (ETApm), José Luis Fernández (GRAPO) eta Luis Alonso Rivero (PCEr)– prestatutako informazioa argitaratu zuen. Informazio 
horretan, Joxe Arregirekin ospitalean hitz egiteko aukera izan zutela adierazi zuten. Lekukotza horren arabera, «betazalak guztiz ubelduak, 
eskuineko begian isuri handi bat eta eskuak puztuta zituela ikusita, zer-nolako tortura-mota jasan zuen galdetu genion, eta hau erantzun 
zigun: Oso latza izan da. Barratik zintzilik jarri ninduten zenbait aldiz, eta kolpeak ematen zizkidaten oinetan, eta erre ere egin zizkidaten, 
ez dakit zerekin; nire bularraren gainean salto egin zuten; borra-kolpeak, ukabilkadak eta ostikadak eman zizkidaten, denean». Aztertutako 
kasu guztietatik, kasu horretan soilik plazaratu zuen polizia-sindikatu batek, Unión Sindical de Policía (USP) sindikatuak, komunikatu bat, 
Informazio Komisaria Nagusiaren buru Ballesteros jaunaren dimisioa eskatuz, Joxe Arregiren heriotza zela eta. Ikusi: https://elpais.com/
diario/1981/02/17/espana/351212404_850215.html
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batek indarkeria-ekintzak egin zituenik Tomás Linazaren aurka, baina, nolanahi ere, ekintza horiek ikusi zituz-
ten eta ez zuten ezer egin eragozteko, ezta ekintza horien egileak salatu, identifikatu eta/edo jazarri ahal izate-
ko moduko inolako jarduerarik egin ere, edo gutxienez, haien buruei jakinarazi”. Halaber, epaiak dio beste buru 
batzuek horren berri izan zutela eta atestatuen informazioa jasotzen zutela, eta  horiek ere “ez zuten ekintza 
horien egileak salatu, identifikatu eta/edo jazarri ahal izateko moduko inolako jarduerarik egin”.

Salbeko kuartelean, mediku forentsea Guardia Zibileko Informazio Zerbitzuko buruak hartu zuen, eta atxilo-
tua jada kuartelean ez zegoela esan zion medikuari, agintaritza judizialak agindutako azterketa egitea era-
gozteko. Gezurra esan zion mediku forentseari, atxilotuak (Tomás Linaza eta beste hiru) mediku forentsea 
Salbeko kuartelera iritsi eta zazpi ordu geroago eman baitzituzten Madrilera. 

Geroago, Madrilgo 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko mediku forentseak hau jaso zuen txosten 
batean: “Tomás Linaza atxilotua aztertu dut, eta honako hauek ditu: hematomak eskualde orbikularretan, 
bi zentimetro eta erdikoak, eta kolore more motelekoak. Hematoma lausoak eskuineko eskualde paraaxila-
rrean, kolore more moteleko eta hori berdexkako eremuak izanik. Beste bat ezkerreko eskualde paraaxila-
rrean, lau zentimetro ingurukoa, kolore hori berdexkakoa. Beste bat gerrialdean, bost zentimetro ingurukoa, 
kolore hori-berdexkakoa.  Beste bat eskuineko belaunean, zortzi zentimetro ingurukoa, kolore more mote-
lekoa. Beste batzuk bi gluteotan, lausoak, hamar zentimetro ingurukoak, more moteletik hori berdexkara 
bitarteko tonalitatea dutenak. Bi zentimetro inguruko higadura eskuineko eskualde frontalean (zarakarra zati 
batzuetan, eta orbaina besteetan). Kanpoko miaketa otologikoa negatiboa da.” 

Epaian, hiru guardia zibil kondenatu zituzten bi tortura-deliturengatik. Delitu batengatik, bost hilabeteko 
atzipenaldi handiko eta sei urteko desgaikuntzako zigorra ezarri zieten, eta bestearengatik, berriz, bi hilabe-
teko atzipenaldi handia eta urtebeteko desgaikuntza. Eta biktimari milioi bat pezetako kalte-ordainak batera 
ordaintzera. Eta zazpi guardia zibil kondenatu zituen sei urte eta egun bateko desgaikuntza berezira, preba-
rikazio-delitu batengatik. Eta une hartan Salbeko kuarteleko Guardia Zibileko informazio-zerbitzuen burua 
zenari, sei urteko desgaikuntzara eta 100.000 pezetako isuna ordaintzera, desobedientziaren eta Justiziari 
laguntza ukatzearen delitu batengatik. Halaber, hiru guardia zibil absolbitu zituzten prebarikazio-delitutik. 

Kasuaren analisia

Epai horretan guardia zibil batzuk kondenatu zituzten, torturaren egile materialak izateagatik, eta beste ba-
tzuk, berriz, prebarikazioagatik, torturak eragotzi ez zituztelako, edo torturen jakinaren gainean egonda ere 
torturak ez salatzeagatik edo forentseari ere gezurra esateagatik, atxilotua ikustea eragozteko –Salbeko 
informazio-zerbitzuen buruaren kasua–. Torturak bi leku desberdinetan egin ziren, eta horrek erakusten du 
ekintza horien jarraitutasuna zegoela eta gutxienez beste agente eta buru batzuek ere (Salbeko kuartelean 
eta Madrilgo Guardia Zibilaren Komandantzia Nagusian) gertaeren berri izango zutela, nahiz eta identifikatu 
ez zituzten. Argudio juridiko-penalaren arabera kondena “prebarikazioagatik” dela alde batera utzita –hau 
da, legez kanpoko zerbait egitea, legez kanpokoa dela jakinda–, egoeraren berri zuzenean izatea edo atxi-
lotua ikustea eragozteko gezurra esatea tortura ezkutatzera bideratuta daude; hau da, tortura ahalbidetu 
zuten baldintzetan kolaboratu egiten da.  

Biktimak zenbait identifikazio-saiotan parte hartu behar izan zuen, baina Estatuko agintariek ez zuten ino-
lako barne-ikerketarik egin gertaerak argitzeko eta haien erantzuleak nor izan ziren jakiteko. Edonola ere, 
kondena, neurri handian, biktimak egileak identifikatzeagatik lortu zen, ez erakundeek erantzuleak justizia-
ren eskuetan jartzeko izandako lankidetzagatik.

8.2.8. Mikel Ruizen kasua
1981eko urtearen amaieran, Informazio Brigada Zentralera atxikitako Poliziako Goi-kidegoko inspektore 
batzuek PCE (r)–G.R.A.P.O. (Partido Comunista de España –reconstituido - Grupos de Resistencia Antifas-
cista Primero de Octubre) taldearen aurkako operazio bat egin zuten Bizkaian.  1981eko azaroaren 25ean, 
Mikel Ruiz eta beste bi pertsona atxilotzeko agindua eman zen. 18:50ean, gutxi gorabehera, hiru inspekto-
rek Mikel Ruiz atxilotu zuten. 19:30ean, Bilboko Poliziako Goi Burutzaren instalazioetan sartu zuten. Gau 
horretan, beste hiru pertsona atxilotu zituzten polizia-operazio beraren baitan. Beste atxilotuekin batera, 
inkomunikazio-erregimenean egon zen 6 egun. Denbora horretan, zenbait tortura jasan zituen.

Madrilera eraman zuten, eta 1981eko azaroaren 30eko gauean, bere burua zauritu zuen, hortzekin apurtu 
zuen baldosa-puska batekin. 1981eko abenduaren 1ean, 00:30ean, Estatuko Segurtasun Zuzendaritza-
ko guardiako medikuak azterketa egin zion, eta honako hauek zituen: “Zauri ebakidunak (5): ukondoko 
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bi giltzaduren aurreko aldeetan, erradioaren bi apofisi distaletan, ezkerreko eskumuturreko barnealdean. 
Dioenez, bere buruari egin dizkio. Ekimosia eskuineko masailezurrean eta haustura ebakortz batean. TAren 
esplorazioa, 11/7,5; obnubilazio arina; gainerakoak, interesik gabe”. Hala ere, ez zuen mediku forentseak 
ikusi, eta tratatu zuen mediku andreak zauriak sendatu zituen, baina ez mediku horrek, ez haren goragoko 
mailakoek, ez zioten lesioen berri eman epaileari. Mikel Ruizek esan zuen bere burua zauritu zuela, baina 
bazituen beste marka batzuk aurpegian, aipatutako autolesio-mekanismoarekin bat ez zetozenak.

Torturen ebidentzia

1981eko abenduaren 4an, epailearen esku utzi zuten. Egun horretan bertan egin zuen deklarazioa, Ma-
drilgo 4 zenbakiko Epaitegi Zentralean. Egun berean, 4 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko mediku 
forentseak azterketa egin zion. Torturengatiko auziaren epaian, honako hauek zituela adierazten da: “He-
matoma bat abdomenaren eskuineko aurreko aldean, sendatzeko fasean. Beste bat ezkerreko begiaren 
kanpoko angeluan, hori ere sendatzeko fasean. Eskoriazioak bi ukondoen atzeko aldean. Jositako zauri 
bana ezkerreko eskumuturraren barnealdean, eskuineko eskumuturraren barnealdean eta eskuineko ukon-
doaren tolesturan. Jositako zauri horiek guztiak bere buruari egin zizkiola dio. Horiek guztiak arinak dira”.

Epaian adierazten da aurpegian eta abdomenean jipoitu zutela, polizia-galdeketetan, eta horrek hematomak 
eragin zizkiola abdomenaren eskuineko aurrealdean eta eskuineko masailezurrean. Lesio horiek sendatze-
ko, medikuaren laguntza-saio bakar bat behar izan zuen. 

Beste polizia batzuei buruz ikertzeko errekurtsoa, preskripzioagatik ukatua

Geroago, 1982ko urtarrilaren 4an, Mikel Ruizen emaztearen ordezkariak kereila jarri zuen, 1981eko azaroa-
ren 25etik 27ra bitartean gertatutako tratu txarreko edo torturako ustezko delituagatik, “kereila hau eragin 
duten delituen egile, gaizkide edo estaltzaile izan zitezkeenen” aurka. “Funtsean, jotzen da Poliziako Goi-ki-
degoko kideak direla, eta hain zuzen, kaltetuaren atxiloketan eta gerora egindako galdeketetan parte hartu 
zuen Graporen aurkako brigadako kideak”. 1982ko otsailaren 22an, jarritako kereila izapidetzea onartu zen. 
Delitua preskribatuta zegoen ala ez eztabaidatu zen lehenbizi, eta Auzitegiak preskribatuta zegoela erabaki 
zuen lehen ebazpenean, baina geroago onartu zen ez zela horrela, gertaeretatik 10 urte igaro gabe zeu-
delako, eta kereila onartu egin zen. Beste prozesu bat egin zen torturan parte-hartzailetzat identifikatutako 
beste bost poliziaren aurka.

Epaian, beste agente batzuen erantzukizuna eztabaidatu zen, ez soilik egile materialen erantzukizuna, bai-
zik eta ekintza gidatzen zutenen edo gertaeren berri izan zutenen erantzukizuna ere. Epaiaren esanetan, 
“Zentzuzkoa dirudi oinarrizko gertaera horietatik, lehen adierazi denez behar bezala frogatuta dauden ger-
taera horietatik, ondorioztatu ahal izatea, Auzitegiak egiten duen moduan, atestatuaren instruktoreak eta 
idazkariak, Mikel Ruiz itaundu zuten agenteekiko buru hierarkikoak ziren aldetik (biak Poliziako Goi-kide-
goko inspektoreak ziren), Mikel Ruizi lesioak eragin zizkioten tratu txarrak eragozteko betebeharra zute-
la, horretarako autoritatea baitzuten, beren karguagatik eta gertaeretan eginkizun zehatz bat izateagatik. 
Horrez gain, ondorioztatu ahal da batzuk eta besteak zeuden polizia-instalazioetan hori gertatzen ari zela 
jakin zutela ere, kontuan hartuta Mikel Ruizen atxilotze-aldi luzea (48 ordu baino gehiago), gertaera horiek 
isiltasunean gertatzeko ezintasuna, eta tratu txarrek abdomenean eta aurpegian utzitako seinaleak, aurpe-
gikoak batik bat, orain kondenatuta dauden eta errekurtsoa jarri duten hi horiek ezinbestean ikusi beharko 
baitzituzten”.

Probintzia Auzitegiak gertaera horiek zehaztu bazituen ere, Auzitegi Gorenaren kasazio-epaiak Mikel Rui-
zen emaztearen errekurtsoa atzera bota zuen, errekurtso hori egiteko epea (5 urte) preskribatu zuela era-
baki baitzuen. Mikel Ruiz, hain zuzen, 1982ko urriaren 7ko epai bidez kondenatu zuen Auzitegi Nazionalak, 
eta 1984ko azaroaren 14ko epai bidez, berriz, Auzitegi Gorenak. 

Kasuaren analisia

Mikel Ruizek bere burua lesionatu zuen torturak pairatzen ari den denbora-aldi berean, eta lesio horiek epai 
judizialean zehaztu ziren. Mediku andrearen aurrean, berak bereizi zituen autolesioen zauriak, baina kol-
peek eragindako hematomak zituen. Zauriak tratatu egin ziren, baina tratu txarrak ez ziren erregistratu eta 
ez zen haien berri eman. Galdeketetan eta torturetan, zenbait polizia-agentek hartu zuten parte. Auzitegiak 
haietatik bi kondenatu zituen, eta Auzitegi Gorenak kondena hori berretsi zuen. Zigorrak, beste kasu batzue-
tan bezala, txikiak dira, eta ez datoz bat tortura-delituaren larritasunarekin. 
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Lehenbiziko epaian instruktorean eta idazkarian jarri zen arreta, eta ez ziren gainerako polizia-agenteak iden-
tifikatu. Atxilotuaren bikotekideak geroago egindako errekurtso batean, beste polizia batzuk ikertu behar zirela 
adierazi zen. Azkenean, bost identifikatu zituzten, baina haien erantzukizunak preskribatu egin zuela deklaratu 
zen, bost urte igaro zirelako. Tortura-kasuetan preskripzioa aplikatzea ez dator bat giza eskubideei buruzko 
nazioarteko zuzenbidearekin. Hala ere, Auzitegi Gorenak egindako gogoetan, aintzat hartu zuen beste polizia 
batzuek atxilotuak jasandako torturak entzungo zituztela edo haien berri izango zutela, ezinbestean.

Bestalde, gogoratu behar da beste hiru pertsona atxilotu zituztela eta inkomunikazio-egoera berdinean izan 
zituztela. Jada aztertutako beste kasuetan bezala, beste pertsona batzuekin batera atxilotu den pertsona 
batek torturengatiko salaketa jartzen badu, ikerketa sakonagoa egin beharko litzateke, zehazteko ea tratu 
berdina eman den harekin zuzenean lotutako kasuetan, egileekin, denborarekin eta lekuarekin lotutako 
ezaugarriak antzekoak izan baitziren.

8.2.9. Juana Goikoetxearen kasua
1982ko urtarrilaren 7an, Guardia Zibileko agenteek Juana Goikoetxea atxilotu zuten Getarian, banda arma-
tuarekin lankidetzan aritzeaz akusatuta. Epaiak dio atxiloketaren aurka egin zuela, “kalearen erdian zegoen 
harri bati helduz, lurrean guztiz etzanda edo erdi etzanda, eta indarka aritu zen atxilotu zutenekin”. Gero, 
Guardia Zibilaren kuartelera eraman zuten. 

Urtarrilaren 9an, forentseak aztertu zuen eta kontusio-aztarnak ikusi zizkion bizkarrean eta eskuineko ma-
sailezurrean. Guardia Zibilaren kuartelean, teniente baten aginduz, bi guardia zibilek zenbait aldiz itaundu 
zuten, eta kolpeak eta ostikadak eman zizkioten zenbait gorputz-ataletan, aitorpena lortzeko helburuaz, 
tenientea eta beste guardia zibil bat bertan zirela. Epaiak hau dio: “Azken bi horiek Juana Goikoetxearen 
aurkako indarkeria fisikoa eragin zutenik egiaztatu ez bada ere, ez zuten ezer egin lehenbizi aipatutako bi 
guardia zibilek emandako kolpeak eragozteko”. 

Astebete geroago, 14an, inkomunikatuta zegoela, Juana Goikoetxea Guardia Zibilaren Madrilgo Zuzenda-
ritza Nagusira eraman zuten, aipatutako eguneko lehen orduetan. Han, kidego horretako sarjentu baten 
esku utzi zuten, eta hark beste galdeketa bat egin zion. Galdeketan, aitorpena lortzeko helburuz ere, kol-
peak eman zizkion zenbait gorputz-ataletan; besteak beste, kolpe handi bat eskualde okzipitalean. 15ean, 
09:45ean, Guardia Zibileko teniente koronelak aztertu zuen eta “hematomak eta kontusioak gorputzeko eta 
buruko (eskualde okzipitala) zenbait ataletan, aurrekoak eta bilakaera-egoeran” hauteman zizkion, eta egun 
horretako goizean bertan, 1 zenbakiko Epaitegi Zentralak atxilotua aske uzteko agindu zuen. 

Egun bereko (15a) gauean, jada Getarian, herri horretako mediku titularrak Juana aztertu zuen eta au-
rrekoaren antzeko partea egin zuen, baina zehatzagoa eta deskribapen hobea eginez. Akreditatuta dago 
Juana Goikoetxeak, aipatutako helburua lortzeko, Donostian eta Madrilen egin zizkioten galdeketa horietan 
jasotako kolpeen eta ostikaden ondorioz, honako lesio hauek izan zituela: a) hematomak eskualde eskapu-
larrean, b) gerrialdean, c) giltzurrun-eskualdean, d) bularraldean, e) gluteoetan, f) besoetan, g) zangoetan, 
eta h) oinetan; i) kontusioa eta isuri handia eskuineko eskualde okzipitalean eta parietalean; j) antsietate 
nerbiosoa; k) zefaleak eta zorabioak –ezin esan noiz sendatuko ziren–; eta l) oinazea eta mugikortasun-ga-
lera lepoan, endekapenezko espondiloartrosia larriagotzeagatik.

Auzitegiak, 1987ko uztailaren 15ean, bost guardia zibil kondenatu zituen tortura-delitu baten egile erantzule 
izateagatik, eta zigor hau ezarri zion bakoitzari: lau hilabeteko atzipenaldi handia eta lau urteko etenaldia 
Estatuko segurtasun-gorputzeko kideen funtzioetan. Horrez gain, Juana Goikoetxeari bi milioi pezeta, zati 
berdinetan, ordaintzera kondenatu zituen, kalte-galeren kalte-ordain gisa, Estatua erantzule zibil subsidia-
rioa izanik. Auzitegi Gorenak ez zituen kasazio-errekurtsoko argudioak onartu eta kondena irmoa ezarri zien 
guardia zibil erantzuleei.

Kasuaren analisia

Epaian aitortzen da kasu honetan torturaren jarraitutasuna egon zela, Getariako atxiloketan hasi eta, Guar-
dia Zibilaren Antiguako kuartelean eta Madrilgo Komandantzian jarraitu baitzuen. Epaian, halaber, aitortzen 
da torturaren erantzukizuna ez zegokiola soilik atxilotuari zuzenean kolpeak eman zizkionari, baizik eta 
atxiloketaren operazioa koordinatu, eta galdeketetan beste guardia zibil batekin batera egon zenari. Juana 
Goikoetxea aske utzi zuten epailearen aurrean egon ondoren, inkomunikatuta egon zen 8 egunetan tortu-
rak jasan ondoren. Gipuzkoan atxilotuta zegoela egindako lehen txosten forentsean, torturen ondorioz izan 
zitezkeen lesioak jaso ziren, eta Guardia Zibileko mediku batek Madrilen egindako txostenean, beste hema-
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toma gehiago adierazi ziren, baina familiako medikuak egindako txosten medikoa askoz esplizituagoa izan 
zen, bai hematomen kantitateari eta banaketari buruz, bai gorputzean zituen tortura-seinaleei buruz, bai eta 
Juana Goikoetxearen egoera psikologikoari buruz ere.  

8.2.10. Ana Ereñoren kasua
1997ko urtarrilaren 28an emandako epaian, Bilboko Probintzia Auzitegiak frogatutzat jo zuen Polizia Nazio-
naleko funtzionario batzuek Ana Ereño atxilotu zutela 1982ko apirilaren 26an, Donostiako Egia auzoan, eta 
Bilboko Poliziako Goi-burutzaren instalazioetara eraman zutela, han egon zela 29aren goizaldeko 02:00eta-
ra arte, eta handik Madrilgo Informazio Brigada Zentralera eraman zutela. Instalazio horietan, atxilotuta 
egon zen maiatzaren 7ra arte, eta egun horretan, 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentralaren eskuetan 
utzi zuten. Hau da, hamar egun egon zen inkomunikazio-erregimenean. 

Indautxuko polizia-etxean –Bilboko Poliziako Goi-burutzaren egoitza da–, lehen solairuko gela batera era-
man zuten. Han, hamabi pertsona bildu ziren: Ana atxilotu zuten hiru inspektoreak eta identifikatu ez ziren 
beste bederatzi pertsona. Gela hartan, han zeudenak kolpeak ematen hasi zitzaizkion, bereizketarik gabe. 
Tortura hauek pairatu zituen: kolpeak, ukabilekin eta telefono-aurkibide batekin edo antzeko zerbaitekin, 
buruan batik bat, baina baita beste gorputz-atal batzuetan ere. Anari tratu txarrak egiten ari zitzaizkionek 
buruaren eskuineko aldea handitzen ari zitzaiola ikustean eta Anak ikusmena galtzen ari zela esan zienean 
utzi zioten kolpeak emateari.

Epaiaren esanetan, Informazio Brigada Zentralaren instalazioetara eraman zuten, eta han, instruktoreak eta 
idazkariak, Polizia Nazionaleko funtzionarioak zirenak, hartu zuten haren gaineko ardura –eta atestatuaren 
gainekoa–. Instruktoreak eta idazkariak ez zuten gertatutakoari buruzko ikerketarik egin, Anaren itxura pe-
nagarria izan arren. Iritsi eta berehala –eta hurrengo egunetan– zenbait espezialitateko mediku batzuk ikusi 
zuten –forentsea, oftalmologoa eta traumatologoa–, 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentralaren esku utzi 
zuten arte, Madrilen tratu txarrik edo mehatxurik pairatu zuenik jaso gabe. Espetxeko presokideen lekukotza-
ren arabera, Ana Ereño egoera penagarrian zegoen torturaren ondoren. Hilabete geroago, aske utzi zuten. 

Txosten medikoetan, adierazi zen Ana Ereñok honako hauek zituela hartutako kolpeen ondorioz: a) kontu-
sioa garezurrean, eta edema; b) hantura aurpegian, eta betazal-edema bilaterala; c) hematoma ezkerrean; 
d) hematoma erretromandibular bilaterala; e) hematoma epigastrioan eta mesogastrioan; f) hematoma pe-
riunbilikala; g) hematoma eta hantura lepoan; h) hematoma ezkerreko sorbaldan; i) orban ekimotikoak bi 
bularretan; j) hematoma ezkerreko izterraren kanpoaldeko erdiko herenean; k) zefalea traumatikoak; eta 
l) depresio-egoera. Horiek guztiek mediku-laguntza behar izan zuten, eta ez dago akreditatuta hamabost 
egun baino gehiago behar izan zuten sendatzeko”.

Auzitegiak hiru polizia kondenatu zituen, tortura-delitu baten egileak eta erantzuleak izateagatik, eta zigor 
hau ezarri zien: bi hilabete eta egun bateko atzipenaldi handia eta zortzi urte eta egun bateko desgaikuntza 
berezia, eta horrez gain, biktimari batera eta solidarioki milioi bat pezeta (1.000.000 pezeta) ordaintzea, kal-
te-galeren ordain gisa, Estatuak erantzukizun zibil subsidiarioa izanik. Eta bi poliziak –idazkaria eta instruk-
torea– prebarikazio-delitu baten egile-erantzuletzat kondenatu zituen, eta hamar hilabeteko desgaikuntza 
bereziko zigorra ezarri zien. 1999ko urtarrilaren 25ean, Auzitegi Gorenak atzera bota zuen kondenatutako 
poliziek jarritako kasazio-errekurtsoa. Instruktorearen eta deklarazioan idazkari-lanean aritu zen poliziaren 
kasuan, Auzitegiak ez zuen onartu egoeraren berri ez izanaren argudioa. 

Hala ere, hurrengo urtean, 2000ko abenduaren 1ean, Ana Ereñok pairatutako torturaren berri izanda tortura 
hori ez eragozteagatik eta ez salatzeagatik prebarikazio-delituaz akusatutako eta kondenatutako bi inspek-
toreak indultatu egin zituen Espainiako Gobernuak, 3018 eta 3006/2000 dekretuen bidez, Justizia Ministe-
rioak hala eskatuta.

Kasuaren analisia

Ana Ereño Egin egunkariko langilea zen, bai eta mugimendu feministako militante ezaguna ere. Tortura eta 
jipoi bortitzak Bilboko Indautxuko polizia-etxean gertatu ziren. Epaian, hiru polizia-inspektore torturengatik kon-
denatu zituzten, eta Madrilgo idazkaria eta instruktorea, berriz, torturak ez salatzeagatik, gertatutakoaren berri 
izanda. Epaian bertan, kondenatuek jarritako errekurtsoetako bati erantzuteko, jasotzen da Ana Ereño jipoi 
handia hartua zela; “izan ere, aurpegian eta buruan izotz-poltsak jarrita egon zen, eta hori ikusita, Madrilen 
atestatuaren ardura hartu zutenek gertaerak argitzeko egin beharreko ikerketak abiatu beharko zituzten, eta, 
hala egokituz gero, ikerketa horiekin lotutako izapide egokiak egin, baina ez zuten horrelakorik egin, Donostia-
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tik, Bilbotik pasata, Madrilera eraman zutenek idatzitako txostena ontzat eman baitzuten besterik gabe”. Ana 
Ereñoren polizia-fitxan, Tiempo aldizkariak argitaratu zuena, aurpegia ubelduta eta puztuta ikusten zen. 

Epaian bertan jasotzen da Ana Ereño 12 polizia-agentek osatutako talde batek torturapean itaundu zuela. 
12 agente horietatik soilik hiru identifikatu zituzten. Horrek esan nahi du ezin izan zituztela 9 torturatzaile 
identifikatu, segurtasun-indarren, polizia-buruen eta Barne Ministerioaren lankidetzarik ezaren ondorioz. Ez 
dago arrazoizko argudiorik galdeketetan parte hartu zuten guztiak identifikatu ezin direla azaltzeko. Poli-
zia-erakundeen funtzionamenduan hierarkia- eta kontrol-erregimena dago; beraz, pertsona horiek nor ziren 
datu ezaguna da. Akusatuak isilik egoteko eskubidea badute ere, erakundeek justiziarekin kolaboratzeko 
betebeharra dute. Bestalde, Madrilgo deklarazioko instruktoreaz eta idazkariaz gain, beste polizia batzuek 
ere ikusi izan behar zuten zer egoeratan zegoen Ana Ereño instalazio haietan, baina ez zen horri buruzko 
inolako ikerketarik egin.

Ana Ereñok jasotako jipoi latzen sekueletan, tortura sexuala ere izan zen, bularretan kolpeak eman bai-
tzizkioten. Gertaera horien zirkunstantziak ez ziren zehazki ikertu.  Lesioak sendatzeari dagokionez, beste 
kasuetan bezala, hematomak sendatzeko behar den denbora soilik hartu da aintzat, torturak eragindako 
inpaktuak marka fisiko ikusgarrienak desagertzearekin batera desagertu balira bezala, baina sekuela psiko-
logiko ugari pairatu zituen denbora luzez.

8.2.11. Juan Carlos Garmendiaren kasua
Donostiako 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 4098/89 zenbakiko aurretiazko eginbideak abiatu zituen 
Guardia Zibileko lau agenteren aurka, Garmendiaren aurkako tortura-delitu batengatik. Eginbide horiek 
Donostiako Probintzia Auzitegiko Bigarren Atalera bidali zituen, eta Auzitegiak epaia eman zuen 1993ko 
irailaren 28an. Epaian, gertaerek preskribatu zutela erabaki zuen, eta horrenbestez, akusatuak absolbitu 
zituzten. Hala ere, epaian, magistratuetako batek boto partikularra eman zuen, eta hark adierazi zuen ger-
taera hauek frogatutzat jotzen zituela: “Frogatutzat jotzen dut, eta hala adierazten dut, 1982ko abuztuaren 
18ko gaueko azken orduetan Guardia Zibilaren 543 zenbakiko –gaur egun, 513– Komandantziara atxikitako 
agenteek Garmendia, 20 urtekoa, atxilotu zutela Ordiziako bere etxean, eta etxe horretan zenbait doku-
mentazio aurkitu zutenez eta aipatutako pertsona hori talde terroristekin lotutako jardueretan inplikatuta 
egon zitekeela susmatuz, Guardia Zibilaren Donostiako Zumalakarregi etorbideko instalazioetara eraman 
zuten. J.C. Garmendia abuztuaren 25era arte egon zen aipatutako instalazioetan –egun horretan, Madrilera 
eraman zuten–, eta zenbait galdeketa-saio pairatu zituen”. Bestalde, boto horrek frogatutzat jotzen zituen 
tortura-saioak eta saio horiek atxilotuari eragindako sekuelak, txosten mediko-forentseetan jaso zirenak. 
Horren arabera, saio horietan, ETAri buruzko informazioa lortzeko, hiru agenteek “ostegunetik ostiralerako 
gauean (19tik 20ra), kolpeak eman zizkioten telefono-aurkibide batekin eta goma-puska gogor batekin, eta 
ostikadak ere eman zizkioten. Hori dela eta, lesio hauek izan zituen427:

1) Hantura traumatiko handia bi begietako goiko eta beheko betazaletan, begiak ixteko modukoak.

2) Hantura traumatikoa ia eskualde frontal osoan.

3) Ezkerreko masail-hezurrean.

4) Garondo osoan, eskualde okzipitalean.

5) Goiko ezpainaren ezkerreko erdialdean.

6) Kolore berdexkako hematoma ezkerreko hutsunean. 

(Lesio horiek) mediku forentseak aztertu zituen abuztuaren 23an, eta 25 egun behar izan zituzten senda-
tzeko. Egun horietatik, 10 egun egon zen ohiko eginkizunak egin ezinik, eta medikuaren bi laguntza-saio 
behar izan zituzten”.

Boto partikular horrek hiru guardia zibil kondenatu zituen tortura-delitu baten egile izateagatik eta zigor hau 
ezarri zien: bi hilabeteko atzipenaldi handia eta bi hilabeteko funtzio-etenaldia, eta Garmendiari batera eta 
solidarioki 160.000 pezetako kalte-ordaina ordaintzea, Estatua erantzule zibil solidarioa izanda. Eta bi agen-
te absolbitu zituen.

Auzitegi Gorenak Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren errekurtsoak onartu zituen –preskripzioa delitu 
horietarako ez aplikatzeari buruzko errekurtsoak, alegia–, eta errekurtsoen balorazioa eginda, Probintzia 
Auzitegiak emandako epaia deuseztatu zuen, eta 500.000 pezetako (bostehun mila pezeta) kalte-ordaina 

427  Puntuazioa geuk egina da, baina testua epaiaren transkripzioa da.
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erabaki zuen, kalte-galerengatik, Estatua erantzule zibil subsidiarioa izanda. Horrez gain, jarduketak Pro-
bintzia Auzitegira itzultzeko agindu zuen, epaia eman zezan, frogatutako gertaerak aintzat hartuz eta pres-
kripzioaren figura erabili gabe. 

Kasuaren analisia 

Auzitegi Gorenaren epaiak Donostiako Auzitegiaren epaia zuzendu zuen, Donostiakoak gertaerak preskri-
batutzat jo baitzituen, eta, horregatik, ez zen sartu gertatutakoa frogatutzat jo zitekeen aztertzera. Auzitegi 
Gorena, Donostiako Auzitegiaren epaia zuzentzeko, Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren errekurtsoan 
oinarritu zen, baina magistratuetako baten boto partikularra ere jaso zuen, magistratu hori ez baitzegoen 
ados epai harekin eta gertaerak frogatutzat jo baitzituen. Preskripzioa legezko figura bat bada ere, tortu-
ra-delituetan aplikatzeak gertaeretatik 5 urte soilik igaro direnean, erakusten du zein larritasun-maila txikia 
aitortzen zaion torturari aplikatutako legedian, hori falta baten maila bera ematea baita, delitu larriaren maila 
ematea baino. Magistratuetako baten boto partikularra egoteak aukera eman zuen Auzitegi Gorenak ger-
taeren balorazioa egin ahal izateko. Nazioarteko auzitegiek epai asko eman dituzte tortura-kasuen preskri-
baezintasunari buruz.

8.2.12. Enrike Erregerena Beraren kasua 
1982ko irailaren 28an, ETAko kideak Frantziaren eta Nafarroaren arteko muga-zeharkatzearekin lotutako 
polizia-ikerketa batean, Espainiako Polizia Nazionaleko Informazio Brigada Zentraleko zenbait kideri agindu 
zieten Madriletik Iturenera (Nafarroa) joateko, eta han, Enrike Erregerena atxilotu zuten, Iturengo auzotarra, 
ETAko kideei Espainiaren eta Frantziaren arteko muga ezkutuan zeharkatzen lagundu zielakoan.

Madrilgo Probintzia Auzitegiaren 1997ko urtarrilaren 21eko epaiaren esanetan, frogatuta geratu zen Enrike 
Erregerena, atxilotu ondoren, Donostiara eraman zutela, eta han haren andregaiaren etxera joan zirela, eta, 
handik, Pasaiara, andregaiaren gurasoen etxera. Halaber, Iruñeko polizia-instalazioetara eraman zuten, eta 
azkenean, Madrilgo Informazio Brigadaren instalazioetara. Atxiloaldia 10 egunekoa izan zen, eta inkomuni-
kazio-erregimenean egon zen, 4 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentralak baimenduta.

Erregerena poliziaren eskuetan egon zen denboran, galdeketak egin zizkioten. Galdeketetan, besteak bes-
te, atxilotu zuten agenteek parte hartu zuten. Epaian, lau polizia identifikatzen dira. Lau horiek beste agen-
te batzuekin txandakatzen ziren galdeketetan, atxilotuaren aitorpena lortzeko egozten zizkioten gertaerei 
buruz. Zenbait aldiz kolpekatu zuten, azkenean bere burua errudun aitortzeko deklarazio bat sinatu zuen 
arte (1982ko urriaren 6an). Sekuela ikusgarri hauek eragin zizkioten: a) hematomak eskuineko besoan eta 
ukondoan, ezkerreko besoaren aurrealdean, eta eskuineko zangoko atzealdean; b) lesioak zakileko atzeal-
deko azalean; c) bi oinen aurrealdean; d) atxilotze-aldiko azken egunetan, galdeketak amaitzean, atxilotua 
zaintzen zuten agenteek pomada ematen zioten kaltetutako lekuetan, ematen zizkioten kolpeen marka trau-
matikoak txikiagotzeko.

Urriaren 8an, Enrike Erregerena behin-behineko presotzat sartu zen Madrilgo Espetxe Ospitale Psikiatri-
koan. Epaian, halaber, jasotzen da urriaren 16an lesioak sendatuta zituela, baina, halaber, aske utzi ostean, 
1982ko abenduan, eskuineko nerbio erradialaren neuropraxia diagnostikatu ziotela, bai eta arazo psiko-
logiko larriak ere, hala nola dinamismo paranoide bat eta neurosi traumatiko bat, Arantzazuko Andra Mari 
Osasun Egoitzan tratatu zizkiotenak. Epaian adierazten da ez dagoela jasota lesio horiek atxilotze-aldian 
pairatutako tratu txarren ondorio direnik edo haiekin lotura dutenik, baina adierazten da atxilotu zutenean 
lanerako ezintasun iragankorreko egoeran zegoela, 1982ko irailaren 11tik, eta bajaren partean ageri zen 
diagnostikoa sindrome paranoidea zela. 

1982ko urriaren 19an, epailearen aurrean egon eta bi aste geroago eta Fiskaltzak eskatuta, atxiloketaren 
ondorioz Enrike Erregerenaren aurka abiatutako eginbideak artxibatzea erabaki zuen 4 zenbakiko Instruk-
zioko Epaitegi Zentralak. 

Kasuaren analisia

Enrike Erregerena laneko bajan zegoela atxilotu zuten. Osasun mentaleko arazo larriak zituen; hain zuzen, 
sindrome paranoidea zuen diagnostikatuta. Informazio Brigada Zentralak Iturenen (Nafarroa) egindako ope-
razio batean atxilotu zuten. Donostiara eta Pasaiara eraman zuten, eta gorputzeko zenbait ataletan kolpe-
katu zuten, eta arrasto eta hematoma ugari utzi zizkioten torturaren ondorioz. Epaiaren esanetan, ez dago 
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frogatuta 10 eguneko inkomunikazioaren ondoren dituen ondorio psikologikoak torturaren sekuelak direnik, 
baina kontuan hartu behar da pertsona kaltebera zela, eta osasun mentala egoera larrian zuela, eta zirkuns-
tantzia horiek, zalantzarik gabe, aurretik zuen egoerak okerrera egitea eragin zuten. Kontuan izan behar da 
arazo psikologiko larriak dituen pertsona bat torturatzen bada, torturaren eragina are handiagoa dela eta 
pertsona horren egoera psikologikoa larriagotu egiten dela. Arazo psikikoen aurrekariak izatea arrisku-adie-
razle bat da esperientzia traumatikoetan, eta kasu honetan, ez zen aurretiko azterketa mediko-forentserik 
ere egin, inkomunikazio-erregimenean atxilotuta egon al zitekeen zehazteko. Izan ere, ospitale psikiatrikoan 
sartuta egon zen epailearen aurretik pasatu ondoren, eta aske utzi zuten bi aste geroago. 

Madrilgo Probintzia Auzitegiaren epaiak lau polizia kondenatu zituen torturengatik, eta zigor hau ezarri zien: 
hiru hilabeteko atzipenaldi handia, urtebeteko funtzio-etenaldia, eta prozesuaren kostuen erdia ordaintzea, 
bai eta milioi bat pezeta ordaintzea ere, Estatuak erantzukizun zibil subsidiarioa izanik. Beste polizia bat ab-
solbitu egin zuen. Halaber, legearen aurkako atxiloketaren eta legeek aitortutako eskubide zibilak erabiltzea 
eragoztearen delituetatik absolbitu egin zituen (delitu horiez ere akusatuta zeuden). 

Bestalde, kasu honetan, deigarria da Estatuko abokatuak kondenaren aurkako errekurtsoa aurkezteko zen-
bait arrazoi planteatu izana. Hauek ziren arrazoiak, hain zuzen ere: a) ez zela frogatu polizietakoren bat leku 
hartan zegoenik; b) Konstituzioaren 24.2 artikuluan xedatzen den errugabetasun-printzipioa urratu zela; c) 
akatsak egon zirela frogaren balorazioan; argudio horretarako, Estatuko abokatuak autoetako dokumen-
tuetan oinarritu zen, eta defendatu zuen dokumentu horiek frogatzen zutela epai-emaileak huts egin zuela 
txosten medikoen ebaluazioan eta identifikazio-saio batean; d) zalantzan jarri zen egotzitakoa tortura-deli-
tua zenik; e) eta horrez gain, Estatuak ez zuela erantzukizun zibil solidariorik defendatu zen.

Auzitegi Gorenak ukatu egin zituen Estatuko abokatuaren errekurtso-arrazoi horiek guztiak, bai eta konde-
natutako polizienak ere. Baina behatzaile inpartzial ororen begietara, horrek erakusten du Estatuko aboka-
tuak kezkarazteko moduko eginkizuna bete zuela inkulpatutakoen defentsan. Izan ere, Auzitegi Gorenak 
epaiaren puntu guzti-guztiak berretsi zituen.

8.2.13. Jokin Olanoren kasua
Donostiako 2 zenbakiko Instrukzio Epaitegiak 21/1984 sumarioa izapidetu zuen, eta Donostiako Probintzia 
Auzitegiak, 1992ko irailaren 22an emandako epaian, frogatutzat jo zituen gertaera hauek: 1983ko uztailaren 
29an, 02:30ak aldera, bost guardia zibilek, Guardia Zibilaren 513 zenbakiko Komandantziako Informazio 
Zerbitzuko kide batzuekin batera, Jokin Olano atxilotu zuten Lasarten, etxean. ETA (p-m) VIII. Biltzarreko 
kide izateaz eta egun batzuk lehenago Villabonan furgoi blindatu baten aurka egindako lapurretan parte har-
tu izanaz akusatu zuten. Auzitegi Nazionalak absolbitu egin zuen egotzi zizkioten inputazio horietaz. 

Tormentu-formak

Jokin Olano Antigua auzoko Guardia Zibilaren kuartelera eraman zuten. Han, informazioa lortzeko, guardia 
zibilek: a) ukabilkadak eta ostikadak eman zizkioten; b) buruan kolpeak eman zizkioten telefono-aurkibide 
batekin; c) plastikozko poltsa bat jarri zioten buruan, eta poltsa lotu egiten zuten, asfixia eragiteko; d) tarteka, 
flexioak egitera behartzen zuten; eta e) leporaino iristen zitzaion ohol bat jarri zioten gorputzaren aurreal-
dean, eta ohol hori gorputzera itsatsita eusten zion manta batekin bilduta, ura zuen ontzi baten parean jarri 
zuten, eta taula kulunkatuz, tarteka, burua uretan sartzen zioten, bitartean irrati bat ozen-ozen jarrita zutela; 
f) gero, zoru hezearen gainean, bateria bateko elektrodoak aplikatu zizkioten. 

Jokinek Abaltzisketan anaia biki bat zuela esan zuenez, guardia zibilek hara eraman zuten, eta laster itzuli 
ziren, anaia ikusi gabe. Egun horretan (29an) ez zioten janaririk eman, ez zioten lo egiten utzi eta ez zioten 
ia batere urik eman.

Irrati salataria

Guardia Zibilaren kuarteletik gertu bizi zen emakume bat esnatu egin zen, irrati bateko soinu ozen-ozena 
entzun zuelako, eta lo hartu ondoren, berriz esnatu zen, pertsona bat behin eta berriz “ez, ez, mesedez, ezin 
dut gehiago” garrasi egiten entzutean. Hunkituta, alferrikako zenbait gestio egin ondoren, gertaera horiek 
guardiako epaitegian salatzea erabaki zuen. Hori dela eta, epaitegiak erabaki zuen mediku forentsea eta 
idazkari-lanean ari zen ofiziala bidaltzea Guardia Zibilaren instalazioetara, han atxilotuta zeuden pertsonei 
azterketa egiteko, salatutako gertaerak ikertzeko.
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20:00etan, kuarteleko instalazioetara iritsi zirenean, atxilotua kuartelean ez zegoela esan zieten, eta bi ordu 
inguru edo igaroko zirela itzuli baino lehen, zulo bat miatzera eraman baitzuten. Bitartean, Jokin Olano auto 
batean sartu eta hirian bueltak ematen eduki zuten. Horrela, gainbegiratze judizialetik ezkutatu zuten.

Alfabetoko behar adina letrarik ez

21:15ean, forentseak Jokini azterketa egiteko aukera izan zuen, eta honako hauek hauteman zizkion: a) he-
matomak eskualde frontalean; b) hematoma eskuineko orbitan, eta higadura txikia lokian (zentimetro karratu 
bat); c) hematoma sakabanatuak buruko ile-larruan; d) punteatu sakabanatuko formako hematomak bi be-
soetan eta ezkerreko sorbaldan; e) denbora-desorientazioa, ez du gogoratzen zenbat denbora daraman atxi-
lotuta, ezta zer ordu edo asteko eguna den ere; f) akidura fisiko handia eta indar-galera orokorra; ez da gai 
zutik egoteko eta ez du egonkortasuna ibiltzean; g) ez da arropa kentzeko gauza; h) buruko min etengabea, 
pairatutako kolpe errepikakorren ondorioz –telefono-aurkibide batekin jipoitu dutela dio–; i) min handia lepoa-
ren aurrealdean zuzeneko kolpe baten ondorioz –karatean eman ohi diren kolpeen antzekoa izan zela dio, eta 
eskuaren barne-ertzarekin eman diotela–; (…) kolpe horren ondorioz, zailtasunak ditu listua irensteko, bai eta 
hitz egiteko ere; j) oinazeak ezkerreko saihetsaldean, alde horretan hartutako kolpeen ondorioz; k) barne-oi-
nazea, batik bat eztula egitean agertzen dena –dioenez, burua urez betetako ontzi batean sartu ziotelako du 
oinaze hori, ia asfixiatu arte izan zutela horrela, eta likidoa irentsi zuela–; l) indar-galera handia du besoetan, 
eta ez da gai objektuei normaltasunez eusteko; m) besoen goialdean, min handia du ukitzen zaionean, eta 
adierazten du ohol bati lotzeko jarri zizkioten loturek eragindakoa dela; n) oinazea barrabiletan, leku horretan 
eman dizkioten ostikaden ondorioz; ñ) halaber, bi izterretan mina duela dio, eta horrek eragotzi egiten dio aul-
kitik bere kasa altxatzea; o) batik bat, neke handia du, atxilotu zutenetik batere atsedenik hartu ez duelako; 
p) aldi horretan ez zaio batere janik eta edaririk eman; q) ez du batere lo egin, eta tratu txarrak eman dizkiote 
etengabe; r) zailtasunak ditu ahoskatzeko eta begiak irekita edukitzeko, eta atseden-jarreran eta begiak itxita 
egoteko behar handia du, s) urduritasuna eta larritasuna, egungo eta etorkizun laburreko egoera dela-eta. 

22:00ak eta 22:30ak artean, mediku forentsea eta jarduneko idazkaria epailearen etxera joan ziren, eta hurrengo 
egunean goizean, hirurak joan ziren kuartelera. Han, Komandantziako buruak esan zien atxilotua Gurutze Go-
rriaren Ospitalean zegoela ingresatuta, zulo bat miatzera atera zutenean aurre egin ziela-eta menderatu behar 
izan zutelako. Halaber, 12:00etan, kuarteletik, Jokin ospitalean ingresatu zela jakinarazi zioten Epaitegiari.

Bitartean, 19:45ean edo –forentseak eta jarduneko idazkariak Jokin Olanori kuartelean azterketa egin bai-
no lehen–, Jokinen emazte Pepi Martin kuarteleko instalazioetan sartu zen, arropa-poltsa bat zuela. Kabo 
lehen batek hartu zuen, beste guardia batekin batera, eta barneko gela batean sartzeko esan zion. Han se-
narrak atxilotu aurreko egunetan zer egin zuen galdetu zioten. Kaboa une batez irten zen, eta beste guardia 
zibil batekin itzuli zen. Bigarren hori Jokinen emaztearekin bakarrik geratu zen gelan. Une horretan, emaz-
tea erakutsi zioten Jokin Olanori behatxulotik, eta bortxatu egingo zutela esan zioten.

Hau da, Jokinek honako hauek ere pairatu zituen: u) atxilotu zutela ezkutatu zuten, behin; v) bigarren aldiz 
ezkutatu zuten, eta hari eragindako lesioak justifikatu egin zituzten epailearen eta forentsearen aurrean; w) 
emaztea bortxatzearekin mehatxatu zuten, Jokinek kuartelean emaztea behatxulotik ikusten zuen bitartean, 
emaztea arropa eramatera joan zitzaionean.

Hurrengo egunean, uztailaren 30ean, 00:15ean, Guardia Zibileko kide batzuek, sarjentu bat buru zutela, 
zulo bat arakatzera eraman zuten. Han, talde horretako bik jo egin zuten buruan, fusilaren kulatarekin, eta 
eguneko lehen orduetan, guardia zibil horiek, Komandantziatik pasatu ondoren, Gurutze Gorriaren Ospita-
lean ingresatu zuten. Orduan, beste lesio berri batzuk zituen, aurrekoetan hautemandakoez gain, hiru zauri 
hain zuzen ere: x) bat, eskuineko eskualde frontalean; y) beste bat eskualde berean; eta z) beste bat alde 
bereko bekainean, oso hanpatua. Jokin Olanoren lekukotzaren arabera, guardia zibil horiek tratu txarrak 
eman zizkioten Gurutze Gorriaren ospitalean ohean zegoenean ere,

Ospitaleko alta eman zioten eta Instrukzioko Epaitegi Zentralak espetxean sartzea erabaki zuen, eta abuztuaren 
11n, furgoi zelular batean Gurutze Gorriaren Ospitaletik Martuteneko espetxera eramatean, guardia zibiletako batek 
atxilotua berriz jipoitu zuen buruan eta bizkarrean, eta ostikadak eman zizkion zangoan. Honako hauek eragin ziz-
kion: a2) bi zentimetro inguruko diametroa zuen hematoma bat, eskualde interreskapularrean; b2) beste hematoma 
bat eremu berean; c2) beste bat garondoaren behealdean; eta d2) eskuineko zangoaren aurrealdean.

Sekuelak eta lesioak

Epaiaren esanetan, 1983ko uztailaren 29an deskribatutako lesioak (1) arinak ziren, eta hamabi egun behar 
izan zuten sendatzeko. Lasarteko mendi-eremuan egin zizkioten lesioak (2. atalean jasotako sekuentzia) 
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pronostiko ez hain larrikoak ziren, eta ez zen zehaztu zenbat denborako osasun-laguntza behar izan zuten 
sendatzeko. Abuztuaren 11n eragindako lesioak (txosten honetako 3. atalean jasotako sekuentzia) arinak 
ziren, baina ez da zehaztu zenbat denbora behar izan zuten sendatzeko, nahiz eta guztietarako mediku-la-
guntza behar izan zuten.

Hamarkada bat baino gehiago igaro ondoren, Probintzia Auzitegiaren epaian, honako sekuela hauek ob-
jektibatu ziren: A) Fisikoak: 2 cm-ko orbainak kopeta-eskualdean eta ile-larruan. Eskuineko besoko bizeps 
brakialaren tendinitisa. B) Psikikoak: Depresio- eta antsietate-koadroa, loaren nahasmendua, artegatasuna 
eta barnerakoitasuna.

Bestalde, Auzitegiak adierazi zuen haren identitatea ezkutatu zela edo dokumentu bat faltsutu zela. Auzite-
giak zigor hau ezarri zien hiru guardia zibili, jada zehaztutako lesio-falta batekin lotutako tortura-delitu baten 
egile-erantzule izateagatik: bi hilabeteko atzipenaldi handia eta urtebeteko etenaldia polizia-funtzioetan. Eta 
berriz haietako biri, eta beste bati, zigor hau, tortura-delitu baten erantzule izateagatik: bost hilabeteko atzi-
penaldi handia eta sei urte eta egun bateko desgaikuntza berezia. Auzitegi Gorenaren epaian, gertaerak eta 
zigorrak berretsi ziren, eta horrez gain, erabaki zen bigarren tortura-delituagatik zigortutako beste guardia 
zibil hori lehenbiziko delituaren erantzule ere bazela. 

Kontatzen ez den kaltea

Akusazio partikularrak errekurtsoa aurkeztu zuen, 11 txosten erantsita (forentseenak, edo Jokin Olano az-
tertu zuten espetxeko edo osasun-zerbitzuetako medikuenak). Txosten horiek erakusten zuten sekuelak 
askoz sakonagoak izan zirela, sendatzeko 15 egun behar izana baino ondorio sakonagoak izan zituztela, 
baina, hala ere, Auzitegi Gorenak adierazi zuen ez zuela Probintzia Auzitegiaren epaia aldatzeko ebiden-
tziarik. Jokin Olano oso gaixo egon zen, gutxienez 1984ko otsailera arte, eta bizitza osoan izan zituen se-
kuela psikologikoak.

Aipatutako dokumentuen artean, mediku forentsearen peritu-txosten bat dago. Hartan, 1983ko abuztuaren 
17an, mediku forentseak hau dio lesionatuari buruz: «nolabaiteko depresio- eta urduritasun-egoerak irau-
ten du, gertaerei buruzko amesgaiztoak izaten baititu loaldian. Lasaigarriak hartzen ari da sintoma horiek 
tratatzeko, eta hartzen jarraitu behar du». Mediku forentsearen beste peritu-irizpenak, 1983ko abuztuaren 
12koak, honela dio: “Egoera psikikoa da kezkagarriena, ezin baitugu aurreikusi zenbat denbora beharko 
duen normaltasunera itzultzeko”. Gizarte Aurreikuspeneko Institutu Nazionaleko Osasun Egoitzako Neuro-
fisiologia Zerbitzuak egindako beste txosten batean, sintoma hauek nabarmentzen dira 1984ko ekainaren 
19an eta 1985eko maiatzaren 7an: neke orokortua, interesik eza, apatia, loezin iraunkorra, eta oroimenaren 
nahasmendua. Depresio- eta antsietate-koadroa hauteman zitzaion, eta zaila zela haren bilakaera krono-
logikoa zehaztea. Jarraipena egitea gomendatzen zen, bai eta lo-zikloa normaltzen laguntzeko terapia bat 
ere. Beste txosten batek, 1992ko ekainaren 10ekoak, honela dio: “Alta medikoa bateragarria da gaitz psiki-
koak eta tendinitis kronikoa izatearekin. Egun horretan, ospitaleko alta eman zitzaion”.

Auzitegi Gorenak hau dio: “Probintzia Auzitegiak, ziurgabetasuna eta zalantzak direla eta, hamabi egun izan 
zirela adierazi zuen, eta hori ukiezina da”. Jokinen lege-ordezkariek, berriz, hau adierazi zuten: “Nahikoa da 
instantziako epaia irakurtzea sufrimenduen errealitateaz eta patologia psikiko horrek eragindako oinazeaz 
ohartzeko”. Baina hala ere, sekuelei dagokienez, ez zen aldaketarik egon Auzitegi Gorenaren epaian.

Kasuaren analisia

Jokin Olanok jasandako torturak atxilotu bati inkomunikazio-erregimenean aplikatutako muturreko tormen-
tuen adibide dira. Jokin hiru alditan torturatu zuten: Antiguako kuartelean, mendi-eremu batean eta po-
liziaren ibilgailuan, prebentziozko espetxealdirako bidean. Horrez gain, jo egin zuten, Gurutze Gorriaren 
ospitalean, ohean, eskuburdinak jarrita zegoela. Auzitegi Nazionalak absolbitu egin zuen haren aurkako 
akusazioetatik (furgoi bat atrakatu izana, ETApm taldeko kide izanda). 

Kasu honen berezitasuna da jada bazegoela txosten forentse xehatu bat, torturatu zuten lehenbiziko aldia-
ren ondoren egina. Txosten horretan, modu zorrotz eta profesionalean deskribatu ziren Jokinek pairatutako 
lesioak eta tortura-motak. Atxilotua forentseari eta epaileari ezkutatuta, harrapatzaileen esku egoten jarraitu 
zuen eta harrapatzaileok torturatzen jarraitu zuten, nahiz eta forentseak premiaz eman zion atxilotuaren 
egoeraren berri epaileari. Gero ere, ospitalean, jipoitu egin zuten, eta horren ondoren, alta eman ziotenean, 
berriz torturatu zuten, espetxerako bidean. Hori guztia jasota dago eta gertaera horiek berretsi ziren Auzite-
giaren eta Auzitegi Gorenaren epaietan. 
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Halaber, jasota dago atxilotua ezkutatu zutela eta Guardia Zibileko agenteek gezurra esan zutela Jokinen 
egoerari edo hura zegoen tokiari buruz, mediku forentsea agertu zenean edo epaileak informazio hori es-
katu zuenean. Hau da, horrelako kasu batean ere, froga medikoak guztiz nabarmenak izanda eta Jokinen 
egoeraren berri jakinda ere, epaileak ezin izan zuen baldintzen gaineko kontrola izan, ezta atxiloaldian tor-
tura eragozteko modua ere.

Auzoko emakume batek entzun ahal izan bazituen Jokinek muturreko egoeran laguntza eske emandako 
oihuak, kuartelean Jokinen garrasiak ezkutatzeko irratia ozen-ozen jarrita egonda, Guardia Zibileko beste 
kide batzuek ere entzun behar izango zituzten, gutxienez, edo parte hartuko zuten atxilotua zulo bat ikustera 
joateko operazioan –berriz torturatu zuten hor– edo atxilotuaren lekualdaketan. Ezinezkoa zen hori guztia 
bost agentek soilik egitea edo bost agentek soilik horren berri izatea. 

Bestalde, Jokin Olanok bi atentatu pairatu zituen torturengatiko salaketa jarri ondoren, lehergailuak jarri 
baitzituzten haren ibilgailuan eta emaztearen mertzerian. Inongo ikerketarik ez zuen argitu nor izan ziren 
ekintza horien egileak edo erantzuleak.

Lesioen eta sekuelen baloraziorako hematoma batek desagertzeko behar duen egun-kopurua soilik aintzat 
hartzea erabat desproportzionatua da, tortura horiek eta pertsona baten bizitzarekiko mespretxuak eragiten 
dutena neurtu ahal izateko. Jokinek pairatutako eragin psikologikoak eta fisikoak erabat dokumentatu ziren. 
Hala ere, Probintzia Auzitegiak lesio horiek sendatzeko behar zen denbora 12 egunekoa zela baloratu iza-
nari helduta, Auzitegi Gorenak hori aldaezina zela erabaki zuen. Hala ere, Olanok berak eta haren senideek 
hura hil ondoren emandako lekukotzen arabera, Jokinek, sendotasuna eta indarberritzeko ahalmen handia 
izanda ere, eragin psikologiko sakona pairatu zuen aurrerantzean bizitza osoan, bai eta sekuela fisiko kro-
nikoak ere, hala nola oinazea sorbalda batean. 

Nire aita oso gizon ausarta zen. Gaztetan, toreroa izan zen, Palomo Linaresen garaian, eta Madri-
lera ere joan zen proba batzuk egitera. Oso pertsona aktiboa zen, esparru sindikalean adibidez, 
manifestazioetara joateak beldurra ematen zuen garaian, horregatik jendea kartzelan sartzen zu-
telako. Baina isila ere bazen. Torturatzaileen eskuetatik pasa ondoren, umiliatuta sentitu zen, apal-
duta zirudien, borroka egiten jarraitzeko ia gogorik gabe, baina irmo eutsi zion familia zaintzeari. 
Antsietate handia izan zuen urte askoan, eta ez hori bakarrik, baizik eta batzuek eta besteek egotzi 
zioten etiketa, ezjakintasunagatik, eta horrek eragiten ez ziola esaten bazuen ere, gauza horiek 
harrizko mendiak zulatzen dituzten ur-tantak bezalakoak dira. Erdi Aroan erabiltzen zen tortura-me-
todo hura bezala, tantaz tanta, zoratu arte. Finean, nire aita nortasun eta indar fisiko eta mental 
handiko gizona zen, baina torturak edonork garaitzen du, epe luzean edo laburrean. Ilitz Olano.

Horra hor torturaren sekuelekin eta larritasunarekin bat etorri behar duten erreparazio-neurriak eta kalte-or-
dainak behar direla erakusten duen beste adibide bat. Beste kasu batzuetan bezala, Jokin Olano behin eta 
berriz eta era guztietako teknika sofistikatuak erabiliz torturatu zuten guardia zibilek jasotako zigorrak txikiak 
izan ziren, eta tortura horiek ez ziren delitu larritzat hartu ere egin, lesioak sendatzeko 15 egun baino gu-
txiago behar izan zirela jo baitzen. Giza eskubideei buruzko nazioarteko zuzenbidearen ikuspegitik, berez 
murritzailea den lege-esparru hori aplikatzea laidogarria da biktimentzat, gaur egun ere, eta hala adierazi 
du Torturaren aurkako Batzordeak beste kasu batzuetan. Torturen erantzule gisa kondenatutako Guardia 
Zibileko agenteetako bat aurreko kasu batean ere kondenatua izan zen. Eta hain modu bortitz eta sistema-
tikoan torturatu zuten guardia zibilak indultatu egin zituen gero Barne Ministerioak, kontsultatutako epaileen 
iritziaren kontra, gainera. 

Lekukotzaren balioa 

Jokin Olanok Glencree Ekimenean parte hartu zuen, ETA, GAL, BVE eta Estatuko Segurtasun Indarren bik-
timekin batera. Errekuperazio-prozesua izanda ere, torturaren sekuelek eragina zuten oraindik haren bizi-
tzan. Ekimen horretan egin zuen ekarpenak berekin ekarri zuen eraildako biktimen senideen parte-hartzea, 
eta horrez gain, torturaren eraginaren eta errealitatearen lekukotza nabarmena izan zen. Torturak egiten 
zirela aldarrikatu zuen beti, eta haren hitzak errealitate hori aitortua izatea lortzeko ekarpenaren adibide dira. 
Jokin Olano 2016an hil zen. 

Torturen biktimen lekukotzak oso balio handia du prozesu judizialetan ere. Horregatik, Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren zenbait epaitan edo Torturaren aurkako Batzordearen aurrean aurkeztutako kasuei 
buruzko txostenetan, lekukotza horien garrantzia adierazten da. Auzitegi Gorenaren epaian ere, balio hori 
aitortzen da, honela: “Instantziako Salak azpimarratzen du oso gutxitan frogatu ahal izaten direla delitu ho-
riek kargu-froga zuzenen bidez, eta, oro har, froga zirkunstantzialak edo zantzuen bidezkoak erabili behar 
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dira, eta horrelakoak onartzen dira bai Konstituzio Epaitegian (94/1990 Epaia, maiatzaren 23koa, bai eta 
124/1990 Epaia, uztailaren 2koa), bai Sala honetan ere (1990eko apirilaren 3ko epaia, besteak beste). Kasu 
zehatz honetan, Auzitegiak zuzeneko froga ere izan zuen: biktimaren lekukotza. Jokin Olanok ahozko epai-
ketan egindako deklarazioa (dagokion eginbideko 245.-255. orrialdeak) erabatekoa eta eztabaidaezina da”

8.2.14. Olarra anaien eta beste batzuen kasua
3 zenbakiko Instrukzio Epaitegiak 9/1984 sumarioa izapidetu zuen hiru guardia zibilen aurka, Olarra anaien 
aurkako tortura-delitu batez akusatuta, eta Donostiako Probintzia Auzitegiak epaia eman zuen 1986ko aza-
roaren 21ean. Epaiaren esanetan, frogatu zen 1983ko urriaren 26ko 02;10ean, Guardia Zibilaren 513 zen-
bakiko Komandantziako indarrek Olarra 1en etxera joan zirela, Villabonan (Gipuzkoa), eta hura atxilotu 
zutela. Egun berean, 1984ko urriaren 26ko 02:25ean, Olarra 2 atxilotu zuten Berastegiko (Gipuzkoa) haren 
baserrian. Hogei minutu geroago, Komandantzia bereko kideek Olarra 3 atxilotu zuten. Tolosan (Gipuzkoa) 
zegoen. Azkenik, aipatutako 1984ko urriaren 26ko 03:40an, aipatutako Guardia Zibilaren Komandantziako 
indarrek Olaetxea atxilotu zuten, Tolosan, etxetik irten berri zela.

Lau atxilotuak eta ETArekin lotura izateaz akusatutako beste batzuk Zumalakarregi etorbideko Guardia 
Zibilaren kuartelera eraman zituzten, eta hor, gorputz armatu horretako Informazio Zerbitzuaren esku utzi 
zituzten eta egun batzuk egon ziren atxilotuta, inkomunikazio-erregimenean. Aipatutako urriaren 26an, Do-
nostiako Guardiako Epaitegiak mediku forentse bat bidali zuen atxilotuak aztertzera. Eta 19:15ean, 2 zenba-
kiko Instrukzio Epaitegira atxikitako mediku forentsea aurkeztu zen Informazio Zerbitzuaren instalazioetan, 
eta ondorioztatu zuen inork ez zuela lesiorik, nahiz eta XX eta XX orduari buruz desorientatuta zeuden eta 
XX oso urduri zegoen. Mediku forentsea joan eta gutxira, atxilotuen galdeketak hasi ziren. Hiru guardia zibil 
jardun zuten horietan. 

Epaiaren esanetan, frogatuta geratu zen Olarra kolpekatu zutela eta honako hauek pairatu zituela: a) le-
sioak ezkerreko gluteoan; b) eskuineko eskualde submaxilarrean; c) bi zentimetroko hematoma bat eskui-
neko gandor iliakoan, eta beste bat iztaian; d) “bainuontzia” izeneko tortura-teknika egin zioten lau aldiz; 
d) horren guztiaren ondorioz, hamar zentimetroko luzerako bi higadura longitudinal eta paralelo izan zituen 
eskuineko bularraldean, higadurak eskuineko besaurrearen atzealdean, eta higadura bat ezkerreko besoa-
ren erdialdeko herenean.

Bainuontziaren teknikaren deskribapen judiziala

Epaiaren esanetan, auzipetu horiek atxilotua garbigeletarako erabiltzen den eraikineko erdisotoko solairuko 
gela batera eraman zuten. Gela horretan, dutxa moduan egokitutako eremu bat zegoen, eta dutxaontzia 
gainerako zorua baino hamabi zentimetro altuago zegoen, eta altuera horretako eskailera-maila sortzen zen 
sarrerako atearen ondoan dagoen dutxaontzi-ertzarekin. Eskailera-maila hori azulejoz estalita zegoen, eta 
horietako batek goiko ertza ezpalduta zuen. Orduan, atxilotua biluztera behartu zuten eta haren gorputza, 
toraxetik behera, manta batean bildu zuten. Zurezko ohol estu eta luze bat hartu eta atxilotuaren sorbal-
detatik zintzilikatu zuten. Oholaren muturretako batek, luzapen moduan, metalezko bi barra zituen, haien 
artean behar bezalako tartea egonda, eta multzo osoa gorputzari eusteko, gerrikoak erabili zituzten. Gero, 
gizona oholaren gainean jarri zuten ahoz behera etzanda, eta ohola, berriz, dutxan sartzeko atearen hutsu-
nean zeharka jarritako burdinazko barra baten gainean jarri zuten. Horrela, gizonaren gorputzaren zati bat, 
burua barne, dutxaren eremuaren barruan geratzen zen, eta gainerakoa, kanpoan. Multzo osoak kulunka 
baten moduko egitura osatzen zuen, eta burdinazko barran kulunkatzean, aukera ematen zuen atxilotuaren 
burua dutxaontziarekiko orain gorago orain beherago jartzeko. Dutxaontzian, urez betetako ontzi handi bat 
zegoen, eta kulunkaren adarrari beherantz eragitean, atxilotuaren burua uretan sartzen zen428 . Uretan se-
gundo batzuez murgilduta egotean, asfixia-sentipen subjektibo handia eta larria eragiten zitzaion atxilotuari.

Hori egin zioten aldietako batean (bosgarrenean), ohola hautsi egin zen, eta auzipetuak XX behartu zuen 
dutxaren sarreraren aurrean belauniko jartzera, eta burua beherantz bultzatuta, urez betetako ontzian sartu 
zion, zenbait aldiz. Hori dela eta, atxilotuaren toraxa indar handiz estutu zuen eskailera-mailaren ertzaren 
kontra eta, beraz, azulejo ezpalduaren kontra ere. Atxilotua haren buruaren gainean egiten zen presioari 
aurre egiten saiatu zen, besaurreak ertzean bertan bermatuz.

Aipatutakoa gertatu bitartean, auzipetuek atxilotua itauntzen zuten, zer egiten zuen eta ETArekin zer harre-
man izan zezakeen jakiteko. Urriaren 28an, deklarazioa egin zuen Guardia Zibilaren Informazio Zerbitzuko 

428  Gailu hori Donostiako magistratu epaile José Luis Barragan jaunak atzeman zuen.
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instruktorearen aurrean, eta zenbait gertaeraren kontakizuna egin zuen. Urriaren 29an, Madrilera eraman 
zuten, eta han, mediku militar batek azterketa egin zion, 4 zenbakiko Instrukzio Epaitegi Zentralean dekla-
razioa egin zuen, eta hor, Guardia Zibilaren aurrean urriaren 28an egindako deklarazioan esandako guztia 
ezeztatu egin zuen. Azaroaren 2an, Epaitegiko mediku forentseak azterketa egin zion eta aske utzi zuten.

Lesioen ebaluazioan, epaiak dio lesio guztiak hamalau eguneko epean sendatuta zituela, akatsik eta defor-
maziorik geratu gabe, mediku-laguntza egun batean behar izan zuela, eta ez zela inoiz geratu ohiko lanbi-
dea egiteko ezinduta. 

- Olarra 2 atxilotuak kolpeak eta ostikadak jaso zituen, eta haien ondorioz, hematoma bat eta oinazea 
izan zuen eskuineko gerrialdean. Guardia Zibilaren aurrean egin zuen deklarazioa, eta Guardia Zi-
bilak berak utzi zuen aske, egun bereko 18:45ean, atxilotu eta hiru egunera, 1983ko urriaren 29an.

- Olarra 3ri zaplastakoak eta ukabilkadak eman zizkioten, eta denbora luzez belauniko egotera behartu zu-
ten. Horren ondorioz, hematoma bat izan zuen eskuineko hemitoraxeko azkeneko saihetsartean, beste 
hematoma bat zentimetro bat beherago, eta hantura bi saihetsetan. 1983ko urriaren 29an, Guardia Zibi-
leko instruktorearen aurrean egin zuen deklarazioa, eta egun horretan bertan utzi zuten aske, 18:45ean.

- Laugarren atxilotuak, Olaetxeak, berriz, lesioak izan zituen, bost egunez eragindakoak, 1983ko 
urriaren 26ko 20:00etatik urriaren 31ko 10:30era bitartean. Pairatutako torturetatik, lesio hauek 
identifikatu ziren: a) hematoma eskualde periunbilikaleko eskuineko aldean, eta b) beste hematoma 
bat ezkerreko zangoaren kanpoaldeko goiko herenean. 

1983ko urriaren 28an, deklarazioa egin zuen Donostiako Guardia Zibilaren aurrean, eta, gero, Madrilera era-
man zuten. Han, 4 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentralean egin zuen deklarazioa, urte bereko azaroaren 
2an, Donostian esandakoa ukatu egin zuen, eta epaitegi horrek aske utzi zuen hurrengo egunean. Urte bereko 
abenduaren 1ean, Donostiako 3 zenbakiko Instrukzioko Epaitegian aurkeztu zen eta atxiloaldian pairatutako 
tratu txarrengatiko salaketa jarri zuen, nahiz eta pertsona jakinik akusatu ez zuen. Epaian gertaerak jasotzen 
dira, baina erantzulerik identifikatu gabe, “ez dago zehaztuta nork eragin zituen, ezta nola gertatu ziren ere”.

Auzitegiak hiru guardia zibil kondenatu zituen eta zigor hauek ezarri zizkien: bi hilabeteko atzipenaldi handia 
eta urtebeteko etenaldia polizia-funtzioetan delitu bakoitzagatik, eta 21.000 pezetako eta 14.000 pezetako kal-
te-ordainak ordaintzea. Biktima bakoitzari batera ordaintzeko. Halaber, beste guardia zibil bat absolbitu zuen.

Kasuaren analisia

Olarra anaien kasuak erakusten du nola guardia zibilen talde handi batek lau atxilotuak torturatu zituen 
une desberdinetan. Beste kasuetan bezala, epaileek ezin izan zituzten inplikatutako guztiak identifikatu. Ez 
zen inolako erakunde-lankidetzarik egon agintarien aldetik, torturetan nork parte hartu zuen identifikatzeko. 
Epaian, halaber, metodo eta tresna sofistikatuak deskribatzen dira, hala nola bainuontziarena, eta epaileak 
froga-elementutzat bildu zuen tortura hori egiteko erabilitako ate-marko bat, tortura horretarako prestatutako 
tresnak zituena. Tresna horiek premeditazio- eta sistematikotasun-maila handiaren erakusle dira, ezinezkoa 
delako pentsatzea atxilotu bakar batekin erabiltzeko egin zirenik, eta badaudelako garai eta leku horretan 
erabili zirela frogatzen duten beste salaketa eta epai batzuk. Hala ere, gertaera horien larritasunerako, kon-
dena minimoak ezarri ziren, 1973ko zigor-kodea aplikatu baitzen, eta hor tortura faltatzat jasotzen zen, ez 
zen delitutzat hartzen. Olarra anaiak aske utzi zituzten, hori guztia jasan ondoren.

8.2.15. Iker Eguskizaga Bilbaoren kasua
Bilboko 5 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 733/90 sumarioa izapidetu zuen bi polizia-inspektoreren kontra, 
eta Bizkaiko Probintzia Auzitegiak 1995eko apirilaren 5ean eman zuen epaia. Epaian, gertaera hauek fro-
gatutzat jo ziren: a) 1983ko azaroaren 15ean, polizia-inspektoreek Iker Eguskizaga atxilotu zuten, ETArekin 
ustez inplikatuta egoteagatik, eta zortzi egun eduki zuten inkomunikatuta; b) galdeketetan, elektrodoak apli-
katu zizkioten Eguskizagari buruan eta bizkarrean, polizia-etxean egon zen lehenbiziko hiru egunetan, eta 
horrek ekimosi txiki eta sakabanatuak eragin zizkion bizkarrezur-hodian, bizkarraldean, sendatzeko 15 egun 
baino gutxiago behar izan zituztenak; c) tortura hori informazioa lortzeko egin zen, eta identifikatu gabeko 
pertsonek egin zuten, bi auzipetuen –deklarazioko instruktorea eta idazkaria– onarpena izanda.

Auzitegiak bi poliziak kondenatu zituen eta zigor hau ezarri zien: bi hilabeteko atzipenaldi handia eta urtebe-
teko funtzio-etenaldia, prozesuko kostuak ordaintzea, eta 500.000 pezeta batera eta solidarioki ordaintzea 
kalte-galeren ordain gisa, Estatua erantzule zibil solidarioa izanik.
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Auzitegi Gorenean jarritako errekurtsoetan, akusatuek argudiatu zuten txosten forentsean balorazioa gaiz-
ki egin zela, marken etiologia zehaztea ezinezkoa zela, eta beraz, Probintzia Auzitegiaren epaian jakin-
tza zientifikoa alde batera utzita kondenatu zituztela. Hala ere, Auzitegi Gorenak ez zituen arrazoi horiek 
onartu. Mediku forentseak ahozko epaiketan deklaratu zuen, eta honako hau adierazi zuen: “Elektrizitatea 
aplikatzeak eragindako lesioek, orain arte literatura forentsean deskribatutakoaren arabera, honako tar-
te hauen artean oszilatzen dute: txikienek ez dute uzten inolako kanpo-seinalerik azalean, eta handienek 
ekimosi txikiak eratzen dituzte, buru-orratz bat baino handiagoak ez direnak. Beraz, batzuk zein besteak, 
lesio mikroskopikoak dira”. Halaber, onartu zuen deskribatutako lesioak korronte elektrikoa aplikatzeagatik 
eragindakoak izan zitezkeela. Auzitegi Gorenak epaia berretsi zuen, erabaki baitzuen Probintzia Auzitegiak 
txosten forentsean aipatutako lesioak alderatu zituela lekukotzarekin eta gertaerei buruzko beste ebidentzia 
batzuekin. Hori dela eta, errekurtsoak atzera bota zituen. 

Halaber, gertaeren berri izan zuten agenteen erantzukizuna adierazi zuen, ez salatzeagatik, eta ezeztatu 
egin zuen horrek errugabetasun-presuntzioa zalantzan jartzen zuenik.

Estatuko abokatuak, berriz, ez egiteagatiko erantzukizunari buruzko tesi bera adierazi zuen haren errekur-
tsoan, eta zalantzan jarri zituen sekuelen balorazioa egiteko aplikatutako artikuluak. Esate baterako, hau 
argudiatu zuen: “Frogatutako gertaeretan, ez da zehaztu ekimosiek lan egitea galarazi diotenik lesionatuari, 
edo mediku-laguntza behar izan duenik”. Bi errekurtso horiek ez ziren onartu.

Auzitegi Gorenak, beraz, epaiaren aurkako errekurtsoa atzera bota zuen, eta horrez gain, errekurtsoa jarri 
zuten auzipetuak kondenatu zituen errekurtsoak eragindako kostuen 2/3 ordaintzera, gainerako 1/3 ofizioz-
ko kostua izanik.

Kasuaren analisia

Epaiaren esanetan, deusezak dira guardia zibilen / polizien defentsarako argudioak; hau da, informe foren-
tsearen balioa zalantzan jartzea, lesioak tortura elektrikoaren ondoriozkoak zirela zehatz-mehatz ez esa-
teagatik. Jakina denez, Istanbuleko Protokoloak berak koherentzia-eskala bat jasotzen du forentseek aur-
kitutakoaren eta atxilotuak kontatutakoaren artean, eta epaileei dagokie horren balorazioa egitea, kasuaren 
zirkunstantziak kontuan hartuta. Hori funtsezkoa da, balizko tortura-kasuen ebaluazioan aintzat hartu behar 
baita lesioak beste arrazoi batzuek eragindakoak izan zitezkeela edo ez, lekukotza edo gertaeren zirkuns-
tantziak kontuan hartuta, eta ez soilik txostenei edo txostenetako balorazio partzialei begiratuz. Balorazio 
zuhur batean, aukera guztiak jaso behar dira, eta kontuan hartu behar da lesioak koherenteak diren kontaki-
zunarekiko edo beste zirkunstantzia batzuekiko, eta ez da balorazio selektiboa egin behar eta, horri helduta, 
esan ez dela torturarik egon, frogatu ez diren beste kausa batzuen ondorioz izan bazitezkeen, hipotetikoki. 

Epai horretako funtsezko beste alderdi bat da akusatuen erantzukizuna azpimarratzen duela, deklarazioko 
idazkaria eta instruktorea izateagatik, nahiz eta esaten den ez zela jakin nork torturatu zuen Eguskizaga. 
Baina, hala ere, erakusten du, inspektore-talde batek atxilotua torturatzen jardun arren, inspektore horien 
nortasuna ezin izan dela zehaztu, talde klandestino bat balitz bezala, poliziak eta erakunde hierarkikoak jus-
tiziarekin lankidetzan aritu ez direlako.

Bestalde, Estatuaren abokatuak kasu honetan izandako jarrerak kondenatutako agenteen alde egiten due-
la erakusten du. Izan ere, haiek defendatzeko argudioetako bat izan zen tortura onartu zutenik baieztatzea 
ezinezkoa zela, instruktorea eta idazkaria izan arren. Auzitegi Gorenak ez zuen argudio hori onartu. Halaber, 
Auzitegi Gorenak atzera bota zuen Estatuaren abokatuak nahi zuen sekuelen balorazioa, biktimaren kalte-
rako baitzen, argi eta garbi.

8.2.16. Javier Fernándezen kasua
El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao instruyó sumario con el número 141/91-PA contra dos po-
licías Bilboko 3 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak 141/91-PA zenbakiko sumarioa izapidetu zuen bi polizia-
ren aurka, Javier Fernándezi eragindako torturengatik, eta Probintzia Auzitegiak epaia eman zuen 1997ko 
otsailaren 18an. Epaiaren esanetan, frogatutako gauza zen 1983ko azaroaren 15an, 02:30ak aldera, Polizia 
Nazionaleko Bilboko Probintzia Burutzako Eskualdeko Informazio Brigadako III. Taldeko goi-inspektoreek 
Javier Fernández atxilotu zutela, ETArekin ustez inplikatuta egoteaz akusatuta, eta inkomunikazio-erregi-
mena ezarri ziotela. 

Behin Indautxuko polizia-etxeko instalazioetan, 18:45ak arte egon zen han, gutxi gorabehera, eta galdeke-
tak egin zizkioten. Galdeketetan, identifikatu gabeko agente batzuek kolpeak eman zizkioten bularrean eta 
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barrabiletan, eta kolpeen ondorioz, lurrera ere erori zen. Polizia-inspektoreetako batek ukabilkadak eman 
zizkion sabelean atxilotuari, eta bitartean, “asturiar arnegari hori”, “putakumea” esaten zion, eta “zertarako 
nahi duzu euskara ikasi?” galdetzen zion. Hartutako kolpeen ondorioz, kontraktura izan zuen eskuineko es-
kualde eskapularrean (eskuineko trapezio-giharra) eta traumatismoa, berriz, eskuineko barrabilean. Epaia-
ren arabera, lesio horiek 15 egun baino gutxiago behar izan zituzten sendatzeko.

Auzitegiak bi inspektoreak kondenatu zituen, tortura-delitu batengatik, eta zigor hau ezarri zien: hilabete eta 
egun bateko atzipenaldi handia eta hiru hilabeteko etenaldia Estatuko segurtasun-indar eta -gorputzen be-
rezko funtzioetan, eta bien artean prozesuaren kostuak ordaintzea, bai eta biktimari batera 100.000 pezeta 
ordaintzea, kalte-galeren ordain gisa, Estatuak erantzukizun zibil subsidiarioa izanik.

Kasuaren analisia

Lehen instantzian kondenatutako poliziek, errekurtsoan, besteak beste, egitatearen kausa frogatu ez zela 
argudiatu zuten, baina Auzitegi Gorenak hau esan zuen: “Probintzia Auzitegiak, egitateak zehazteko, me-
dikuaren trebeziaz gain, torturak pairatu zituen pertsonaren deklarazioen iraunkortasuna, koherentzia eta 
irmotasuna ere kontuan hartu ditu, bai eta deklaratutakoa berresten duten beste datu objektibo batzuk ere”. 
Lekukotzaren koherentzia, gertaerekiko lotura, eta lekukotzaren iraunkortasuna dira Auzitegi Gorenak berak 
biktimaren lekukotzaren egiazkotasuna eta konbikzioa balidatzeko xedatutako irizpideak, eta kasu honetan, 
epaiaren argudioetan jaso ziren. 

Adibide honek, beste epaiekin batera, erakusten du zein garrantzitsua den torturak alegatzen dituen pertso-
naren lekukotza, eta, beste elementu objektibo batzuekin, txosten medikoekin, beste lekukotza batzuekin 
eta abarrekin batera froga-multzo baten parte bada ere, tortura-kasuetan beti entzun behar litzateke bik-
timaren lekukotza, konbikzio-elementu hobeak izateko. Ez zen horrela gertatu 2000ko hamarkadan Giza 
Eskubideen Europako Auzitegira eta Torturaren aurkako Batzordera iritsi ziren beste kasu batzuetan, eta 
bi erakunde horiek adierazi zuten hori oso garrantzitsua zela, kontuan hartu beharreko gainerako frogekin 
batera. Kasu honetan, beste batzuetan bezala, Auzitegi Gorenak berak aitortzen du identifikatu gabe geratu 
diren beste agente batzuek ere atxilotua torturatu zutela, eta horregatik, instruktore eta idazkari gisa ageri 
direnak soilik kondenatzen ditu, identifikatu baitziren. Hau da, beste polizia batzuek, gertaeren berri izan ez 
ezik, delituan ere parte hartu zuten. Haiei buruzko ikerketarik ez egotea, beraz, poliziak eta Barne Ministe-
rioko erakunde arduradunek haiek identifikatzeko erakutsitako lankidetzarik ezaren ondorioa da.

8.2.17. Kepa Oteroren eta Jose Ramón Quintanaren kasua
Torturengatiko kondena-epaiaren esanetan, 1984ko otsailaren 2ko goizaldean, Polizia Nazionaleko kideek 
Kepa Otero eta José Ramón Quintana atxilotu zituzten, BNP Paribas bankuaren egoitzan lehergailu bat 
jarri berri zutenean, eta Poliziako Goi-burutzara eraman zituzten, Iraultza taldeari buruzko datuak lortzeko 
galdeketetarako –atxilotuak, ustez, talde horretakoak ziren–. 1998ko otsailaren 17an, Bizkaiko Probintzia 
Auzitegiko 1. Atalak agente horiek kondenatu zituen, gertaera hauek konfirmatuta:

Identifikatu gabeko polizia-agente batzuek Kepa Otero goizeko 5ak arte torturatu zuten, eta tortura hauek 
egin zizkioten: a)  kolpeak bizarrean; b) kolpeak lepoan; c) kolpeak barrabiletan; d) paretari begira egotera 
behartzen zuten denbora luzez, paretatik lau zentimetrora jarrita; e) kolpeak berriz eta belaunkadak zangoe-
tan, f) kolpeak belarrietan; g) hurrengo egunean, mehatxuak, Batzorde Judizialaren bisita izan eta hari tratu 
txarrak jaso zituela esan ondoren; hori dela eta, identifikatu gabeko polizia-agenteek zikiratu egingo zutela 
esan zioten, eta haren aita eta andregaia atxilotu eta hilko zituztela; h) aldi berean, kolpeak eman zizkioten 
barrabiletan, minutu batzuez, bai eta beste zenbait gorputz-ataletan ere.

Bestalde, José Ramón Quintanak, ziegetara heltzean, honako hauek pairatu zituen: a) kausa honekin zeriku-
sirik ez zuten agenteek kolpeak eman zizkioten aurpegian, behin eta berriz; b) barrabiletan ere bai; c) gero, 
identifikatu gabeko agente batzuek kaputxa jarri zioten eta elektrodoak aplikatu zizkioten eskuetan eta buruan; 
d) otsailaren 2an, arratsaldean, identifikatu gabeko polizia-agenteek ariketa fisikoak egitera behartu zuten. 
Hori egin bitartean, itaundu egin zuten eta “hari egiten ziotena haren amari ere egingo ziotela” esaten zioten.

Hurrengo egunean, bi polizia-agenteek eta kondenatu zuten beste batek Burgosera eraman zuten autoz, 
Burgosen ordu batzuk egon ondoren, itzuli egin ziren, eta Briviescaren parean, ibilgailua gelditu zuten, alda-
pa bat jaitsarazi zioten eta, bitartean, haietako batek pistolarekin jo zuen eta ostikadak eman zizkion. Bilbon 
mehatxuak egin zizkioten, ezer konta ez zezan, “itsasadarrean ager zintezke-eta, buruz gora”, eta Sorospen 
Etxera eraman zuten, eskuak eskularruz estalita. 
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Otsailaren 4an, Madrileko Segurtasun Zuzendaritza Nagusira eraman zuten, eta “han sartzean, medikuak 
adierazten du Quintanak lesio hauek dituela: 1) zauri kontusoa ezkerreko eskualde okzipital-parietalean; 2) 
kontusioak bi eskualde molarretan; 3) higadura eta kontusioa sudurraren gainaldean; 4) higadura puntual 
ugari bi esku eta eskumuturretan; 5) higadura eta kontusioa eskuineko gerrialdean; 6) higadura ildo naso
-genianoan; 7) higadura gerrialdean eta errainaldean; 8) hematoma ezkerreko izterraren barnealdean. Lesio 
horiek guztiak, 4.a izan ezik, Briviescan eragindakoak ziren, bueltako bidean egindako geldialdian, batzuen 
eta besteen jatorria zehaztu ezin dela. 4. lesioa elektrodoen aplikazioak eragin zuen, eta 15 egun baino gu-
txiago behar izan zituen osatzeko”. 

Otsailaren 5ean, Otero Segurtasun Zuzendaritza Nagusiaren instalazioetara eraman zuten, eta medikuak 
parte bat egin zuen. Partean, hau jaso zuen: “Atxilotuak zarakar batez estalitako lesioa du, hanturazko oina-
rria duena, eskuineko bizkarraldeko furunkulu txiki batek eragindakoa”.

Auzitegiak hiru polizia absolbitu zituen eta beste hiru kondenatu zituen. Bi poliziari zigor hau ezarri zieten: bi 
hilabeteko atzipenaldi handia eta urtebeteko etenaldia Estatuko segurtasuneko indar eta gorputzen berezko 
funtzioetan. Hirugarren poliziari, berriz, zigor hau ezarri zioten: hilabete eta egun bateko atzipenaldi handia 
eta zortzi hilabeteko etenaldia. Bestalde, atxilotuei kalte-ordainak ordaintzera kondenatu zituzten (600.000 
pezeta bakoitzari).

1998ko maiatzaren 31n, Auzitegi Gorenak kasazio-errekurtsoari buruzko epaia eman zuen, akusatuen erre-
kurtsoak atzera bota zituen eta kondenak berretsi zituen. Oteroren kasuan, gainera, beste epaiketa berri bat 
egiteko agindu zuen, polizietako baten aurka, delitua preskribatu zelako absolbitu baitzuten; beraz, epaiketa 
berriz egin behar izan zuten. 

Kasuaren analisia

Epaian frogatutzat jotzen da Iraultza taldeko kide izateaz eta banku batean bonba bat jartzeaz akusatutako 
bi pertsonak polizia-agente ugarik torturatu zituztela. Polizia agente horietatik hiru soilik kondenatu zituzten, 
eta identifikatu zituzten beste agente batzuk absolbitu egin zituzten. Haietako bat preskripzioa aplikatuta 
absolbitu zuten, baina Auzitegi Gorenak hori ez zuen onartu; beraz, epaiketa berriz egin behar izan zen. 
Hala ere, ez zituzten bi atxilotuak torturatu zituzten beste polizia batzuk identifikatu, eta ez zen horretarako 
erakunde-lankidetzarik edo barne-ikerketarik egon. Beste zenbait kasutan bezala, atxilotuetako bat joan-e-
torri batean torturatu zuten, Briviescatik gertuko leku bakartu batean. Atxilotuak mehatxatu egin zituzten, 
salaketarik egin ez zezaten. 

Beste kasu batzuetan bezala, kondenak txikiak dira torturaren larritasunerako, sendatzeko 15 egun baino 
gutxiago behar duten lesiotzat jo baitzituzten tortura horiek. Bestalde, tortura poliziaren egoitzan zein joan-e-
torri batean, mendi-eremu batean, gertatu zen. Hor garai hartako beste kasu batzuetan ohikoa zen jokabidea 
ikusten da, atxilotuentzat inolako bermerik ez zuena.  Kasu honetan ez zen balizko sekuela psikologikoen 
ebaluaziorik egin, eta sekuela horiek sarritan agertzen dira horrelako ezaugarriak dituzten tortura-kasuetan. 

8.2.18. Maria Dolores Barrenetxea Diazen eta Jasone Sánchezen kasua
La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1996, condenó a dos guardias civiles del cuartel 
Auzitegi Gorenaren 1996ko abenduaren 19ko epaian, Salbeko kuarteleko (Bilbo) bi guardia zibil kondenatu 
zituzten, ETArekin lankidetzan aritzearen susmopean atxilotutako bi emakume torturatzeagatik. Epaiak dio 
Guardia Zibilak Dolores Barrenetxea eta Jasone Sánchez atxilotu zituela 1984ko azaroaren 10ean,  goizalde-
ko 04:00ak aldera, eta Bilboko Salbeko kuartelera eraman zituztela. Zortzi egun egon ziren inkomunikatuta.

D. Barrenetxea Guardia Zibilaren ziegetan, Salbeko instalazioetan, egon zenean, honako hauek pairatu 
zituen: a) zenbait galdeketa, abokaturik gabe, informazioa lortzeko; b) behin eta berriz jipoitu zuten zenbait 
gorputz-ataletan, batik bat buruan, bularretan, oinazpietan eta zangoetan; c) galdeketetan, mozorro bat jar-
tzen zioten aurpegian; d) zutik egotera behartzen zuten; e) flexio ugari egitera behartu zuten; f) bi edo hiru 
aldiz, plastikozko poltsa bat jarri zioten buruan, eta ez zioten kentzen egoera horrek eragiten zion asfixia 
zela-eta konortea ia galdu arte. 

Txosten medikoan, hematoma bat hauteman zioten ezkerreko bularreko beheko aldean (zortzi zentimetroko 
diametrokoa, gutxi gorabehera), bai eta hematoma bat ezkerreko eskumuturrean ere, eta kontusioak aran-
tza tibialetan. Galdeketetan, familiaren kontrako mehatxuak egin zizkioten etengabe (familiakoak edo ama 
atxilotzea). Horrek guztiak sufrimendu fisiko eta moral handia eragin zion, eta horren ondorioz, koadro psi-
kogeno erreaktibo-depresiboa izan zuen, larritasun handiarekin batera. Ospitalera eraman zuten hurrengo 
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egunean, eta han, murmurio bat diagnostikatu zioten, eta mediku-azterketan, eritema bat hauteman zioten 
bularren gainean.

Jasone Sanchezek honako hauek pairatu zituen: a) zenbait galdeketa egin zizkioten bertan abokaturik egon 
gabe; b)  kolpeak eman zizkioten behin eta berriz zenbait gorputz-ataletan –batik bat, buruan, oinazpietan 
eta pubisean–, eta iletik tiraka ere egin zioten; c) halaber, galdeketetan, aurpegian mozorro bat jartzen zio-
ten; d) zutik egotera behartzen zuten; e) flexioak egitera behartzen zuten; f) buruan plastikozko poltsa bat 
jarri zioten bi edo hiru aldiz, eta ez zioten kentzen egoera horrek eragindako asfixiagatik konortea ia galdu 
arte; g) batzuetan, biluztu egiten zuten; h) halaber, bere osotasun fisikoaren kontrako mehatxuak egin ziz-
kioten, esan baitzioten bainuontziarena egingo ziotela, baginan elektrodoak jarriko zizkiotela, eta torturei 
buruz zerbait esanez gero segika eta telefonoz etengabe molestatzen ibiliko zitzaizkiola.

Txosten medikoan jaso zen hematoma lauso bat zuela pubisean, kolore berdexka-urdinxkakoa. Probintzia 
Auzitegiak bi guardia zibil kondenatu zituen. Guardia zibil bati zigor hau ezarri zion bi tortura-delituren eran-
tzukizun penala izateagatik: bi hilabeteko atzipenaldi handia eta zazpi urteko desgaikuntza berezia delitu 
bakoitzagatik. Besteari, berriz, zigor hau ezarri zion: hilabete eta egun bateko atzipenaldi handia eta sei 
urteko eta egun bateko desgaikuntza berezia. Horrez gain, biek batera eta solidarioki milioi bat pezeta or-
daindu beharko zituzten, kalte-galeren ordain gisa, Estatua erantzule subsidiarioa izanik. Auzitegi Gorenak 
kondena arindu zuen, prozesuan behar ez bezalako atzerapenak egon zirela adierazita.

Kasuaren analisia

Barrenetxea eta J. Sánchez batera atxilotu zituzten, 1984ko azaroaren 10ean, eta tortura-teknika berdinak pai-
ratu zituzten. Horrek erakusten du zer koordinazio- eta plangintza-maila zuten praktika horiek. Teknika horietan, 
tormentu-forma ugari erabili zituzten, genitaletan (bularretan eta pubisean) hematomak eragin zituen tortura se-
xuala barne. Bietatik bat bederen biluzarazi zuten. Ez zen tortura sexualari buruzko ikerketa espezifikorik egin.

Estatuaren abokatuak Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurkako errekurtsoa jarri zuen, prozesu-akatsa ar-
gudiatuta. Hau esan zuen Estatuaren abokatuak: “Prozesu-akats hori kontakizunaren amaieran ageri den 
esaldiari egozten zaio, ‘torturei buruz zerbait esanez gero segika eta telefonoz etengabe molestatzen ibiliko 
zitzaizkiola’ esaldiari alegia, ofendituetako bati egindako mehatxuen harira. Epaia aurretiaz zehaztearen 
prozesu-akatsa dago frogatutako gertaeren narrazioan hutsune bat sortzen denean, gertatutakoaren deskri-
bapena izan behar zuenaren ordez legegileak dagokion kontzeptu penala definitzeko erabiltzen dituen hitz 
berdinak (edo antzeko batzuk) erabiltzen direlako”. Auzitegi Gorenak argudio hori onartu ez bazuen ere, argi 
eta garbi erakusten du zer-nolako jarrera zuen Estatuaren ordezkariak kasu honetan. 

8.2.19. Bixente Malaxetxeberria Jimenezen kasua
Bixente Malaxetxeberriaren kasuan, Gasteizko Probintzia Auzitegiak 1988ko abenduaren 15ean emandako 
epaian, polizia bat kondenatu zuen “pertsonen eskubideen erabileraren aurkako delituagatik”. Auzitegi Gorenak 
1990eko azaroaren 17an eman zuen epaia, eta haren esanetan, frogatu zen 1986ko urtarrilaren 22ko goizal-
dean, garai hartako Poliziako Goi-gorputzeko Informazio Brigada Zentraleko funtzionario-talde batek, lau poliziak 
osatuak, Laudion atxilotu zutela, etxean, terrorismoaren aurkako polizia-operazio batean. Gasteizerako ibilbi-
dean, polizietako batek, gero kondenatua izango zena, kolpeak eman zizkion atxilotuari genitaletan, ETAko kidea 
zela aitor zezan. Atxilotuak hori ukatu egin zuen, eta Gasteizko polizia-etxean, poliziak atxilotua jipoitzen jarraitu 
zuen, aipatutako helburua lortzeko. Atxilotua aske utzi zuten hurrengo egunaren (23a) lehen orduetan. 

Egun horretan, Bilboko Ospitale Zibilean, edema bat hauteman zioten barrabiletan, eskuineko barrabilean ba-
tik bat, eta higadura txiki bat bizkarrean –zehaztu gabeko etiologiakoak biak–, bai eta bi tinpanoak hondoratuta 
ere. Otsailaren 8an, forentseak ikusi zuen, eta adierazi zuen sendatze-prozesuan zegoela, baina “barize ba-
tzuk geratu zitzaizkion eskrotoan, eta eragin emozionala ere hauteman zaio, gogo-aldarte handiak, hain zuzen 
ere, eta horretarako, antsiolitiko bidezko tratamendua eta aldizkako kontrol psikiatrikoa behar ditu”.

Zigor hau ezarri zioten kondenatutako poliziari: bi hilabeteko atzipenaldia eta sei hilabeteko funtzio-etenaldia.

Kasuaren analisia

Kasu horretan ez ziren torturak edo tratu txarrak epaitu eta kondenatu, baizik eta “legeek pertsonei aitor-
tutako eskubideen erabileraren aurkako delitu” bat, eta hala berretsi zuen Auzitegi Gorenak. Hori arazoa 
minimizatzea da, eta gertatutakoa zehaztu gabe uztea. Operazioko burua kondenatu zuten, baina ez zituz-
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ten kondenatu Kepa zaindu zuten beste poliziak. Gertaeren kontakizunetik jakin daiteke, torturatu zutenean 
ibilgailu berean beste lau polizia zeudela, eta gero, polizia-etxean, gainerako poliziek, gutxienez, gertaeren 
lekuko izan beharko zuten, eta ez zuten gertatukoa salatu.

8.2.20. Kepa Urraren kasua
Kepa Urraren kasua geroago aztertuko da, Torturaren aurkako Batzordearen txosten bat baitago hari buruz, 
Auzitegi Gorenaren epaiaz gain. Ez dago inolako zalantzarik Probintzia Auzitegiko epaian frogatutako eta 
Auzitegi Gorenak konfirmatutako egitateei buruz, eta egitate horiek argi eta garbi erakusten dute Kepa Urrak 
atxiloaldian pairatutako torturak. Kontuan izan behar da polizia-operazio batean atxilotu zutela, ETArekin 
lankidetzan aritzeaz akusatutako beste pertsona batzuekin batera, eta pertsona horietako batzuek egin zi-
tuztela torturengatiko salaketak, 1992an ere. 

Kepa Urraren kasuan, Bilboko Probintzia Auzitegiak lau urte, bi hilabete eta egun bateko espetxealdi txikiko 
eta sei urte eta egun bateko desgaikuntza bereziko kondena ezarri zien hiru guardia zibili, tortura-delitu ba-
ten egile-erantzule izateagatik. Hala ere, fiskaltzak eta akusatuek kasazio-errekurtso bat aurkeztu ondoren, 
Auzitegi Gorenak zigorra txikiagotu zuen, eta zigor hau ezarri zuen: urtebeteko espetxealdi txikia eta sei urte 
eta egun bateko desgaikuntza berezia. Torturaren aurkako Batzordeak kondena-beherapen hori kritikatu 
zuen, Torturaren aurkako Konbentzioaren urraketatzat hartu baitzuen, zigorra proportzionala ez zelako egin-
dako kaltearekiko eta delituaren larritasunarekiko. Halaber, adierazi zuen tortura-delituagatik kondenatutako 
guardia zibilei emandako indultuak ez zirela bateragarriak Nazio Batuen Torturaren aurkako Konbentzioare-
kin eta han jasotako justizia- eta erreparazio-eskubidearekin.
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Epaien analisia 
ETA, Grapo, Iraultza eta antzeko erakundeen kide izateaz akusatuta inkomunikazio-erregimenean atxilo-
tutakoei egindako torturei eta tratu txarrei buruzko kasuetatik, Auzitegi Gorenaren epaiak izan zituztenak 
1979-1992 aldikoak dira. Epaietan, kasu horietan izandako tortura-formak jasotzen dira, bai eta aldi horretan 
eman ziren tratu txarren formak ere, aldi horren amaiera aldera bilakatuz joan zirenak. Epaietan, halaber, ja-
sotzen da torturari buruzko ikerketa egiteko eta tortura frogatzeko eragozpenak egoten direla, erakunde-lan-
kidetzarik ez dagoela, lege-esparrua mugatua dela eta torturaren eraginek ere “egia judizial” eztabaidaezin 
hori lortzeko aukerak mugatzen dituztela, baina hala ere, gutxienez aldi horretan gertatutako kasu askoren 
adibideak dira. Kasuz kasu egindako analisian, epaietan ageri diren joera hauek gehitu behar dira: a) lanki-
detzarik eza ikerketan; b) lesioak zehazteak, txosten forentseek eta torturari buruzko frogek betetzen duten 
eginkizuna; c) epaia izan zuten kasuak leku jakin batzuetan behin eta berriz gertatzea; d) tortura minimiza-
tzea izatea kasu horiek gertatu zirenean emandako erantzuna; e) kondenak eta tortura-biktimen egoera.

- Lankidetzarik eza ikerketan

Ia kasu guztietan, epaietan aitortzen da polizien zein guardia zibilen talde handi batek hartu zuela parte 
gertaeretan, edo haien berri izan zuela. Kasu horietan erakusten den jarduteko moduak adierazten du zuze-
nean kondenatuak –batzuetan polizia-deklarazioa hartu zuten instruktorea eta idazkaria izan ziren– ez zirela 
inplikatu bakarrak. Izan ere, epai batzuetan, agente eta segurtasun-gorputz berdinak ageri dira egiletzat, eta 
zenbait kuartel ere behin eta berriz ageri dira tortura-leku gisa. Epai batzuetan, Barne Ministerioko agintariek 
tortura-krimen larria ikertzeko erakutsitako lankidetzarik eza adierazten da. Lankidetzarik eza horren ondo-
rioz, ezinezkoa izan zen inplikatutako agente guztiak identifikatzea; beraz, ezinezkoa izan zen haiei buruz 
ikertzea eta, hala egokituz gero, haiek kondenatzea. Kasu batzuetan, bi edo hiru agente kondenatuta ere, 
epaietan jasotzen da torturetan 12-15 poliziak edo guardia zibilek hartu zutela parte.  Tomás Linazaren ka-
suan, egin ziren identifikazio-saioetan, ehun guardia zibiletik gora aurkeztu zituzten, biktimak egileak identi-
fikatu ahal izateko, baina ez zen barne-ikerketarik egin.

Kasuetako batean, Jokin Olanorenean, Donostiako Antiguako kuartelaren ondoan bizi zen auzotar batek 
jarri zuen salaketa, biktimak bizitako izugarrikeriaren garrasiak entzun zituelako, eta ezinezkoa zen kuar-
teleko agente guztiek garrasi horiek ez entzutea. Kasu batean soilik eskatu zuen polizia-sindikatu batek 
Barne Ministerioko goi-kargu baten dimisioa. 1981ean izan zen, Joxe Arregiren kasuan, inkomunikazio-e-
rregimenean atxilotuta zutela hiltzearen ondorioz. Epai askotan, epaileek adierazi zuten ezinezkoa izan 
zela gainerako torturatzaileak identifikatzea, eta horrek agintarien lankidetzarik eza erakusten du. Azterketa 
honetan sartu ez den kasu batean ere –brasildar emakume baten tortura eta bortxaketa sexuala Indautxuko 
polizia-etxean–, Auzitegi Gorenak, epaian, poliziak kasu horretan egiaztatutako bortxaketa-delituan eraku-
tsitako lankidetzarik eza kritikatu zuen; izan ere, polizia-etxe horretakoek izandako isiltasunaren ondorioz, 
ezinezkoa izan zen egilea kondenatu, eta akusatuak absolbitu zituzten.

- Lesioak, txosten forentseak eta torturaren frogak

Epai horiek tortura pairatu zutela adierazi zuten salaketa-jartzaile espezifikoen kasuei buruzkoak dira, eta 
kasu horietan, nahikoa froga aurkitu ziren, torturaren gaineko kontrola eta ezkutatzeko ahaleginak handiak 
izanda ere. Froga horiek, batik bat, atxilotuen lesioak –tratu txarren ebidentzia fisikoak– adierazten zituzten 
txosten mediko-forentseak izan ziren. Garai hartan nagusi ziren tortura-teknikek ageriko lesioak eragin ziz-
kieten atxilotu askori; batez ere, hematomak, elektrizitateak eragindako lesioak, edo erredurak. Hala ere, 
mediku forentsearen esku-hartzea ez zen torturak ez jarraitzeko bermea; izan ere, kasu askotan, atxiloaldi 
osoan iraun zuen tortura, eta atxilotuak tratu txarrak pairatzen jarraitzearekin mehatxatzen zituzten, gerta-
tutakoa forentseari salatuz gero. Zenbait kasutan, segurtasun-agenteek medikua iristean atxilotua ezkutatu 
egin zuten, edo erregistroak manipulatu zituzten, erantzuleen nortasuna ezkutatzeko. Mediku forentse ba-
tzuen konpromisoak kondena horiek izatea eragin zuen, lesioei buruzko txosten xehatuak egin zituztelako 
eta txostenotan lesioen balizko kausen analisia egin zutelako –segurtasun-indarrek atxiloketa-maniobretan 
eragindako lesioak edo autolesioak izaten zirela esan ohi zuten beti–.  Kasuetako batean, atxilotuak berak 
esan zuen lesioetako batzuk autolesioak zirela, baina gainerakoak torturetan eragindakoak zirela, diskurtso 
ofizialari aurre eginez, erantzukizuna biktimen gainean ezarri nahi izaten duen diskurtso horri. Kasu batzue-
tan, segurtasun-indarretako medikuen esku-hartzeetan, lesioetan arreta jarri bazen ere, ez zen atxilotuak 
pairatutako tratuaren salaketarik egin.
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- Torturaren lekuak eta jarraitutasuna

Epai batzuek leku beretan gertatutako kasuei buruzkoak dira. Batik bat, Antiguako eta Intxaurrondoko kuar-
teletan (Donostia), Salbeko kuartelean edo Indautxuko polizia-etxean (Bilbo) eta Guardia Zibilaren edo 
Polizia Nazionalaren Madrilgo instalazioetan gertatu ziren kasu horietako batzuk. Zenbait kasutan, tortura 
instalazio horietatik bitan egin zen, eta horrek torturaren jarraitutasuna erakusten du. Eta kasu batzuetan, 
epaietan jasotzen da torturetako batzuk atxilotuak beste leku batera eramaterakoan gertatu zirela, mendi-e-
remuetan edo polizia-ibilgailuetan bertan. Tortura-kasuek jarraitutasuna izan zuten leku horietan eta urte 
desberdinetan eta, batzuetan, bi kasutan inplikatutako agenteak zeuden; horrek guztiak erakusten du ezin 
dela esan jarduketa hori kasu bakan batzuetara mugatzen denik. Bestalde, zenbait atxiloketa egindako ka-
suetan, atxilotuetako bat torturatu bazen, gainerako atxilotuak torturatu al zituzten ikertu beharko zen, kasu 
indibidualizatu baten ikerketa baino zabalagoa egin beharko zen, zigor-zuzenbide tradizionalean egiten den 
moduan. Tortura-kasuak ikertzean, deklarazioa hartzeko ardura duten instruktoreak eta idazkariak torturan 
duten erantzukizuna aztertzeaz gain, torturan inplikatutako sareak edo taldeak ere aztertu behar dira. 

Kasu horien multzoak, banakako kasuetatik harago, erakusten du garai hartan jarduteko modu bat zegoela 
torturaren praktikan, eta elektrizitatea, asfixia eragiteko teknika sofistikatuak (“bainuontzia” kasu), eta ekin-
tza horiek egiteko behar ziren azpiegiturak eta muturreko sufrimenduak eragiteko teknikak erabiltzen zirela, 
hala nola “poltsa”, “bainuontzia” eta “barran” zintzilikatzea. Gertaera horiek frogatutzat eman zituzten epai 
horietan, baina Barne Ministerioak eta epaileek ez zituzten sakonago ikertu. 

- Erakundeen erantzuna: tortura minimizatzea

Kasu horietako kondenetan, hilabete gutxi batzuetako espetxe-zigorrak ezarri ziren, urtebetekoak gehienez, 
eta zenbait urtetako desgaikuntza. Zigor horiek, ordea, ez ziren inoiz benetan aplikatu. Kasu batzuetan, 
Estatuko abokatuek agenteak defendatu zituzten, torturaren praktika eta biktimak minimizatzen zituzten 
argudioak erabiliz. Horrela jokatuta, portaera korporatiboa erakutsi zuten, baina Estatuaren defentsa egin 
beharko lukete, eta ez akusatutako agenteen defentsa, haien kontrako frogak egon bazeudelako konde-
natu baitzituzten. Beste kasu batzuetan, Barne Ministerioak adierazi zuen kondenatuak lanpostuz aldatu 
zituztela, desgaikuntza agente-lanposturako zelako, eta ez administrazioko beste lanpostuetarako. Agente 
batzuk mailaz igo zituzten, eta Poliziako edo Guardia Zibileko goi-ofizialak izatera iritsi ziren. Eta kasuetatik 
% 60an, kondenatuak indultatu egin zituzten geroago, portaera ona izan zutela edo terrorismoaren aurkako 
borrokan ekarpen handia egin zutela argudiatuta. Horrela, kondenen eragina deuseztatuta geratu zen. Bes-
talde, torturengatik kondenatuetako batzuei kondekorazioak eman zizkieten gerora. Indultu horietako batzuk 
data berdinean eman ziren, kondena horien aplikazioa amaiarazteko. Indultuok biktimengan zuten eragina 
ez zen inoiz kontuan hartu, eta tortura normalizatzea eta minimizatzea izan ziren haien efektu zabaldue-
nak. Torturaren aurkako Batzordeak gerora aztertutako kasuetako batean, Nazio Batuetako batzorde horrek 
Espainia kondenatu zuen epaiek proportzionaltasunik ez zutelako, eta adierazi zuen indultuek Torturaren 
aurkako Konbentzioa urratzen zutela.

- Kondenak eta torturen biktimak

Auzitegi Gorenaren epaia duten kasuetan ere, torturaren biktimak minimizatu zituzten eta, are gehiago, zen-
bait unetan gezurra esateaz akusatu zituzten, publikoki zein ikerketan bertan. Biktimei pairatutakoa ez aitor-
tzearen isla dira delituaren larritasunarekiko kondena proportzionalak ez ezartzea, edo errekonozimendua 
barne hartzen duen erreparaziorik ez egitea. Gehienez jota, erreparazioa lesio fisikoek sendatzeko behar 
izan zuten denboragatiko kalte-ordain ekonomiko gisa hartu zen aintzat, eta kasu gehienetan, aldi hori 15 
egunetik beherakoa izan zela adierazi zen. Kasu batzuetan, ez zen tortura bera delitutzat jo, faltatzat baizik. 

Ez zen sekuelen epe ertain edo luzerako ebaluaziorik egin Istanbuleko Protokoloan ezarritako irizpideak 
kontuan hartuta, ezta tortura-kasuetarako nazioarteko estandarretan oinarritutako praktika medikoa eta psi-
kologikoa kontuan hartuta ere. Torturengatiko kalte-ordainak zehazteari dagokionez, ikerketarik eza izan 
den kasuetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak kalte moraletarako zehaztuta dituen kalte-ordainak 
baino txikiagoak izan dira zenbaitetan, eta gainera, geroago ikusiko dugunez, ez zituzten torturak eraginda-
ko ondorioak baloratu. Probintzia-auzitegietan edo Auzitegi Gorenean epaitutako kasu horietan, non lesioak 
eta identitatearen aurkako erasoa frogatu ziren, kalte-ordainak zirkulazio-istripu bat bailitzan kalkulatzea 
gertaerak minimizatzea da, eta gertaeren larritasunerako, biktimen duintasunerako eta arlo horretako na-
zioarteko estandarren araberako behar bezalako erantzuna ez ematea.
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8.3. Torturaren aurkako batzordearen edo giza eskubideen batzordearen 
aurrean aurkeztutako kasuak

8.3.1. Encarni Blancoren kasua
Txosten mediko kaskarrak eta ikerketa judizialik ez egitea

1992ko urtarrilaren 29an, Guardia Zibileko agenteek Encarni Blanco atxilotu zuten, Josu Eguskiza haren 
senarrarekin batera, ETArekin lankidetzan aritzea egotzita. Bost egon egon zen atxilotuta, 1992ko urtarrila-
ren 29tik otsailaren 2ra, inkomunikatuta, terrorismoaren aurkako legedia aplikatuta. 1992ko otsailaren 3an, 
espetxean sartzean aztertu zuen medikuak hematomak zituela jaso zuen txostenean, eta horregatik, Cara-
bancheleko emakumeen espetxeko zuzendari andreak gertaera horren berri eman zion epaitegiari. Gero, 
1992ko martxoaren 13an429, epailearen aurrera eraman zuten, eta han Guardia Zibilak atxilotuta izan zuen 
aldian tratu txarrak eta torturak pairatu zituela salatu zuen. 

Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordearen aurrean jarri zuen salaketan, adierazi zuen ez zela ETAko 
kidea eta ez zela erakunde horrekin lankidetzan aritu, eta atxiloaldian, tratu txarrak pairatu zituela. Hain zu-
zen ere, esan zuen telefono-aurkibide batekin jipoitu zutela, poltsa eta elektrodoak jarri zizkiotela, biluztera 
behartu zutela eta bortxatzearekin mehatxatu zutela. Pareta baten kontra besoak altxatuta eta zangoak 
irekita zituela, noizean behin, kolpeak ematen zizkioten buruan eta organo genitaletan, eta horrez gain, era 
guztietako irainak esan zizkioten.

Lekukotza eta sekuelen ebaluazioa 

Lekukotzan eta azterketa honetarako haren kasua Istanbuleko Protokoloaren arabera analizatzeko egin zen 
elkarrizketa sakonean, Encarni, pairatutako tratua kontatzerakoan, gertaeren eraginpean zegoen oraindik 
ere, hogei urte baino gehiago igaro ondoren.

Tratu txarretan gogorrena zer den deskribatu beharko banu, esango nuke kolpeak bai, kolpeak 
mina ematen dutela, baino hori baino okerragoa da pertsona zaren aldetik egiten dizuten mina. 
Zomorro bat baitzinan sentitzen zarela. Zu pertsona normal bat izanda, halako batean zure senti-
menduak ez direla berdinak. Labezomorro bat zarela iruditzen zaizu, ez duzula ezertarako balio eta 
zurekin nahi dutena egin dezaketela, oso erraza delako eta, gainera, horretarako prest ez bazau-
de ere, jada ez duzulako borondaterik zer nahi duzun eta zer ez duzun nahi esateko. Panpina bat 
bazina bezala da, norbaitek gidatzen zaituela. Kolpeek min ematen dute eta markak uzten dituzte, 
baina jazarpen hori, “hil egingo zaitut” behin eta berriz entzute hori, inoiz hilko ez bazaituzte ere, 
azkenean, behin eta berriz “hil egingo zaitut, hil egingo zaitut”, “bortxatu egingo zaitut” entzunda, 
zuk hori sinestea lortzen dute, eta halako batean “tira, hemen bukatu da, honaino iritsi naiz eta ez 
dut gehiago jasango, ezta minutu bat bera ere. Kolpeek, bai, mina ematen dute, eta mina ematen 
zuen barra bat ere erabili zuten nirekin, baina ziur nago buruan egiten dizutenak askoz min han-
diagoa ematen duela. Barra horrek deskargak ematen zituen edo korrontea zuen. Encarni Blanco.

Tortura-kasuen ebaluazioaren atal batean, sekuelak aztertzen dira. Askotan, sekuela psikologikoak dira, eta 
horiek irauten dute gehien. 2015ean egindako txosten horretan, sekuela hauek aipatu ziren: a) zailtasunak 
eta erresistentzia bizitakoari buruz hitz egiteko; b) lo indarberritzailea izateko zailtasunak; c) beldurra Guar-
dia Zibilari eta haren presentzia eta jardunari; d) intolerantzia bat-bateko zaratekiko, eta gehiegizko ikara-e-
rantzunak horrelakorik gertatzean. Espetxetik irtetean, etxebizitzaz aldatu behar izan zuen, atxilotu zuten 
etxean lo hartzeko zailtasun handiak zituelako. Atxiloketaren unearekin lotzen zuen hori, gaueko orduetan 
gertatu zena, eta bere etxeko atearen eztandarekin. Urte askoan, gauez, kalteberatasun-sentipen handi 
batek harrapatzen zuen. Antsietate-nahasmendu orokortua diagnostikatu zioten, eta azterketa honetarako 
egin ziren ebaluazio psikometrikoek egiaztatu zuten trauma osteko estresaren nahasmendua zuela (PTSD), 
eta deprimituta ez egon arren, honako hauek zituen: munduaren ikuspegi negatiboagoa, gizakiarekiko kon-
fiantza-galera, zailtasunak kontrolatu ezin zituen egoerei edo segurtasunik eza sortzen zizkioten egoerei 
aurre egiteko, eta babesgabetasun-sentipen handia. 

Azkenean, ebaluatzaileek honako hau adierazi zuten: “Koherentzia dago sintoma fisiko eta psikologikoen 
eta pairatzen dituen ezintasun akutu eta kronikoen artean, eta koherentzia-maila altua dago aurkitutako 
ondorio psikologikoen eta deskribatzen duen ustezko torturaren artean, dituen erreakzioak eta sintomak En-
carni Blancoren gizarte-testuinguruan espero izateko modukoak baitira, muturreko estres-egoerak pairatuz 

429  (Madrilgo 44 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko 205/92 aurretiazko eginbideak).
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gero”. Jakina denez, tortura-kasuen ebaluaziorako, Istanbuleko Protokoloak eskala bat ezartzen du, jakiteko 
zenbateraino datozen bat gertaeren kontakizuna eta zehaztatutako sekuelak. Eskala hori “ez dator bat tortu-
rarekin” gradutik hasten da, eta deklarazioan adierazitako gertaeren eta ebaluazioan aurkitutakoaren arteko 
koherentzia-gradu gorenera arte hartzen du. 

Ikerketak largestea

Salaketa eta urtebete geroago, 1993ko otsailaren 2an, Auzitegiak behin-behineko largespena erabaki zuen, 
arau-hauste penalik ez zegoela ulertu baitzuen. Errekurtsoa jarri zenean, 44 zenbakiko Epaitegiak, 1994ko 
urriaren 13an, zigor-prozeduraren izapideak jarraitzea erabaki zuen eta txosten forentsea eskatu zuen. 
Forentseak 1994ko azaroaren 22an eman zuen txostena. Ez zitzaien deklaraziorik hartu ustezko delitua-
ren erantzule izan zitezkeenei. 1995eko apirilaren 4an, epaileak auzia behin betiko artxibatzea erabaki 
zuen. 1995eko irailaren 5ean, Probintzia Auzitegiak artxibatze hori konfirmatu zuen. Konstituzio Auzitegian, 
1996ko urtarrilaren 29an, ez zen onartu Probintzia Auzitegiaren autoaren aurka jarritako babes-errekurtsoa. 
Hau da, ondoz ondoko instantzia judizialek erabaki zuten ez zegoela ezer ikertzeko. 

Auziaren behin betiko artxibatze-autoan, hau adierazi zen: “Beharrezkoa da, batetik, zehaztea ezinezkoa 
dela salaketa-jartzaileak adierazitako eraso batzuen ebidentziak egiaztatzea, hala nola buruko kolpeak, 
plastikozko poltsa bat buruan jarri izana, genitaletan ostikadak eman izana, iletik tira egin izana, eta konorte
-galera, ez baitaude inongo azterketa medikotan jasota, eta, gainera, txosten mediko-forentse baten arabe-
ra objektibatzeko moduko lesiorik utzi beharko zuten. Bestetik, ezinezkoa da ere, lehen aldiz otsailaren 3ko 
parte medikoan deskribatutako beste lesio batzuen existentzia zehaztea”. Halaber, adierazten du ezinezkoa 
dela erabaki bat hartzea deskribatutako lesioen jatorriari buruz, ea “halabeharrezkoak, nahita egindakoak 
edo autolesioak izan ziren, hiru aukerak etor baitaitezke bat aurkikuntza objektiboekin, eta salaketa-jar-
tzailearen deklarazioa –hori da beste informazio-iturria– ez baitator bat dauden txosten medikoetan lesioei 
buruz aipatzen den kronologiarekin. Lesioen jatorria zehazteko ezintasuna dela eta, ezin da delitu-egitatea 
egon denik zehaztu; beraz, bidezkoa da jarduketak artxibatzea”. 

Ez zitzaien deklarazioa hartu Encarniren zaintza zuten agenteei, eta inkomunikazio-aldian harekin zelda 
berean egon zen pertsona ere ez zuten lekuko gisa deitu, askatasun-gabetzeko aldiaren zirkunstantziei bu-
ruzko informazioa eman ahal izateko. Kontuan izan behar da 1992ko urtarrilaren 22ko polizia-operazioaren 
barruan atxilotutako askok salatu zituztela tratu txarrak forentsearen eta instrukzio-epailearen aurrean, eta 
horregatik, akusazio partikularrak Encarnirekin zelda berean egon zen pertsonari deklarazioa hartzeko es-
katu zuen, bai eta zaintzaz arduratu ziren agenteei deklarazioa hartzeko ere.

Mediku forentseen jarduna Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordearen arabera

Encarni Blancok jarritako salaketa largetsi egin zuten ondoz ondoko instantzia guztietan, eta orduan, de-
manda bat jarri zuen Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordean, Torturaren aurkako Konbentzioaren 
urraketagatik. Batzordeak, amaierako txostenean, oso ondo egituratutako balorazio zehatza egiten du, bai 
txosten medikoei buruz, bai epaileek txosten mediko horiek torturengatiko salaketa largesteko erabiltzen 
duten moduari buruz. 

Hau dio Batzordeak: “Oso azaleko miaketa egin zitzaion, bizi-konstanteak ere ez zizkioten neurtu. Ez zen 
haren koadro nerbiosoaren ebaluazioa egin, eta ez zitzaion galdetu jaso zituen mehatxuei eta irainei bu-
ruz, eta ateratako ondorioa indarkeria-seinalerik ez zegoela izan zen. Mediku andreak, txostenean, adierazi 
zuen atxilotuak lorik egin ez zuela esan ziola, eta, jipoitzeaz gain, biluziz egotera behartu zutela. Hala eta 
guztiz ere, mediku andreak erabaki zuen deklarazioa emateko baldintza fisikoak eta psikikoak betetzen 
zituela. Egileak (Encarni Blanco) esan zuen 1992ko otsailaren 3an soilik, jada espetxean zela, hauteman 
ziotela tratu txarrak jasan izanaren ebidentzia, hiru hematoma zituela egiaztatu baitzuten. Testuinguru ho-
rretan, egileak Torturaren Prebentziorako Europako Batzordearen txosten bat aipatzen du, 1994ko ekainean 
egina, Auzitegi Nazionalari atxikitako medikuek idazten dituzten txostenak oso azalekoak direla diona”.

Batzordeak adierazi zuen epaileak agindutako hiru peritu-txosten medikoek kontraesan nabarmenak zi-
tuztela hematomen kolorazioaren araberako datazioan (lau ordutik sei egunera), eta hori zehaztea faktore 
erabakigarria zen auziaren instrukzioan. Azken txosten medikoan, 1994ko azaroaren 22koan, hau adierazi 
zen: “Salatutako erasoek objektibatzeko moduko lesioak eragin egin beharko zituzten ustez kaltetutako 
eremuetan, buruko ile-larruan eta genitaletan batik bat, lesioak oso-oso txikiak izan ezean. Pertsona bat 
konortea galdu arte jipoitzen badute, ziur asko, lesioak izango dira gerora, ez soilik sorbalden atzealdean, 
baizik eta beste gorputz-atal batzuetan ere. Azken irizpen hori eta Auzitegi Nazionaleko mediku forentseak 



332

lesioen datazioari buruz egindako balorazio zorroztasunik gabea ikusita, epaileak auzia behin betiko artxi-
batzea erabaki zuen.

Inkomunikazio-aldian, zenbait txosten mediko egin ziren. Lehenbizikoan, hau esaten da: “Ez dio tratu txar 
fisikorik jaso duenik, baina bai ordu asko kaputxa jarrita egon dela”. Bigarrenean, hau irakur daiteke: “Ez dio 
tratu txar fisikorik jaso duenik, baina bai mehatxuak eta irainak”. Eta hirugarrenean: “Informatuak dio oso 
urduri dagoela, ez duela lorik egin, eta ez diotela janaririk eman. Tratu txarrak jaso dituela dio, kolpeak bu-
ruan hain zuzen. Ez da indarkeria-seinalerik hautematen. Laugarrenak hau dio: “Tratu txarrak jaso dituela 
dio, kolpeak hain zuzen. Ez da indarkeria-seinalerik hautematen”. Bosgarrenean: “Tratu txarrak jaso dituela 
dio, kolpeak eman dizkiotela eta biluzik egotera behartu dutela, hain zuzen. Azterketa egitean, ez da indar-
keria-seinalerik hauteman”.

Batzordeak jasotzen du Encarni Blancok Auzitegi Nazionaleko 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegian 1992ko 
otsailaren 2an  egindako deklarazioan, esan zuela kolpe asko eman zizkiotela, poltsaren tortura asfixia 
eragin arte aplikatu ziotela, elektrodoak jarri zizkiotela, mehatxuak eta irainak esan zizkiotela, eta biluztera 
behartu zutela, baina “hala eta guztiz ere, epaileak ez zituen ofizioz hasi agintari judizialek gertaerak ikertu 
ahal izateko izapideak”.

Ez ikertzeagatiko auzia onartzea eta Espainiako Estatuaren aurkako kondena

Torturaren aurkako Batzordeak adierazi zuen auzia onartzeko modukoa zela, Konbentzioaren 12. eta 13. 
artikuluekin lotutako arazoak planteatzen zituelako. Hau da, ikerketa bat ofizioz hasteko beharra, tortura edo 
tratu txarrak gertatu direla pentsatzeko moduko zentzuzko arrazoiak daudenean, susmoaren jatorria dena 
delakoa izanda ere. 12. artikuluak, halaber, ikerketa azkar egin behar dela eta inpartziala izan behar duela 
xedatzen du. Azkartasunari dagokionez, Batzordeak adierazten du hori funtsezkoa dela; batetik, biktimak ai-
patutako egintzak pairatzen jarraitzeko arriskua eragozteko, eta, bestetik, torturek eta, are gehiago, tratu an-
ker, gizagabe eta iraingarriek utzitako seinale fisikoak, ondorio iraunkorrak eta larriak eragiten direnean izan 
ezik, epe laburrean desagertzen direlako, oro har aplikatzeko erabiltzen diren metodoak aplikatzen badira.

Estatuak alegatu zuen gainbegiratze mediko-forentse eraginkorra egin zela, mediku forentseen txostenetan 
tratu txarren ebidentziarik ez zegoela, eta epaileek, demanda largestea erabaki aurretik, aurkeztutako fro-
gen ebaluazioa egin zutela, baina hala ere, Batzordeak hau adierazi zuen: “1992ko otsailaren 2an, Auzitegi 
Nazionaleko epailearen aurrean egindako agerraldian, urtarrilaren 29tik inkomunikatuta egon ondoren, egi-
leak deklaratu zuen tratu txar fisiko eta mentalak pairatu zituela, eta bortxatzearekin ere mehatxatu zutela. 
Epaileak Auzitegi Nazionalari atxikitako mediku forentsearen bost txosten izan zituen –atxilotua egunero 
aztertu zuen mediku horrek–; lehenbiziko lauak Guardia Zibilaren instalazioetan egin zituen, eta azkene-
koa, berriz, Auzitegi Nazionalaren instalazioetan, lehen aipatutako agerraldia baino lehen. Txosten horietan, 
jasota dago egileak adierazi zuela tratu txarrak pairatu zituela (irainak, mehatxuak eta kolpeak), ordu asko 
eduki zutela kaputxa jarrita, eta biluzik egotera behartu zutela, baina ez zuela indarkeria-seinalerik. Batzor-
deak uste du elementu horiek nahikoak izan beharko luketela ikerketa bat abiatzeko, baina hala ere, ez zen 
horrelakorik egin”.

Batzordeak, halaber, hauxe jaso zuen: “Otsailaren 3an, espetxeko medikuak egilearen gorputzean hemato-
mak eta kontusioak hautematean, hori agintari judizialen jakinaren gainean jarri zen. Baina epaitegi eskudu-
nak ez zuen auzia hartu otsailaren 17ra arte, eta 44 zenbakiko Epaitegiak ez zituen aurretiazko eginbideak 
hasi hilabete horretako 21era arte. Batzordearen iritziz, egileak adierazitako alegazioak ez ikertzea –mediku 
forentsearen aurrean egin zituen lehenbizi, bai lehen azterketan, bai geroago egin zizkioten azterketetan, 
eta gero ere, Auzitegi Nazionaleko epailaren aurrean berretsi zituen– eta gertaeren salaketatik 44 zenbaki-
ko Epaitegiak eginbideak abiatu arte igarotako denbora-tartea ez datoz bat Konbentzioaren 12. artikuluak 
xedatzen duenarekin; hau da, ikerketa azkarra egiteko betebeharrarekin”. 

Halaber, irizpide hau adierazi zuen horrelako kasuetarako: “Nahikoa da biktimak adierazpen soil baten bi-
dez gertaera horiek Estatuko autoritateei jakinaraztea, Estatuarengan betebehar hau sortzeko: biktimaren 
adierazpen hori gertaerok azkar eta inpartzialtasunez ikertzeko nahiaren adierazpen tazitu eta nabaritzat 
hartu behar du Estatuak, Konbentzio honetako xedapen honekin bat etorriz. Batzordeak, lehen aipatu be-
zala, adierazten du ez zela egileak Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean jarritako kexa aztertu, eta 44 
zenbakiko Epaitegiak aztertu bazuen ere, ez zuen behar adinako azkartasunez egin”; izan ere, hiru aste 
baino gehiago igaro ziren epailearen aurrera eraman zutenerako eta han deklarazioa egin zuenerako; bes-
te bi hilabete geroago gehitu ziren txosten forentseak aurretiazko eginbideetara; epaileak aurreko txosten 
forentseei buruzko txosten forentse berri bat eskatu zuen ekainaren 2an, eta txosten hori bi hilabete geroa-
go aurkeztu zen; eta txosten berria idatzi zuenak azaroaren 17an egin zuen agerraldia, txostenei buruzko 
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deklarazioa egiteko. Halaber, lesioak jasotzen zituen espetxeko txostena abenduaren 23an bidali zuten au-
zitegira. Hau da, jada eginda zeuden froga medikoen bilketa-prozesua 11 hilabete geroago burutu zen, eta 
Batzordeak uste du hori ez datorrela bat Konbentzioko estandarrekin.

Halaber, Batzordeak dio Auzitegiak, aurretiazko eginbideetan, haiek 1993ko otsailaren 12an behin-behine-
rako artxibatu arte, ez zuela inolako eginbiderik egin salatutako prozeduretan parte hartu ahal izan zuten 
Guardia Zibileko agenteak identifikatzeko eta itauntzeko. Batzordeak “uste du ez-egite hori barkaezina dela, 
delituen ikerketaren helburua salatutako gertaeren izaera eta zirkunstantziak zein haietan parte hartu ahal 
izango zuten pertsonen nortasuna zehaztea baita, Estutako barne-legediak berak xedatutakoarekin bat 
(Prozedura Kriminalaren Legearen 789. artikulua). Batzordeak adierazten du, halaber, prozeduraren jarrai-
penean, egileak, 1994ko urritik, gutxienez bitan eskatu ziola epaileari frogak egiteko, medikuen peritu-txos-
tenez gain. Hain zuzen ere, lekukoei zein tratu txarren balizko egileei entzuteko eskatu zuen, baina ez zen 
hori egiteko agindu. Batzordearen ustez, ordea, froga horiek egitea guztiz bidezkoa zen; izan ere, medikuen 
peritu-txostenak tortura-egitateak frogatzeko garrantzitsuak izanda ere, sarritan ez dira nahikoak eta beste 
informazio-elementu batzuekin alderatu eta osatu behar dira”.

Batzordeak xedatu zuen aipatutako ez-egiteak ez direla bateragarriak ikerketa inpartzial bat egiteko bete-
beharrarekin –Konbentzioaren 13. artikuluan xedatzen da hori–, eta ebatzi zuen aurkeztu zaizkion gertaere-
tan, Konbentzioaren 12. eta 13. artikuluak urratu direla.

Ondorioak

Encarni Blanco goizalde batean atxilotu zuten Santurtzin, etxean, operazio handi bat antolatuta –lehergai-
luak ere jarri zituzten haren etxeko atean–. Guardia Zibilaren Madrilgo Komandantziara eraman zuten, eta 
han, Josu Eguzkitza bikotekidearekin batera, bost egun egon zen inkomunikatuta. Josu Eguzkitzak ere sa-
latu zuen atxilotze-aldi berean torturak pairatu izana. Lekukotzan, xehetasun handiz azaltzen ditu mediku 
forentsearen eta Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean salatu zituen tratu txarrak eta torturak. Proiektu 
honetarako Istanbuleko Protokoloaren arabera egindako ebaluazioan, adierazi zen koherentzia-maila al-
tua zegoela tratu txarrei eta torturei buruzko alegazioen eta Encarni Blancoren bilakaeraren eta harengan 
zehaztutako sekuelen artean. Torturaren aurkako Batzordeak Estatuaren alegazioak –hau da, kasua berme 
guztiekin ikertu zela, txosten medikoek tratu txarrak hauteman ez zituztela, eta epaileek tratu txarren ebiden-
tziarik aurkitu ez zutela– sendoak ez zirela adierazi zuen. Txosten mediko-forentseetan ez zen azterketa sa-
kona egin eta ez ziren jaso geroago espetxean sartzerakoan egindako txosten medikoan aipatutako lesioak.

Batzordeak erabaki zuen Espainiak Torturaren aurkako Konbentzioaren 12. eta 13. artikuluak urratu zituela, 
ofiziozko ikerketa egin ez zuelako, kasuaren ikerketa abiatzeko eta frogak biltzen hasteko denbora luzeegia 
utzi zuelako igarotzen, froga forentsearen azterketa egokia egin ez zuelako, eta salaketa ikertzeko beste 
froga batzuk egitea onartu ez zuelako. 

Bere erregelamenduko 111. artikuluaren 5. paragrafoarekin bat etorriz, Batzordeak, 90 eguneko epean, 
Estatu alderdiak Batzordearen irizpena betetzeko hartutako neurri egoki ororen berri izan nahi du. Biktimak 
dakienaren arabera, Espainiako estatuak ez du inongo ekintzarik egin Torturaren aurkako Batzordearen es-
kakizuna betetzeko.

Atxiloketa berean

Atxiloketa berean, Encarni Blancorekin batera, haren bikotekide Josu Eguskitza atxilotu zuten, eta hark ere 
adierazi zuen torturak jasan zituela.  Ikerketa honetarako Istanbuleko Protokoloaren arabera egindako az-
terketan parte hartu zuten osasungintzako profesionalek 11 motatako tratu txarrak identifikatu zituzten, hala 
nola traumatismoak, behartutako gorputz-jarrerak, elektrizitatea, poltsa bidezko asfixia, biluztera behartzea 
eta irain sexualak, mehatxuak eta exekuzio-simulakroa. Egindako txostenaren arabera, espetxetik irten eta 
denbora-tarte bat igaro ondoren, ondorio psikologikoek irauten zuten eta gogo-aldarte depresiboa eta nola-
baiteko alkohol-abusua ziren haien agerpenak. Hori dela eta, prozesu psikoterapeutiko bat abiatu zuen, eta 
horretan parte hartzen ari da 2013tik. 

Azterketa horretan, aipatzen da oraindik kalteberatasun handiko egoerak, beldurrak eta segurtasun fal-
ta izaten zituela haren bizitzari buruzko erabakiak hartzerakoan. Hala ere, nabarmentzekoa zen, halaber, 
munduarekiko eta pertsonekiko jarrera positiboa, eta pertsonenganako konfiantza. Mediku forentse batek 
eta psikologo batek egindako azterketa batean, adierazi zuten torturaren unean izandako sintoma fisikoak 
eta gerora epe ertainera eta luzera izandako sekuela fisikoak koherenteak direla alegatutako gertaerekiko. 
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Analisi hori Istanbuleko Protokoloaren araberako azterketarako egin zuen mediku forentseak, txostenean, 
adierazi zuen ebaluazio medikoan jasotako irizpide fisikoak eta psikologikoak oso koherenteak zirela leku-
kotzarekiko. 

8.3.2. Orkatz Gallastegiren kasua
Nork bere burua errudun aitortzeko deklarazioa eta torturengatiko salaketak ez ikertzea

Kasuaren laburpena

Orkatz Gallastegik Torturaren aurkako Batzordearen aurrean jarritako auzian (453/2011 zenbakiko auzia, 
2012ko ekainaren 29koa), agerikoak dira nork bere burua errudun aitortzeko deklarazioaren erabilerari eta 
torturengatiko salaketa bat ez ikertzeari buruzko eztabaidak, inkomunikazio-erregimenaren eta terrorismoa-
ren aurkako legediaren testuinguruan. Atxilotuak torturak jasan zituela adierazi zien mediku forentseari eta 
epaileari, eta deklarazioan jasotakoa ukatu zuen. Tratu txarrengatiko salaketa onartu zen, baina ez ziren 
atxilotuak eskatu zituen frogak egin. Epaileek adierazi zuten ez zegoela nahikoa aztarnarik, eta eskatutako 
froga guztiak ukatu zituzten. Poliziak Orkatzek ustez egindako deklarazioaren lekuko izan ziren; beraz, atxi-
lotua inkriminatu zuten, gertaerei uko eginez, eta prozesuaren alderdi bihurtu ziren horrela. Forentseak ez 
zituen zehaztu atxilotuak adierazitako torturak eta lesioak, eta horiek izan ziren epaileek aztertutako froga 
bakarrak. Gerora Probintzia Auzitegian, Auzitegi Gorenean edo Konstituzio Auzitegian aurkeztutako errekur-
tsoak atzera bota ziren, arrazoi berdinagatik. Orkatzen kontrako prozesuan, kale borrokako ekintzengatik 
inkulpatuta egotetik Lidón epailearen hilketan –Getxon izan zen– kolaboratzaile izateagatik kondenatua iza-
tera pasatu zen. Auzitegi Goreneko bi epailek boto partikularrak eman zituzten, eta adierazi zuten bere bu-
rua errudun aitortzeko deklarazioa beste froga bat zela, baina ezin zela kondenaren oinarria izan, akusatuak 
deklaratutako gertaerak ukatzen baditu edo deklarazioa torturapean egin zuela esaten badu. Batzordeak 
Espainia kondenatu zuen tortura-alegazioei buruzko ikerketa bizkor eta eraginkorra ez egiteagatik.

Kasu horrek azken hamarkadan beste kasu askotan izandako joera erakusten du. Epaileak txosten foren-
tseetan oinarritzen dira, eta txosten horietan ez badira ageriko lesio fisikoak jasotzen, oso probablea da 
torturengatiko auziak aurrera ez egitea. Batzordearen ebazpenean argi eta garbi adierazten da ez zirela 
beste ikerketa-neurri beharrezko batzuk hartu, eta neurri horiek lagungarriak izan zitezkeela kasua argitze-
ko. Nork bere burua errudun aitortzeko deklarazioei dagokienez, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia ugari 
dago, esanez ezin dela kondena oinarritzeko froga bakarra izan, baina garrantzitsua dela, halaber, haus-
nartzea zergatik deklaratuko dituen atxilotu batek gauza batzuk Polizia Nazionalaren, Guardia Zibilaren edo 
Ertzaintzaren aurrean, eta deklarazio horri uko egin berehala epailearen aurrean. Ukatze hori, kasu askotan 
gertatzen dena, aitorpena lortzeko baldintzen aztarna handia da. Kasu honetarako izan dezakeen esanahia 
alde batera utzita, Torturaren aurkako Batzordearen kondena-ebazpenak azaltzen du beste kasu askotan 
adierazi den praktika bat.

Gertaerak eta alegazioak 

2002ko urriaren 24an, 20 urte zituela, Orkatz Gallastegi atxilotu zuen Ertzaintzak Berangon (Bizkaia), po-
lizia-operazio batean. Operazio berean, beste bost gazte atxilotu zituzten, titulartasun publikoko ondasun 
higiezinen aurkako sabotajearekin eta kalte handiekin lotutako delituak egotzita. 

Polizia-etxean, erabaki zen Orkatz Gallastegiri egotzitako egitateak terrorismoaren aurkako legediaren para-
metroen barruan sartzen zirela, eta horregatik, inkomunikazio-erregimena ezarri zitzaion. Hori dela eta, Orka-
tzek ez zuen izan senideekin, abokatu batekin eta konfiantzazko mediku batekin egoteko aukera. Torturaren 
aurkako Batzordeak kasuari buruz egindako txostenean, Orkatzen adierazpenak jasotzen dira, eta hark dio 
“hiri-materiala” etxean egindako gai sukoiekin suntsitzea zela egotzi ziotena, hori baino ez; beraz, erakunde 
armatuekiko lotura zuzenik izan gabe. Baina portaera horiek, haien jatorri politikoa dela eta, terrorismoaren 
aurkako legediaren esparruan sartzen dira, eta horregatik, inkomunikazio-erregimena aplikatzen da bereha-
la. Epailearen aurrean aurkeztu ziren Orkatzen abokatuek “Garzón protokoloa” izenekoa aplikatzeko eskatu 
zuten. Protokolo hori tratu txarrak edo torturak prebenitzeko neurri batzuk dira, hala nola konfiantzazko medi-
ku baten bisitak baimentzea, familiari atxilotuaren egoerari eta egonlekuari buruz informatzea, eta atxilotuari 
abokatu batekin elkarrizketa pribatua egiten uztea. Orkatz Gallastegiren arabera, eskaera hori ez zen onartu. 

Batzordearen aurrean egindako alegazioan, adierazi zuen Arkauteko polizia-instalazioetan honako tratu txar hauek 
pairatu zituela: a) gorputz-jarrera deserosoetan egotera behartu zuten, akitu arte, leihorik gabeko eta lau bider biko 
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ziega batean, altzari bakarra zementuzko ohe bat izanik; b) poliziek atea jotzen zuten bakoitzean, edo ziegan sar-
tzen ziren bakoitzean, paretaren kontra jartzera, gorputz-jarrera deserosoetan egotera eta begiak itxita edukitzera 
behartzen zuten; c) kolpeak eman zizkioten gorputz osoan, eta ostikadak genitaletan; d) aulki batean eserita, burua 
arropaz estaltzen zioten, eta kolpeak ematen zizkioten konortea galtzen zuen arte; e) ez zioten lorik egiten uzten; 
horretarako, musika bolumen ozenean jartzen zuten eta argia piztuta uzten zuten une oro; f) bestalde, galdeketa
-gelara eramaten zutenean, burua makurtu eta begiak itxi egin behar izaten zuen; bestela, korridoreko paretaren 
kontra bultza eta jipoitzen zuten, eta ura edatera behartzen zuten, ez zuela nahi esanda ere; g) halaber, adierazi 
zuen hiltzearekin eta familiari kalteak eragitearekin mehatxatu zutela, ondoko zeldetan atxilotuta zeudenen garra-
siak entzuten zituen, eta esaten zioten bere anaia ere atxilotuta zegoela, eta tratu bera jasotzen ari zela, bere erruz. 
Adierazi zuen horrek guztiak, hiru egunez inkomunikatuta egoteaz gain, antsietate-egoera larria eragin ziola.  

2002ko urriaren 25ean, atxiloketaren hurrengo egunean, mediku forentse batek aztertu zuen Arkauteko poli-
zia-instalazioetan, eta hari eman omen zion jasotzen ari zen tratu txarren berri. Orkatzen arabera, medikuak 
informazio hori idatzi egin zuen, besterik gabe, ez zion esploraziorik egin eta ez zen haren egoerari buruz 
kezkatu. Kaltetuak adierazi du 2002ko urriaren 26an berriz azaldu zizkiola pairatutako torturak mediku fo-
rentseari, nahiz eta hark txostenean hori jaso ez. 

Salaketaren arabera, polizia batek esan zion zer deklaratu behar zuen, eta bere burua errudun aitortzeko 
deklarazioak buruz ikastera behartu zuten. Horren arabera, deklarazioa hertsatuta hartu zioten hiru aldiz, 
poliziako instruktorearen aurrean. Halaber, ofiziozko abokatu bat egon zela dio, baina ez zuela parte-hartze 
aktiborik izan eginbidean, eta ez zen elkarrizketatu atxilotuarekin. 

Batzordearen txostenean, Orkatzen alegazioa erantsi da, eta han jasotzen da bere burua errudun aitortu 
zuela, bai hiri-sabotajeko ekintzak egin izanaz, bai erakunde terrorista bateko kide izanaz, bai erakunde ho-
rrekin beharrezko lankidetzan aritu izanaz, Bilboko Probintzia Auzitegiko epaile José María Lidón Corbiren 
erailketarekin lotuta –ETAk erail zuen, 2001eko azaroaren 7an–. Txosten horren arabera, hau aitortu zuen: 
haurtzarotik ezagutzen zuen ETAko kide batek eskatuta, zenbait agintariri jarraitzen ziela, hala nola Lidón 
Corbi epaileari, eta ETAko kide horri informazioa ematen ziola. 

2002ko urriaren 28an, Auzitegi Nazionaleko 4 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiaren esku jarri zuten. Suma-
rioaren instrukzioan, adierazi zuen Arkauteko polizia-instalazioetan atxilotze-aldiko hiru egunetan gertatuta-
koa kontatu zuela, eta mediku forentseari tratu txar horren berri ere eman ziola. Ez zituen polizia-atxiloaldian 
egindako deklarazioak berretsi, eta ukatu egin zuen egotzi zizkioten ekintzetan parte hartu izana; hain zuzen 
ere, ETArentzat informazio-bilketako lanak egin izana, Lidón Corbiren bizitzaren aurkako erasoa egiteko. 
ETAko kide bat “bistaz” soilik ezagutzen zuela esan zuen, eta ez ziola inoiz informaziorik eman. 

Behin-behineko espetxealdian egon zen hilabete batzuez, Soto del Realeko (Madril) espetxean. Geroago, 
Alcalá Mecoko (Madril), Alacanteko eta Valdemoroko (Madril) espetxeetara lekualdatu zuten, eta haren ko-
munikazioa Batzordearen aurrean aurkezteko unean, Castellóko espetxean zegoen, bere egoitzatik 686 
kilometrora, Batzordearen ebazpenean ageri den moduan. 

Torturengatiko salaketa

2003ko urtarrilaren 29an, Orkatz Gallastegik torturengatiko eta tratu txarrengatiko salaketa bat jarri zuen 
Donostiako Guardiako Epaitegian, haren atxiloketan, zaintzan eta galdeketetan parte hartu zuten polizia-a-
genteen kontra. Eskatu zuen atxilotze-aldian Gasteizen eta Madrilen ikusi zuten medikuen txostenak es-
katzeko; mediku forentseei deklarazioa hartzeko; berari deklarazioa hartzeko, salaketa-jartzaile gisa; eta 
Euskal Poliziaren Zuzendaritza Nagusiari eskatzeko atxilotuta egon zen bitartean eginbideak egin zituzten 
agenteak edo berekin egon ziren agenteak identifikatzeko. Geroago, auzia Gasteizko 2 zenbakiko Instruk-
zioko Epaitegira bidali zuten, eta 2003ko urriaren 3an, epaitegi horrek auzia behin-behinerako largesteko 
autoa eman zuen, txosten mediko-forentseak jaso ondoren eta beste eginbiderik egin gabe. 

2003ko urriaren 27an, Orkatz Gallastegik errekurtsoa jarri zuen eta frogak egiteko eskatu zuen, hala nola, 
deklarazioa hartzeko, bai berari, bai haren atxiloketan, zaintzan eta geroagoko polizia-deklarazioko eginbi-
dean parte hartu zuten agenteei. Esan zuen egin ziren txosten mediko-forentseek ez zutela betetzen Justi-
zia Ministerioak atxilotuen azterketa egiteko ezarritako protokolo medikoa. Epaitegiak hau esan zuen: “Gau-
za bat dira salaketan aipatzen diren ustezko torturak –horrelako portaerak egiazkoak izanez gero, haien 
egileak jazarri eta zigortu beharko lirateke–, eta beste gauza bat da egindako eginbideen –hau da, azterketa 
forentseak– emaitza, haietatik ondorioztatzen baita ez dela inolako torturarik egon. Errugabetasun-presun-
tzioak salatutako segurtasun-indarreko kideak babesten ditu eta nagusi izan behar du, salatutako gertaeren 
ikerketa egiten jarraitzeko inolako zantzurik aurkezten ez duen inputazio baten gainetik”. 
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2004ko martxoaren 30ean, Arabako Probintzia Auzitegiak apelazio-errekurtsoa atzera bota zuen, beste 
inongo frogarik egin gabe, honako hauek argudiatuta: txosten mediko-forentseek ez zutela torturen inolako 
zantzurik ematen eta haien balioa ez zegoela Justizia Ministerioaren irizpideak betetzearen mende, eta ez 
zela beharrezkoa jakitea nork hartu zuen parte atxiloketan; izan ere, horrek agenteen segurtasuna arriskuan 
jar zezakeen. 2005eko ekainaren 23an, Konstituzio Auzitegiak tratu txarrengatiko eta torturagatiko salaketa-
ri buruzko errekurtsoa ez onartzea erabaki zuen. 

Nork bere burua errudun aitortzeko deklarazioen balioa, gerora ukatzen badira

2006ko abenduaren 4an, Auzitegi Gorenak Orkatzen kondenaren aurkako errekurtsoa atzera bota zuen, 
eta Auzitegi Nazionalaren epaia berretsi zuen. Epaian, Auzitegi Gorenak atxilotuak bere burua errudun ai-
tortzeko egindako deklarazioaren baliozkotasuna nabarmendu zuen. Batetik, egileak torturengatik eta tratu 
txarrengatik jarritako salaketaren ikerketa judiziala egin zelako, deliturik aurkitu gabe, eta bestetik, instrukzio
-fasean eta Auzitegi Nazionalean lortutako frogek –batez ere, polizia-instalazioetako galdeketan parte hartu 
zuten polizien lekukotzak, izendatutako abokatuaren lekukotza, azterketa medikoa egin zion medikuarena, 
Orkatzekin batera inputatutako ETAko kidearena (egilea ezagutzen zuela konfirmatu zuen) eta Lidón Corbi 
epaileren alargunarena– berresten zituztelako egileak bere burua errudun aitortzeko egindako deklarazioak 
–hala jasotzen da Batzordearen txostenean, epai hori dela eta–. 

Auzitegi Goreneko bi kidek boto partikularrak erantsi zizkioten epaiari. Lehen botoak zalantzan jarri zuen 
akusatuak polizia-atestatu batean bere burua errudun aitortzeko egindako deklarazioak baliozko frogatzat 
hartzea, prozedura judizialean eta ahozko epaiketan berretsi ez baitziren. Bestalde, boto horretan, adierazi 
zen polizia-instalazioetan egindako deklarazioak ezin direla epaiketan sartu deklarazio horiek hartu zituzten 
polizia-funtzionarioen deklarazioen bitartez, hori egiteak eragina baitu akusatuak deklaraziorik ez egiteko 
edo isilik egoteko eskubidean. Adierazi zen, halaber, polizia-funtzionario horiek ezin dutela deklarazioaren 
egilea ordeztu, egilea epaitegiaren esku badago. Ondorioztatu zuen inputatu batek polizia-instalazioetan 
bere burua errudun aitortzeko egindako deklarazioak, legezko baldintzetan eginda, ikertu egin daitezkeela 
eta ikertu egin behar direla, eta horrela lortutako datuak froga-iturri izan daitezke, baina deklarazio haiek ez 
dira epaitutako gertakarien frogabidea. Bigarren boto partikularrak antzeko ondorioak atera zituen. 

Orkatz Gallastegik babes-errekurtsoa jarri zuen Konstituzio Auzitegian, Auzitegi Gorenaren epaiaren aurka. 
2008ko martxoaren 31n, Konstituzio Auzitegiak ez onartzea erabaki zuen, nabarmena zelako ez zuela hon-
doari buruzko erabaki bat justifikatzeko moduko edukirik. 

Torturaren aurkako Batzordeak kexari buruz egindako azterketa 

Batzordeak komunikazioa onartzeko modukoa dela deklaratu zuen, eta hondoari buruzko azterketa egiteari ekin 
zion. Orkatz Gallastegik alegatu zuen Konbentzioaren 12. artikuluaren urraketaren biktima izan zela, tortura eta 
tratu txarrak pairatzeagatik auzitegietan jarritako salaketek ez zutelako eragin ikerketa bizkor, independente eta 
inpartzial bat. Estatuak esan zuen auzitegiek egin behar ziren eginbideak egin zituztela eta atxiloaldian egindako 
txosten medikoak aztertu zituztela, baina ez zutela torturei buruzko behar adina aztarnarik aurkitu. 

Batzordeak adierazten du torturengatiko eta tratu txarrengatiko salaketa jarri zela, eta Gasteizko 2 zenba-
kiko Instrukzioko Epaitegiak aztertu zuela. Epaitegiak, txosten mediko-forentseak oinarritzat hartuta, auzia 
largestea erabaki zuen. Geroago, Arabako Probintzia Auzitegiak ez zuen apelazio-errekurtsoa onartu. Ba-
tzordeak dio, halaber, ez zela bete beste froga batzuk egiteko eskaera, organo judizial horiek beharrezkoa 
ez zela erabaki baitzuten. Batzordeak, halaber, adierazi zuen Orkatzek, bai Auzitegi Nazionaleko 4 zenba-
kiko Instrukzioko Epaitegiak sumarioaren instrukzioa egitean, bai Auzitegi Nazionalean geroago izandako 
epaiketan, esan zuela pairatutako torturaren eta tratu txarren ondorioz aitortu zuela bere burua errudun. 
Hala ere, Batzordeak hau dio: “Batzordearen aurrean aurkeztutako espedientean dagoen informazioan zein 
Estatuaren oharretan, ez da ageri instantzia horiek alegazio horiei buruzko ikerketa egiteko neurririk har-
tu dutenik. Auzitegiak, hain zuzen, egileak egozten zitzaizkion gertaeretan zer-nolako erantzukizuna zuen 
zehazteko, aurrean zituen frogak soilik ebaluatu zituen, atxilotuak bere burua errudun aitortzeko egindako 
deklarazioa barne. Hori baino ez zuen egin. Auzitegi Gorenak ere ez zuen inolako neurririk hartu, egileak 
kasazio-errekurtsoan torturekin lotuta adierazitako kexari buruz”. 

Ikertzeko eginbeharra urratzea

Batzordearen ustez, nabarmendutako elementuek “erakusten dute aipatutako agintariek ez dutela ikerketa
-jarduerarik egin, eta hori bateraezina da Konbentzioaren 12. artikuluak Estatuari ezartzen dion betebeha-
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rrarekin: agintari eskudunek ikerketa azkarra eta inpartziala abiatzea, tortura-ekintzaren bat gertatu dela 
pentsatzeko moduko zentzuzko arrazoiak izanez gero”. Espedientean, Batzordeak ez zuen aurkitu “agintari 
judizialek froga gehigarriak, txosten mediko-forentseen azterketez gain, ez egiteko nahikoa justifikaziorik. 
Batzordearen ustez froga gehigarri horiek egitea bidezkoa zen; izan ere, txosten mediko-forentseak tortu-
ra-ekintzak frogatzeko garrantzitsuak izan arren, sarritan ez dira nahikoak eta beste bide batzuk erabiliz 
lortutako informazioarekin alderatu behar dira”. Batzordeak ebatzi zuen, gertaera horiek zirela eta, Estatu 
alderdiak Konbentzioaren 12. artikulua urratu zuela. 

Batzordeak hau gogorarazi zuen: “Xedapen horrekin bat etorriz, Estatu alderdiak ziurtatu behar du inolako 
prozeduratan deklarazioak ezin izango direla froga gisa alegatu, baldin eta egiaztatzen bada deklaraziook 
torturaren ondorioz egin direla”. Auzitegi Nazionalaren eta Auzitegi Gorenaren epaien irakurketatik, Batzor-
dearen iritziz, hau ondorioztatzen da: “Egileak bere burua errudun aitortzeko deklarazioak garrantzi handia 
izan zuen haren kontra egindako prozesuan.” Hala ere, Batzordearen ustez, aurrean zuen informazioak ez 
du agerian jartzen Konbentzioaren 14. eta 15. artikuluak urratu direnik. 

Ebazpenean, Torturaren aurkako Batzordeak hau ondorioztatzen du: Batzordeak “uste du aurrean dituen 
gertaerek agerian jartzen dutela Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien 
aurkako Konbentzioaren 12. artikulua urratu dela” eta “Estatu alderdiak erreparazio eraginkor bat eskaini 
behar diola egileari, honako hau barne hartzen duena: egileak egindako salaketaren ikerketa osoa eta sa-
kona egitea, Konbentzioaren 12. artikuluarekin bat. Estatu alderdiak obligazioa du, halaber, etorkizunean 
horrelako urraketarik ez dela gertatuko bermatzeko”. 

Bere barne-erregelamenduko 118. artikuluaren 5. paragrafoarekin bat etorriz, Batzordeak Estatu alderdiari 
eskatzen dio jakinarazteko, erabaki honen berri jaso eta hurrengo 90 eguneko epean, zer neurri hartu dituen 
erabakiarekin lotuta. Epe hori igarota, Estatuak ez dio erantzunik eman errekerimendu horri.

8.3.3. Kepa Urraren (eta beste batzuen) kasua
Torturengatiko epai ez-proportzionalak eta torturatzaileei emandako indultuak.

Kasuaren laburpena

Kepa Urra 1992ko urtarrilaren 29an atxilotu zuten, etxean lotan zegoela. Aurreko atalean aipatu den Auzitegi 
Gorenaren epaian, salatutako gertaerak nola izan ziren adierazten da. Lehergailuak erabiliz, etxeko atean 
eztanda eragin zuten, eta hiru guardia zibilek immobilizatu zuten atxiloketan. Gero, Guardia Zibileko ibilgailu 
batean, mendi-eremu batera eraman zuten eta han biluztu zuten, eskuburdinak jarri zizkioten, kolpeak eman 
zizkioten eta lurrean arrastatu zuten, eta tratu txar horien ondorioz, kontusio, abrasio, higadurak eta hantura 
ugari eragin zizkioten. Lekukotzan, esan zuen Salbeko kuartelean eta lekualdatzeko erabili zen ibilgailuan 
ere tratu txarrak pairatu zituela. Hurrengo goizean, Basurtoko Ospitalean (Bilbo) ingresatu behar izan zu-
ten, eta han sintoma hauek hauteman zizkioten: kontusio ugari, kolpeen ondoriozko gihar-suntsiketaren 
odol-markatzaileak, eta shock psikologikoko egoera. Bost egun egon zen inkomunikatuta eta epailearenera 
eraman zutenean, egin zizkioten torturak salatu zituen, eta espetxera bidali zuten, ETAren Bizkaia koman-
doko kide izateaz akusatuta. 

Torturengatiko salaketa Bilboko 8 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak ikertu zuen lehenbizi, eta azkenean, 
Bilboko Probintzia Auzitegian egin zen epaiketa. Auzitegi horrek, 1997an, espetxe- eta desgaikuntza-zigo-
rrak ezarri zizkien hiru guardia zibili, eta torturetan parte-hartze zuzena izan ez zuten beste hiru akusatuak 
absolbitu egin zituen. Horrez gain, atxilotuak hori alegatu arren, epaian adierazi zen ez zela frogatu ospitale-
ko gelan sartu ziren biek atxilotua torturatu zutenik, eta ez zela akreditatu kasuaren instruktoreak gertaeren 
berri izan zuenik edo horrelakorik egitea agindu zuenik. Epaian, honako elementu hauek adierazten dira: 
gertaeren larritasuna, egileak funtzionario publikoak direlako, atxilotuaren babesgabetasun-egoera, tortura 
egiteko lekuak –mendi-eremu bat– eta zirkunstantziak, torturaren ondorioak, eta atxilotua ospitalera eraman 
behar izana. Fiskaltzak auzia errekurritu zuen Auzitegi Gorenaren aurrean, eta Auzitegi Gorenak, 1998ko 
irailaren 30eko epaian, fiskalaren kasazio-errekurtsoko argudioak onartu zituen hein batean, eta kondena 
urtebeteko espetxe-zigorrera eta sei urteko desgaikuntza berezira jaitsi zuen, faltatzat jo baitzituen gertae-
rak, eta ez tortura-delitutzat. 

Kepa Urra torturatu zuten guardia zibilak indultatu egin zituzten hurrengo urtean, 1999an. Kepa Urrak au-
zia jarri zuen Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordearen aurrean, bere kasuan azkenean ezarritako 
kondenengatik eta Espainiako Gobernuak emandako indultuengatik. Torturaren aurkako Batzordeak kexa 
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onartu zuen eta erabaki zuen Espainiako estatuak Torturaren eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe 
edo iraingarrien aurkako Konbentzioaren 2., 4. eta 14. artikuluak urratu zituela, ezarritako zigorra oso txi-
kia zelako, indultuek torturaren prebentziorik eza eta zigorgabetasuna eragiten zutelako, eta biktimarentzat 
erreparazioak zuen esanahia urratzen zelako.

Torturengatiko sententzia

1997ko azaroaren 7an, Bilboko Probintzia Auzitegiak 102 zenbakiko sententzia eman zuen, 191/94 pro-
zedura laburrari zegokiona. Epai horretan, jaso zen Guardia Zibileko hiru kidek Kepa Urra torturatu zutela, 
atxilotu ondoren. Epaian adierazten da atxiloketa Kepa Urraren bizilekuan egin zela: guardia zibilek leher-
gailua jarri zuten atean eta bizkor sartu ziren, barruan zeuden pertsonak immobilizatzeko –Kepa Urra, hain 
zuzen ere; guardia zibilek ez zekiten haren izena–, eta atxiloketan, atxilotua lurraren kontra immobilizatzeko 
maniobrak egin zituzten. 

Atxilotu ondoren, ibilgailu batean sartu eta mendi-eremu batera eraman zuten. Han, biluztu, identifikatu 
gabeko objektu batekin jo, eta lurrean arrastatu zuten, eta aldi berean, galderak egin zizkioten, bere izena-
ri –une hartan ez zekiten–, lagunei, armei eta zulo bati buruz. Kepa Urraren lekukotzaren arabera –epaian 
frogatutzat jotzen da–, eskuburdinak jarri zizkioten eskumuturretan, estu, bigungarridun borra batez jipoitu 
zuten eta lurrean arrastatu zuten (...). Forentseek oso lan zorrotza egin zuten, Guardia Zibileko agenteek 
adierazitakoaren moduko atxiloketa bortitz batean sor zitezkeen lesioak bereizteko, eta hori lan forentse 
sendoaren adibidea da, horrelako kasuen ikerketarako. 

Lekukotzan, Kepa Urrak leku horretan jasandako tortura-formetako batzuen berri eman zuen: “Egoera ho-
rretan, lurrean arrastatu ninduten eta kolpeak eman zizkidaten genitaletan, zangoetan eta buruan, borra txiki 
batez”. Halaber, hau esan zuen: “Pistola bat sartu zidaten ahoan, eta tiroa ere bota zuten. Une jakin batean, 
batek karateko kolpe bat eman zidan lepoan”. Salaketan, hau dago jasota: “Burua beherantz jarri zidaten, 
nire genitalak bihurritzen hasi ziren, eta kolpeak ematen zizkidaten saihetsetan”. Eta mehatxatu egin zuten: 
“Jaio izanaz damutuko zara”, “hil egingo zaitugu”.

Bilboko Salbeko kuartelera eraman ondoren –atxilotuaren lekukotzaren arren, epaiak dio ez dagoela han 
torturatu zuteneko frogarik–, goizeko 11:00etan ageriko kontzientzia-galerako egoeran zegoen eta Basurto-
ko Ospitalera eraman zuten. Han ingresatu zuten, nortasun ezezagunarekin, eta honako hauek diagnostika-
tu zizkioten: a) polikontusioak, b) errabdomiolisia, c) inhibizio psikomotorra eta amnesia. 

Forentseek gorputzeko zenbait ataletan zituen 16 lesio ezberdin eta orokortu jaso zituzten: higadurak, abra-
sioak, ekimosiak, eritemak eta sudurreko odoljarioa –atxilotuak berak esan zuen odoljarioaren jatorria ez 
zela traumatikoa, baizik eta zintz egitean gertatu zitzaiola–. Horrez gain, ospitalean jarri zioten lepokoak 
eragindako eritema bat zuen –immobilizatzeko jarri zioten lepokoa, balizko lesioak ebaluatzeko–. Errabdo-
miolisia muskulu-zelulen suntsiketa da, odolean CPK entzima askatzea eragiten duten traumatismoen eta 
ariketa muskular indartsuen ondorioz. Atxilotuak oso balio altua zuen entzima horretan, eta horrek giltzu-
rruneko arazoak izateko arriskua sortzen du. Inhibizio psikomotorra atxilotuaren shock-egoera batek eragin 
zuen, eta ospitaleko psikiatria-zerbitzuak ebaluatu zuen. 

Bilboko forentseek adierazi zuten atxilotuaren sintomak ez zetozela bat atxiloketarekin, nahiz eta sintoma 
batzuek atxiloketaren parte izan zitezkeen, eta beste zantzu batzuek torturatua izan zela erakusten zutela. 
Epaian, halaber, Kepa Urrari espetxeko ospitaleko gelan segurtasun-neurri handiekin bakartuta zegoela 
gertatutako gertakari bat jasotzen da. Han zegoenean, Guardia Zibileko bi agentek “bisita” egin zioten, eta 
epailearen aurrean esan zutenaren arabera, segurtasun-neurriak aztertzeko sartu ziren gelan, informatu 
gabe eta medikuen baimena izan gabe, eta ez zuten atxilotuarekin hitz egin, baina agenteak gelan zeudela 
erizaina sartu zen eta Kepa Urrak “lagundu!” egin zuen oihu. Kepa Urrak, deklarazio judizialean, esan zuen 
tratu txarrak eman zizkiotela, agenteek sudurra eta ahoa estali ziotela, arnas hartzea eragozteko. Epaiaren 
esanetan, ez dira argituta geratu gertaera horren zirkunstantziak, baina guardia zibilen portaera ez zen ego-
kia izan, segurtasun-neurriak aztertu behar zituztelako argudioak ez zuelako inolako zentzurik zirkunstan-
tzia haietan eta atxilotuentzat bereziki prestatutako gela batean. 

Epaiak ondorioztatu zuen lesio fisikoen eta shock-egoeraren sintoma klinikoak egun batzuetan sendatuko 
zirela, baina kasua larria zela adierazi zuen, zirkunstantziak kontuan hartuta: babesgabetasuna, gertalekua 
(mendi-eremu bat) eta pairatu zuen tratu txarra (biluzik, kolpeak eman zizkioten eta mendian arrastaka era-
man zuten). Guardia zibilei kondena hau ezarri zieten: 4 urteko espetxe-zigorra eta sei urteko desgaikuntza 
berezia.
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Fiskalaren errekurtsoa Auzitegi Gorenean eta kondenak txikiagotzea

Fiskaltzak epaiaren aurkako errekurtsoa jarri zuen Auzitegi Gorenean, gehiegizkoa zelakoa uste zuelako, 
eta gertaeren kalifikazioa aldatzeko eta zigorrak txikiagotzeko eskatu zuen. Auzitegi Gorenak, 1998ko irai-
laren 30eko epaiaren bidez, erabaki zuen guardia zibilei espetxe-zigorrak urtebetera murriztea. Auzitegi 
Gorenaren epaiaren esanetan, guardia zibilek eraso egin zioten Kepa Urrari haren jarduerei eta Bizkaia ko-
mandoko kide ziren beste pertsona batzuen nortasunari buruzko aitorpen bat lortzeko. Auzitegiaren esane-
tan, frogatuta geratu zen “ikerketarako” helburuak zituen tortura egon zela, tratu gizagabeen edo iraingarrien 
mailako intentsitatea gainditzen zuena. Hala ere, Auzitegiaren ustetan, egileak pairatutako lesioek ez zuten 
tratamendu medikorik edo kirurgikorik behar izan, eta nahikoa izan zen lehenbiziko mediku-laguntza. Hori 
zela eta, erabaki zuen urtebeteko zigorra proportzionala zela delituaren larritasunarekiko.

Ikuspegi horretatik, eta tortura orok pertsonaren osotasun moralari eta oinarrizko eskubideei egiten 
dien erasoa une batez alde batera utzita, atxilotu bat lurrean arrastatzean eta identifikatu gabeko 
objektu batekin jotzean eragindako lesio horietarako, lehenbiziko mediku-laguntzari esker eta trata-
mendu mediko edo kirurgiko beharrik gabe sendatu zirenez, gertaeraren eta zigorraren proportzional-
tasun egokia egoteko ez da beharrezkoa 421. artikulua aplikatzea, Sala honen doktrinarekin, lehen 
aipatu denarekin, bat etorriz. Eta aipatutako 421. artikulura aplikatzerik ez dagoenez, faltatzat jotzen 
jarraituko da, derogatutako Zigor Kodearen 582. artikuluaren lehen paragrafoan tipifikatuta dagoena. 
Auzitegi Gorenaren epaia Zigor Aretoa, 1. atala 1117/1998 Ebazpena. Kasazio-errekurtsoa

Torturengatiko kondenatuentzako indultuak 

Justizia Ministerioak prozedura bat abiatu zuen, kondenatutako guardia zibilei indultua emateko. Ministro 
Kontseiluak, 1999ko uztailaren 16ko bileran, hiru guardia zibilentzako indultuak eman zituen, eta kargu 
publikoetan jarduteko hilabete eta egun bateko etenaldia ezarri zien. Funtzio-etenaldia ezarri arren, Barne 
Ministerioak guardia zibiletako bat egoera aktiboan izan zuen, goi-mailako ardurako postu batean. Indultuak 
Erregeak eman zituen, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren dekretuen bidez.

Espainiako estatuak Torturaren aurkako Batzordearen aurrean indultuak defendatzeko argudioetan, honako 
hau adierazi zuen: “Delitu bateko biktimak ez duela indultu bat ematea eragozteko eskubide subjektiborik, 
indultua ematea Erregearen eskumena baita, Konstituzioarekin bat. Giza eskubideei buruzko tratatuetako 
organoen jurisprudentziaren arabera, biktimak ez du pertsona baten kondena eskatzeko eskubidea; beraz, 
kontraesana litzateke biktimari aitortzea indultua ematea eragozteko eskubidea. Delitua ofizioz iker daite-
keenean, indultua emateko izapidean, ez da biktimaren esku-hartzea ezartzen indultua emateko prozedu-
ran; beraz, ez da jotzen delituaren kalteak pairatu dituenaren interesetan kalterik eragiten denik”.

Kepa Urrak, lekukotzan, adierazi zuen arrazoi honengatik egin zuela indultuaren aurka: “Prentsan ikusi ze-
nez, kondenatutako guardia zibilek gora egin zuten maila militarretan, goi-karguetara iritsi arte”.

Auzia Torturaren aurkako Nazio Batuetako Batzordearen aurrean

Kasu honetan, Torturaren aurkako Batzordean430 jarritako salaketaren arrazoia Espainiako gobernuak hiru 
guardia zibili emandako indultua izan zen, Kepa Urrari atxilotuta zegoenean torturak egiteagatik konde-
natuta zeudenak.  Batzordeak, ebazpenean, adierazi zuen Espainiak Torturaren aurkako Konbentzioaren 
zenbait artikulu urratu zituela. Aurkeztutako kexa horren harira, Torturaren aurkako Batzordearen argudioek 
bi alderdi nabarmendu zituzten: zigorra ez zela proportzionala eta indultuak emateak Torturaren aurkako 
Konbentzioa urratzen zuela.

- Zigor ez-egokia tortura-kasu honetan, eta diziplina-prozesurik eza. 4. artikuluaren ustezko 
urraketari dagokionez, Batzordeak bere jurisprudentzia gogorarazten du. Jurisprudentzia horren 
arabera, Konbentzioaren helburuetako bat da tortura-ekintzak egin dituztenak zigorrik gabe ez ge-
ratzea, eta 4. artikuluak, hain zuzen, xedatzen du Estatu alderdiek tortura-ekintzak egiteaz erantzu-
le diren pertsonei zigor egokiak ezarri behar dizkietela, ekintza horien larritasuna kontuan hartuta. 
Batzordearen esanetan, “kasu honetako zirkunstantzietan, guardia zibilei ezarritako zigorrak hain 
zorrotzak ez izatea eta haiei indultuak ematea ez dira bateragarriak zigor egokiak ezartzeko bete-
beharrarekin”. Batzordeak, halaber, hau adierazi zuen: “Guardia zibilei ez zitzaien diziplina-neurririk 
aplikatu prozesu penalak iraun bitartean, haien kontrako inputazioen larritasunak diziplina-ikerketa 

430  212/2002 Komunikazioa (2012), Nazio Batuen  CAT/C/34/D/212/2002 (2005) dokumentua.
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bat irekitzeko modukoa izan arren”. Horren ondorioz, Batzordeak Konbentzioaren 4. artikuluaren 2. 
paragrafoan xedatutakoa urratu dela uste du.  

- Kasu horietan, indultuak bateraezinak dira prebentzio-betebeharrarekin. Batzordearen ebaz-
penaren arabera, Estatu alderdiak hartutako neurriak Konbentzioaren 2. artikuluan xedatutako be-
tebeharraren kontrakoak dira. Artikulu horrekin bat etorriz, Estatu alderdiak torturak eragozteko 
neurri eraginkorrak hartu behar ditu, eta, ondorioz, “ebazten du ekintza horiek [indultuak] Konben-
tzioaren 2. artikuluaren 1. paragrafoaren urraketa direla. Halaber, Batzordeak ondorioztatzen du 
zigor egokia ez jartzea bateraezina dela tortura-ekintzak prebenitzeko betebeharrarekin”. 

- Indultuek erreparazioaren helburuaren aurka egiten dute. 14. artikuluaren ustezko urraketa-
ri dagokionez –torturen biktimei erreparazioa ematea–, Espainiako estatuak alegatu zuen Kepa 
Urrak epaian ezarritako kalte-ordaina jaso zuela, eta alegatzen du ez dela xedapen hori urratu. 
Hala ere, Konbentzioaren 14. artikuluan, kalte-ordain zuzen eta egokia jasotzeko eskubideaz gain, 
Estatu alderdiak tortura-ekintzen biktimen erreparazioa bermatzeko betebeharra du. Batzordearen 
esanetan, “erreparazioak biktimari eragindako kalte guztiak estali behar ditu, eta besteak beste, 
neurri hauek sartzen dira hor: lehengoratzea, kalte-ordainak ematea eta birgaitzea, bai eta urra-
ketak berriz gertatuko ez direla bermatzeko neurriak ere, betiere kasu bakoitzeko zirkunstantziak 
kontuan hartuta”.  Horregatik, Batzordeak, Konbentzioaren 14. artikuluaren 1. paragrafoan xedatu-
takoa urratu dela ondorioztatzen du.

Ondorioetan, Torturaren aurkako Batzordeak erabaki zuen gertaera horietan “Torturaren eta bestelako tratu 
edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien aurkako Konbentzioaren 2., 4. eta 14. artikuluak urratu zirela”.

Bestalde, Batzordeak honako hauek eskatu zizkion Espainiako estatuari: tortura-ekintzen egileei, praktikan, 
zigor egokiak jartzen zaizkiela zaintzea; Kepa Urrari erreparazio osoa bermatzea; eta Batzordeari informa-
tzea, 90 eguneko epean, ebazpen hau jakinarazi zen egunetik hasita, aipatutako oharren arabera hartutako 
neurri guztiei buruz. 

Indultuak torturengatiko kondenatuentzat, eta eragina biktimetan eta prebentzioan

Torturengatik kondenatutako Guardia Zibileko kideei edo polizia-agenteei gutxienez 12 kasutan eman diz-
kiete indultua; hau da, torturengatiko kondenatuen % 50 indultatu dituzte. Indultuak PSOEren bi gobernuk 
eta PPen bi gobernuk eman zituzten. Honako hauei:

a). 1991n, Olarra anaien eta Olaetxearen kasuan kondenatutako hiru guardia zibili;

b). 1993an, Juana Goikoetxearen kasuan kondenatutako bost guardia zibili;  

c). 1994an, Tomás Linazaren kasuan kondenatutako bi guardia zibili; 

d). 1995ean, Jokin Olanoren kasuan kondenatutako bost guardia zibili, beste tortura-kasuetan eta 
Lasa eta Zabalaren desagerpenaren eta torturaren kasuan GALeko kide izateagatik kondenatutako 
bi kondenatu barne;  

e). 1999an, Kepa Urraren kasuan kondenatutako hiru guardia zibili; 

f). 2000n, indultua eman zitzaien 13 poliziari, Javier Fernández, Kepa Otero eta José Ramón Quinta-
naren kasuak, eta Enrique Erregerena, Ana Ereño eta Mikel Ruizen kasuak zirela eta; 

g). 2000n ere, indultua eman zitzaien hiru guardia zibili, Juan Carlos Garmendiaren kasuan.

Torturaren aurkako Batzordeak Kepa Urraren kasuan aplikatu zituen irizpide berak aplika zitezkeen beste 
kasu batzuetan, biktimek demandarik aurkeztu ez bazuten ere. Batzordearen esanetan, kasu eta zirkuns-
tantzia horietan indultuak ematea Konbentzioa urratzea da, eta horrez gain, torturengatik eragindakoen 
beste biktimizazio-forma bat da; izan ere, biktimek ikusten dute haien minak errekonozimendurik ez duela, 
eta gainera, min hori minimizatzen dela sentitzen dute, eta horrela, torturaren erabilera balidatu egiten dela. 
Kepa Urraren kasuan aipatu bezala, Torturaren aurkako Batzordearentzat torturatzaileei zirkunstantzia ho-
rietan indultua ematea Torturaren aurkako Konbentzioaren urraketa da, batez ere prebentzio-printzipioaren 
eta torturaren biktimentzako erreparazio-printzipioaren urraketa. Hamarkada horietan, ez da errekonozi-
mendu-adierazpen publikorik egin tortura-biktimen alde.
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8.3.4. Maria Atxabalen kasua431

Tortura frogatzen duten sekuela psikologikoak

Laburpena eta erantzukizunak

Maria Atxabalen kasuak Giza Eskubideen Batzordearen kondena eragin zuen, tortura-alegazioak ez iker-
tzeagatik eta auzitegien aurrean aurkeztu ziren frogak kontuan ez hartzeagatik. Auzitegiek, hain zuzen ere, 
kasua itxi zuten eta ukatu egin zituzten biktimak aurkeztutako errekurtso guztiak, Madrilgo Probintzia Au-
zitegitik hasita Konstituzioa Auzitegira bitarteko instantzia guztietan. Halaber, adibide honetan ikusten da 
forentsearen txostenak eta jarduketa kaskarrak izan zirela, tratu txarrak egon zitezkeela erakusten zuten 
aztarnak izanda ere; hain zuzen, biktimaren egoera psikologikoa, geroago egin zituen alegazioak, eta atxilo-
ketaren ondoren haren egoera psikologiko larria zela –aurrekari psikiatrikoak izan gabe–deskribatzen zuten 
txosten mediko ugari. Aztarna horiek guztiak ez ziren kontuan hartu. Fiskaltzak ez zuen parte hartu instruk-
zio-fasean egindako eginbideetan, eta ez zuen ofiziozko ikerketarik abiatu Maria Atxabalek salaketa jarri 
zuenean. Epaileek garrantzi handiagoa eman zioten Madrilgo Auzitegiko forentse batek egindako txosten 
berri bati. Forentse horrek, Maria ikusi gabe, adierazi zuen ezinezkoa zela haren egoera psikologikoaren 
jatorria zein zen jakitea, eta posible zela atxiloaldiaren ondorio izatea, besterik gabe. Hala ere, Maria espe-
txean urtebete egon ondoren, Auzitegiak berak kargurik gabe aske uztea erabaki zuen, onartuta Mariaren 
aurkako froga bakarra haren deklarazioa zela eta sinatu zuenean oso egoera psikologiko txarrean zegoela. 

Gerora, atxiloaldiaren ondoren, Mariak tratamendu psikiatrikoa eta psikologikoa jaso du ia bi hamarkadaz. 
Txosten forentseetan, berriz, oso azaletik jaso zen Mariaren egoera, baina espetxeko medikuak Maria in-
komunikazio-erregimeneko atxiloalditik iritsi eta biharamunean egindako txostenean, adierazi zuen Mariak 
antsietate- eta larritasun-krisi handia zuela. Giza Eskubideen Batzordeak Espainia kondenatu zuen ez iker-
tzeagatik. Halaber, ikerketa inpartzial eta independentea egiteko agindu zuen, behar adinako bermeez. Eta 
horrez gain, Mariari erreparazio ekonomikoa emateko agindu zuen, bai eta osasun-arreta eta arreta psiko-
logiko espezializatua doan emateko ere. Horrez gain, Batzordeari kasuko aurrerapenei buruz informatzeko 
eskatu zuen. Hala ere, 2010eko irizpen hori eta zazpi urte geroago, Espainiako estatuak ez du Batzordeak 
agindutako ezer bete. Hori dela eta, Maria Atxabalek, Arartekoaren bidez, Herriaren Defendatzailearenera 
jo zuen, baina erakunde horrek ez zuen Mariaren kexa onartu.

Batzordearen deklarazioa eta Mariaren lekukotza

Maria Atxabalek, 35 urteko emakumeak, droga-mendekotasunekin lotutako proiektu batean egiten zuen lan, 
Arrigorriagako Udalarentzat, eta alaba adingabe bat zuen. 1996ko ekainaren 7an, 02:30ean gutxi gorabehe-
ra, 15 bat guardia zibilen talde bat haren etxean sartu zen eta atxilotu egin zuten, talde armatuaren kide 
izateaz akusatuta. Salbeko kuartelera eraman zuten, eta gau horretan bertan, Guardia Zibilaren Madrilgo 
Zuzendaritza Nagusira eraman zuten errepidez. 

Ea nora eramango ninduten galdetzean, kolpeak eman zizkidaten buruan, eta Ortega Lara bezala sentituko 
nintzela esan zidaten, eta oraindik kare asko geratzen zitzaiela. Bidaia osoan, mehatxatu egin ninduten, ez 
nintzela lehenbiziko desagertua izango esaten. Bidaia osoa begiak itxita eta makurtuta egin nuen, auto eta 
jende gehiago entzun nituen arte, eta esan zidaten inor inoiz irteten ez zen lekura gindoazela, Guardia Zibi-
laren Madrilgo Zuzendaritza Nagusira. 

Kontakizunean, zenbait galdeketa-saiori buruzko xehetasunak aipatu zituen. Haietan, buruan kolpeak ema-
ten zizkioten, iraindu egiten zuten, eta sexu-abusuekin mehatxatzen zuten. Une jakin batean, adierazten 
du, biluzarazi zuten, mehatxuak egin zizkioten eta bortxatzen saiatu ziren, eta konortea galdu zuen. Alaba 
atxilotu zutela esan zioten, instalazio haietan zegoela eta galdeketa egingo ziotela, eta horrek izugarrizko 
presio psikologikoa eragin zion. Izan ere, alabarenak izan zitezkeen jantziak erakutsi zizkioten eta alaba 
sexualki behartuko zutela esan zioten. 

Beste galdeketa batzuen ondoren, ezin izan zuen presioari eutsi eta jada prestatuta zegoen deklarazio bat 
sinatu zuen. Ofiziozko abokatu bat aurrean egonda egin zuen deklarazioa, poliziaren aurrean egin zuen 
deklarazioari eusteko mehatxupean, eta gero, nahasmendu-egoeran eta shock emozionalaren eraginpean, 
epailearenera eraman zuten. Epailearen aurrean, ez zituen torturak salatu eta, behin-behineko espetxeratze
-neurria ezarrita, Carabancheleko espetxera bidali zuten eta han egon zen 1997ko otsailera arte. 

431  Giza Eskubideen Batzordearen irizpena, Eskubide Zibil eta Politikoen Ituneko Hautazko Protokoloko 5. artikuluaren 4. paragrafoan 
xedatutakoa kontuan hartuta (107. saio-aldia). 1945/2010 komunikazioa
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Tortura eta mehatxu sexualak

(…) Handik gutxira, berriz lurrean esertzeko ia denborarik izan gabe, itzuli egin ziren eta gela ba-
tera eraman ninduten. Sartzean, masailekoak eman zizkidaten, bultza egin ninduten, buruan jo 
ninduten, “hiltzaile putakumea” esanez, orduan ikusiko nuela, ea noizbait botila bat ipurditik sartu 
al zidaten, hori probatuko nuela. Biluztera behartu ninduten eta nik oker zeudela esaten jarraitzen 
nuen. Orduan, batek lepotik heldu ninduen eta beste batek “kontuz markekin” egin zion oihu. Bultza 
egin ninduten eta mahai moduko baten gainera igoarazten saiatu ziren, bost guardia zibilen artean. 
Hori egitean “lehenbizi ipurditik eta gero alutik” oihukatzen zuten. Une horretan, larritasun-erasoaldi 
bat izan nuen eta konortea galdu nuen segundo batzuez. Orduan, mahaitik airean hartu, eta lurrean 
jarri ninduten. Airea ematen zidaten bitartean, “arraioa! Arazoak emango dizkigu!” (…)

Aurrekoetan egon ez zen guardia zibil batek esan zidan nire alaba A. atxilotu zutela, eta galdeke-
ta egingo ziotela. Esan zidan arrisku handia hartzen zuela hori esatean, baina nik ondo pentsatu 
beharko nuela zer egin nahi nuen. Gelatik irten zen, eta atea irekitzean, A.-ren ahotsa entzun nuen 
edo entzun nuela uste izan nuen, “Ama, non dago nire ama?” esaten. Atea erdi irekita geratu zen, 
eta bota eta zapatila batzuk pasatzen ikusi nituen, zapatila beltzak eta praka-barren batzuk, Angé-
licak zuen praka-pare baten antzekoak. Bat-batean 8-10 guardia zibil sartu ziren gelan eta galde-
keta egiten hasi ziren. Nik ezer ez nekiela esan nien berriz. Orduan, zaplada bat eman zidaten, eta 
beste atxilotuek dena kontatu zutela esan zidaten, eta orduan A. itaunduko zutela. Joan ziren eta 
atea erdi irekita utzi zuten, eta A. deika eta “ez” oihuka esaten entzun nuen edo entzun nuela iruditu 
zitzaidan. Orduan, berriz sartu ziren eta esan zidaten hari sartuko ziotela botila baginan. Orduan, 
alaba bakean uzteko esan nien, nahi zutena sinatu edo esango nuela, baina alaba bakean uzteko. 
Orduan, buruan jotzen eta bultzaka hasi ziren berriz, eta esan zidaten banekiela zer esan behar 
nuen, egia, eta nik ezer ez nekiela behin eta berriz esan nien. 

Gelan, esertzen utzi zidaten, eta galdezka hasi ziren, ea A.-rekin eta beste norbaitekin harrema-
netan jarri nintzen, eta nik ez nuela inorekin hitz egin esan nien, eta ostikada bat eman zidaten 
pubisean, eta esan zidaten A.-ri zaplada bat baino ez ziotela eman oraindik, baina berehala hel-
duko ziotela, eta hau esan zion guardia zibil batek beste bati: “Putakume honek ez du ulertzen, ea 
arrastoan sartzen den, ez hartu kontuan alaba ume bat dela”. 

Forentseen jarduketa eta espetxeko zerbitzu medikoekiko alderaketa

Inkomunikazio-erregimeneko atxiloaldian, Maria mediku forentse batek ikusi zuen zenbait aldiz, baina Ma-
riak dio ikusi aurretik mehatxatu egiten zutela, jasotako tratua ez aipatzeko. Bigarren eta hirugarren aldian, 
mediku forentseari esan zion larritasun-eraso bat zuela eta arnasa hartzeko zailtasunak zituela. Hala ere, 
hori esanda ere, ez zen inolako jarduketarik egin. Lekukotzan –espetxean idatzi zuen, 1996an–, hau adie-
razi zuen:

Izugarri kostatu zait lerro hauetan kontatu dudan guztia idaztea, baina hori da nire lekukotza. Zie-
gan utzi ninduten, eta handik gutxira, berriz eraman ninduten mediku forentsearenera. Medikuare-
nean sartu aurretik, berriz mehatxatu ninduten nire alabarekin. Forentseari esan nion medikazioa 
ematen zidatela, eta konpresak eman zizkidatela, baina estutasunak eragindako antsietate handia 
nuela oraindik ere. Ziegara eraman ninduten berriz. Aurrekoak baino denbora-tarte luzeago baten 
ondoren, ziegatik atera eta Auzitegi Nazionalera eraman ninduten. Han, polizia-etxean egindako 
deklarazioak onartu nituen eta ez nuen torturarik salatu, A., I. eta besteak ondo egongo zirelakoan. 
Nahasita nengoen, ikaratuta, nolabait joana eta oso ahul, eta are gehiago ikaratu nintzen, nire kon-
fiantzazko abokatua epailearen aurrean egiteko deklarazioan egongo ez zela ikustean. Deklara-
zioaren ondoren, forentseak berak ekarri zidan medikazioa, eta Carabanchelera eraman ninduten. 
Hara iristean, nire egoera ikusita, drogazale bat nintzela pentsatu zuten eta gela batean bakarrik 
utzi ninduten. Hurrengo egunean, tratu txarrak salatu nituen gizarte-laguntzailearen eta espetxeko 
medikuaren aurrean. 

Espetxean sartzean, zerbitzu medikoek jasota utzi zuten larritasun-krisiak zituela, eta amesgaiztoak eta 
gau-izua, eta gero eta okerrago jartzen ari zela. 1997ko otsailaren 11n, Langraiz Okako espetxera eraman 
zuten. Espetxe horretako txosten medikoetan, adierazten da antsietate-krisiak, larritasuna, takikardiak eta 
loa hartzeko zailtasunak zituela, eta zenbait aldiz, krisialdietan, polizia-etxeko gertaerak gogoratzen zituela. 
Espetxeko zerbitzu medikoek jasotako hori bat dator forentsearen aurrean salatutakoarekin eta forentseak 
txostenetan jaso zuenarekin.
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Geroago okerrera egitea eta egoera kronikoaren bilakaera

Osasun-egoera txarrean zegoenez, 1997ko apirilean Santiago Ospitalean ingresatu zuten. Han egon zen 
zenbait aste, eta trauma osteko estresaren nahasmendu kronikoa eta nahasmendu depresibo handia432 
diagnostikatu zizkioten, eta honako hau adierazi zuten: “Ospitaleratze-aldian zenbait larritasun-krisi izan ditu 
(...) eta konortea galtzean amaitu dira haiek (...). Agerraldi horiek trauma gogorarazten dioten estimuluen 
eraginpean jartzean gertatu dira, hala nola zaindariarekin batera erradiologia-zerbitzura sotoko korridore 
batean barrena joatean, koadro mediko hori eragin zioten gertaerei buruz hitz egiteko aipatzean, edo bisita/
albiste jakin batzuk hartzean”. 

Txostenaren ondorioetan, baztertu egiten da nahasmendua simulatzen denik. Trauma gogorarazten dioten 
estres-eragile batzuk daude, hala nola espetxeko egonaldia eta zaindaria izatea, eta horiek eragina dute 
sintomak autoperpetuatzeko. Nabarmentzekoa da ez duela aurretiko nortasunaren nahasmendurik eta his-
toria psikiatrikorik.

Zenbait psikiatria-zerbitzuk geroago egindako txostenetan, ondorio horiek berretsi zituzten. Haietan adieraz-
ten da Mariak, aurrekari psikiatriko pertsonalik izan gabe, trauma osteko estresaren nahasmendu kronikoa 
duela, Guardia Zibilak 1996ko ekainean atxilotu ondoren.

1997ko uztaileko txostenean, hau adierazi zen: “Pazientearen sufrimendu psikikoa koherentea da deskri-
batutako lekukotzarekiko eta abusuaren logikarekiko, eta egoera gaiztoa sortzen dio oraingorako zein etor-
kizunerako, eta eragina du oreka afektiboan eta pertsonen arteko harremanetan (kasik alabarekin bakarrik 
hitz egiten du). Pazientea etsita dago, sozialki uzkurtuta, eta konpainia behar du etengabe, eta ez da gauza 
bere beharrei laguntzarik gabe aurre egiteko, eta horrek pertsona baten bizitzako arlo garrantzitsuenen hon-
damena adierazten du”. Txostenean, halaber, hau adierazten da: “Aztertuaren kontakizunean adierazitako 
baldintzetan lortutako deklarazio oro kutsatutzat hartu behar da hasiera-hasieratik”. 

1997ko azaroan, Zaldibarreko Ospitale Psikiatrikoan ingresatu zuten, eta hango mediku-taldeak aurreko 
diagnostikoa konfirmatu zuen. Hori ondorioztatzen da ospitaleko psikiatra D.A.T. doktore andreak Auzitegi 
Nazionalari 1997ko abenduan bidalitako txostenean, Mariaren aurkako auzian. Auzitegiaren galderari –zein 
izan zen Maria jasaten ari zen trauma osteko estresaren nahasmendu kronikoa eragin zuen gertakaria, ale-
gia– hau erantzun zion txostenak: “Atxiloketa eta bere osotasun fisikoagatik bizitako beldurra”. 

Absoluzioa, larritasun-krisi batean hartutako deklarazioagatik

Auzitegi Nazionalak ospitaleko psikiatra andreari galdetu zion ea egon al zitekeen Mariak pairatutako tratu 
txarrak agintaritza judizialaren jakinaren gainean ez jartzea justifikatzeko moduko arrazoi medikorik. Txos-
tenean, hau erantzun zen: “Gertaerak abiarazitako patologia bera nahikoa arrazoi izan daiteke gertatutakoa 
hasieran salatu ez izana azaltzeko”. Inputatu gisa egin zuen deklarazioan, Mariak polizia-etxean pairatutako 
tratu txarrak salatu zituen, eta esan zuen ez zituela epaitegian salatu, agenteen errepresalien beldur zelako. 

1998ko urtarrilaren 27ko epaian, Auzitegi Nazionalak Maria absolbitu zuen egotzi zioten delitutik –banda 
armatuarekin kolaboratu izana–. Epaian, adierazten da Auzitegiaren iritziz “ez dela frogatu Fiskaltzak poli-
zia-deklarazioan soilik oinarrituta egindako inputazioa, kontuan hartuta zer-nolakoa zen akusatuaren egoera 
psikologikoa deklaratzean, ahozko epaiketako ekitaldian egindako peritu-frogan nabarmen ikusi dena”. Hau 
da, Auzitegiak onartu zuen atxilotuak, deklarazioa hartu ziotenean, egoera psikologikoa hondatuta zuela eta 
larritasun-krisi handi bat izaten ari zela.

Torturengatiko salaketa eta Bilboko eta Madrilgo txosten forentseak

Gertaerak eta lau urte geroago, 2000ko urriaren 18an, Maria Atxabalek kereila kriminala aurkeztu zuen tor-
tura- eta lesio-delituengatik, Guardia Zibileko ustezko agente erantzuleen aurka. Instrukzioan, zenbait pro-
ba egin ziren. Txosten mediko-forentse berri bat eskatu zitzaion Bilboko Klinika Mediko-forentseari, eta han, 
G.P.L. doktoreak txostena eman zuen 2002ko otsailaren 22an, epaitegiak aginduta. Txosten horrek hau dio: 
Mariak “trauma osteko estresaren nahasmendua du, bigarren mailakoa, 1996an, polizia-atxiloaldi batean tratu 
gizagabe eta iraingarriak, indarkeria fisiko eta psikikoa barne, pairatu izanaren bizipenaren ondorioz. Denbo-
ra igaro den arren, nahasmendua eta haren adierazpen guztien seinaleak ez dira desagertu”. Halaber, hau 
dio: “Polizia-atxiloaldiaren aurretik, ez zuen atxiloaldiaren ostean zuenarekin loturarik izan zezakeen inolako 
nahasmendu psikiatrikorik edo nortasunaren desbiderapenik”. Horrez gain, hau dio: “Trauma osteko estresa-

432  1997ko maiatzaren 2ko txosten psikiatrikoa
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ren nahasmendua salaketako kontakizunean jasotako egoera psikotraumatiko baten bizipenak eragindakoa 
da”. Deklarazio judizialean, G.P.L. doktoreak txostenean adierazitako guztia berretsi zituen. Maria Atxabal tra-
tatu zuten beste hiru medikuk deklarazioa egin zuten eta egindako txostenak aurkeztu zituzten.

Fiskalak eskatuta, Madrilgo mediku forentse batek (E.F.R. doktorea) txostena egin zuen. Maria Atxabali az-
terketa egin gabe, mediku horrek esan zuen ezin zuela ziurtatu zer gertaerak eragin zuen trauma osteko es-
tresaren ustezko nahasmendua. 2002ko uztailean, epaileari eskatu zitzaion Maria Zaldibarreko ospitalean 
ikusi zuen doktore andreari deitzeko –hura izan zen ikusi zuen psikiatra bakarra–, bai eta familiako medi-
kuari eta psikologoari deitzeko ere. Hala ere, eskaera horrek ez zuen erantzunik jaso. Justizia Ministerioko 
klinika mediko-forentseko psikiatra E.F.R. doktoreak txostena eman zuen, 28 zenbakiko Instrukzio Epaite-
giak eskatuta, eta honako hau adierazi zuen: “Ezin da kausalitate-erlaziorik ezarri koadro medikoaren eta 
salatutako bizipen psikotraumatikoaren artean, bizipen hori informatuak soilik aipatu baitu, objektibatzeko 
moduko inolako daturik gabe, eta ez dakigu hori egiazkoa den ala ez. (...) trauma osteko estresaren koadroa 
estres-eragile bital askok eragin dezakete, eta peritu naizen honek, eskura dituen diagnostikoekin, ezin du 
kategorikoki ziurtatu horietatik zeinek eragin duen trauma osteko estresaren ustezko nahasmendua (...)”.

Istanbuleko Protokoloak xedatzen duen moduko balorazio bat egin ordez, aurkikuntzen eta kontakizunare-
kiko koherentziaren artean mailaz mailako kategoriak ezarrita, eta, gainera, biktima ikusi gabe, txostenak 
dio “ez dakigu” salatutako bizipen psikotraumatikoa “egiazkoa den ala ez”, eta trauma osteko estresaren 
nahasmendua honako honi egozten dio: “Besterik gabe, atxilotua eta gero espetxeratua izateak, hori sor-
tzen den zirkunstantzietan eta inolako tratu txarrik behar gabe, egokitze-nahasmenduko koadroa eragin 
dezake, trauma osteko estresaren nahasmenduaren sintomekin, eta hartan estres-eragile bitalak atxiloketa 
bera eta espetxeratzea izango ziren”.

Beste frogarik egin gabe, 2002ko abuztuaren 26an, Madrilgo 28 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epaileak 
kausa artxibatu zuen. Autoan adierazi zen ez zegoela egilea Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusian edo 
Auzitegi Nazionalaren eskuetan egon zenean tratu txarrak gertatu zirela esateko moduko datu objektiborik; 
atxiloaldian laguntza juridikoa eman zioten hiru letraduetatik inork ez zuela tratu txarren seinalerik hauteman, 
eta Mariak ez ziela horri buruz ezer esan; eta ez zegoela tratu txarrak egon zirela zehazteko moduko datu 
objektiborik, beraz, ezinezkoa zela tratu txarren eta gaixotasunaren arteko kausalitate-erlaziorik ezarri. Hala 
ere, 28 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epailearen aurrean izandako agerraldi bakarrean, salatutako guar-
dia zibilek uko egin zioten akusazio partikularraren galderei erantzuteari, eta Fiskaltza ez zen agertu ere egin. 

Fiskaltzaren jarduketa eta onartu ez diren errekurtsoak

Fiskaltzak ez zuen parte hartu instrukzio-fasean egin ziren eginbideetan. Halaber, Fiskaltzak ez zuen ofi-
ziozko ikerketa bat abiarazi, Maria Atxabalek, Auzitegi Nazionalak haren kontra egindako prozesuaren ba-
rruan, tratu txarrak pairatu zituela salatu zuenean.

Zenbait errekurtso aurkeztu ziren ondoz ondoko instantzietan, baina atzera bota zituzten. Erreforma-errekur-
tsoa ere atzera bota zuten, 2002ko urriaren 11n. 2003ko maiatzaren 21ean, Madrilgo Probintzia Auzitegiak ez 
zuen apelazio-errekurtsoa onartu, eta kasua artxibatuta geratzen zela berretsi zuen. 2005eko urtarrilaren 12an, 
Konstituzio Auzitegiak probidentzia eman zuen, eta haren bidez, ez zuen babes-demanda izapidetzea onartu, 
justifikaziorik ez zuelako. 2005eko uztailaren 11n, Mariak demanda bat jarri zuen Giza Eskubideen Europako 
Auzitegian, eta hiru urte geroago, 2008ko maiatzaren 13an, Auzitegi horren gutun bat jaso zuen. Gutun horren 
bidez, jakinarazi zioten hiru epaileren batzorde batek demanda onartezina zela erabaki zuela, ez zutelako haute-
man “Hitzarmenak edo haren protokoloek bermatutako eskubide eta askatasunen urraketaren inongo itxurarik”.

Tratu txarrengatiko salaketaren berrespena

Mariaren abokatuak gutun bat bidali zion haren aurkako kasuaren instrukzioa egiten ari zen epaitegiari. 
Mariak gutun horren edukia berretsi egin zuen epaitegi horren aurrean 1998ko urtarrilaren 7an egindako 
deklarazioan. Aurkeztutako txostenetako batean, jasota zegoen gertaerak abiatutako patologia bera izan 
daitekeela nahikoa arrazoi gertatutakoa hasieran salatu ez izana azaltzeko. Bere egoera mentalean ez zen 
gauza kereila bat aurkezteko ahalegin handia egiteko. Ez zuen hori egiteko adorerik izan 2000ko urrira arte.

Batzordearen deliberazioak

Batzordeak Maria Atxabalek jarritako auzia onartu zuen, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak auzia onar-
tezina zela erabaki arren. Hori bai, Batzordeak jo zuen Maria Atxabalek salatutako gertaerak  Itunaren 7. 
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artikuluaren aplikazio-eremuan sartzen zirela, bai artikulu hori bakarrik irakurriz gero, bai 2. artikuluaren 3. 
paragrafoarekin batera irakurriz gero. Batzordearen ustez, ez ziren ezeztatu biktimaren zuzeneko azter-
ketan eta tratamenduan oinarritutako txosten medikoak; beraz, ezinezkoa zen gertaerak Maria Atxabalek 
kontatutako moduan gertatu ez izanaren ondorioa oinarritzea. 

Bestalde, nahasmenduaren eta salatutako egitateen arteko kausalitate-erlazioa ezartzearen ezintasuna ai-
patu zen, objektibatzeko moduko daturik ez zegoelako, baina horrek herrialdeko auzitegietan jarritako sala-
ketari buruzko ikerketaren gaiari heltzera bultzatu zuen Batzordea. Batzordeak, halaber, ikusi zuen Mariak, 
Auzitegi Nazionalean haren aurka egindako prozesuan, salatu zituela inkomunikatuta egon zenean pairatu-
tako tratu txarrak, baina ez zen ofiziozko ikerketarik egin. 

Kasu honetan, Batzordearen iritziz, “kasua instrukzio-fasean artxibatzea –erabaki horrek ahozko epaiketa 
egitea eragotzi zuen– ez dator bat tortura-egintzengatiko salaketei dagokien zorroztasun-eskakizunarekin, 
eta instrukzio-fasean egindako eginbide bakarrak ez ziren nahikoak izan gertaeren azterketa sakona egi-
teko”. Horrez gain, hau adierazi zuen Batzordeak: “Marka fisikoak uzten ez badute, oso zaila da tortura eta 
tratu txarrak gertatu direla frogatzea; beraz (...), egintza horien ikerketak oso zehatza izan behar du”. 

Batzordeak gogorarazi zuen Estatu alderdiak, Itunaren 2. artikuluaren 3 a) paragrafoarekin bat etorriz, erre-
kurtso eraginkor bat eskaini behar diola egileari, honako hauek barne hartu beharko dituena: a) gertaeren 
ikerketa inpartzial, eraginkor eta osoa egitea, eta erantzuleak auzipetzea eta zigortzea; b) erabateko erre-
parazioa egitea, kalte-ordain egokiarekin; c) eta doako mediku-arreta espezializatua bermatzeko neurriak 
hartzea. 

Torturaren aurkako Batzordearen Irizpenean, adierazi zen Espainiak 2. artikuluaren alderdi horiek urratu zi-
tuela, eta irizpena aplikatzeko hartutako neurriei buruzko informazioa 180 eguneko epean emateko eskatu 
zitzaion, bai eta hau eskatu ere: “Estatu alderdiari, Batzordearen irizpena argitaratzeko eta zabal hedatzeko”.

Hala ere, Espainiako estatuak ez du Batzordeak erabakitako ezer bete. Hori dela eta, Maria Atxabalek 
Herriaren Defendatzailearengana jo zuen, eta erakunde horrek Mariaren kexa atzera bota zuen 2015eko 
otsailean, honako hau esanez: “Ezinezkoa da Espainiako Erresumak, haren ordezkariek edo haren eragi-
leek kasu honekin lotutako inolako neurririk hartzea, Espainiako Erresuman ez baita izan konbentzionalki 
aitortutako eta babestutako eskubide eta askatasunen inongo urraketarik”.

8.4. Giza eskubideen Europako Auzitegira eramandako kasuak

8.4.1. Mikel San Argimiroren kasua
Ez ikertzeagatiko erantzukizuna

Kasuaren laburpena

2002ko maiatzaren 14an, 12:30ean, Mikel San Argimiro atxilotu zuten Madrilen, honako delitu hauez aku-
satuta: talde armatuko kide izatea, terrorismoa, armak eta lehergailuak edukitzea, eta erailketa-saiakuntza. 
Bost egun egon zen inkomunikazio-erregimenean atxilotuta Guardia Zibilaren Madrilgo Zuzendaritza Nagu-
sian. Atxiloaldian, mediku forentse batek bost aldiz aztertu zuen, 2002ko maiatzaren 14, 15, 16, 17 eta 18an, 
eta Guardia Zibileko agenteek hartu zioten deklarazioa, ofiziozko abokatu bat bertan zela. 

Forentsearen lehen txostena atxiloketatik hiru ordura egin zen, eta zituen lesioak jaso ziren han: zenbait he-
matoma buruan, besoetan eta izterrean. Lesio horiek atxiloketa bortitz batekin bateragarriak izan zitezkeela 
iruditu zitzaion forentseari. Hala ere, Mikel San Argimirok, lekukotzan, adierazi zuen ez zuela atxilotzearen 
aurka egin, eta jada menderatuta zutenean jipoitu zutela. 

Atxiloketaren egunaren biharamunean, maiatzaren 15ean, forentseak lehen azterketan ez zeuden lesio 
berri batzuk jaso zituen, haien balizko kausarik aipatu gabe. Atxilotuaren lekukotza bat dator forentseak ai-
patutako bisitekin, eta azpimarratzen du tratu txarrak ondoz ondo jasotzen jarraitu zuela, eta hori bat dator 
bigarren txostenean aipatzen diren sekuela fisiko berriak agertzearekin. Halaber, sekuelarik uzten ez duten 
beste tortura-forma batzuk aipatzen ditu. Txosten honetarako Istanbuleko Protokoloan oinarritutako azter-
keta egin zuen talde mediko eta psikologikoak kasua aztertu zuen, eta ondorioztatu zuen lesioak eta eba-
luazio psikologikoa oso neurri handian zetozela bat atxilotuak adierazitakoarekin (ikusi 7. atala, Istanbuleko 
Protokoloari buruzkoa).
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Atxilotuak instrukzio-epaitegian jarri zuen salaketa artxibatu egin zen, bai eta Probintzia Auzitegian jarritako 
errekurtsoa ere, epaileek ebatzi baitzuten lesioak bat etor zitezkeela atxiloketan egindako immobilizazio
-maniobrekin. Hala ere, uko egin zitzaion froga batzuk aztertzeari, hala nola atxiloketaren uneko bideoa –
hori lagungarria izango zen lehenbiziko lesioaren kausa jakiteko– eta guardia zibilen deklarazioa Espetxean 
sartzerakoan egindako txosten mediko batean, jaso zen aurreko txostenetan hauteman ez zen haustura bat 
zuela ezkerreko saihetsaldean, baina txosten mediko hori ez zegoen behar bezala erregistratuta, baizik eta 
gerora egindako ohar moduan. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaian, adierazten da Espainiako estatuak Konbentzioaren 3. arti-
kulua urratu zuela, alderdi prozesalean, demanda egiaztatzeko edo atzera botatzeko ikerketa egokirik egin 
ez zelako. Halaber, adierazi zuen ikerketa egokia ez egitea izan zela 3. artikuluaren alderdi substantiboa 
–hau da, torturak egon ziren ala ez– urratu zela esateko ezintasunaren arrazoia. Eta Estatua 20.000 euroko 
kalte-ordaina ordaintzera kondenatu zuen, kalte moralengatik.

Azterketa forentseak

Atxilotze-aldiko lehen egunean, mediku forentseak 15:50ean aztertu zuen eta honako hauek aurkitu zizkion: 
a) kontusio egin berri bat aurpegiaren ezkerraldean, eta bi higadura kopetan eta begian; b) kontusio bat 
eremu parietalean; c) hematoma morexkak eta beltzaxkak ezkerreko besoaren barnealdean, kontsolidatze
-fasean; d) hematoma beltzaxka txiki bat ezkerreko ukondoaren atzealdean, eta e) bi higadura besaurrean; 
f) kontusio-eremu bat eskuineko ukondoaren atzealdean; g) kontusio txiki bat ezkerreko izterraren barneal-
dean. Eta eskuburdinen markak eskumuturretan. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaiaren esanetan, mediku forentseak “lesio horiek guztiak egin 
berriak” zirela adierazi zuen, “eta kontsolidatze-fasean zeudela, eta atxiloketaren gorabeherekin eta im-
mobilizazio-maniobrekin bat etor zitezkeela pentsatu zuen”. Bestalde, idatzi zuen auzi-jartzaileak ez zuela 
hasieran erantzun nahi izan jasotzen ari zen tratuari buruzko galderari, eta gerora, eskatu zuela tratua «nor-
mala» zela idazteko”. 

Eguerdiko 12:30ak inguruan, I.M. eta ni autora hurbildu ginen. Ateak ireki genituen eta, sartu bezain 
pronto, destatu gintuzten eta “Guardia Zibila” zioten oihuak entzun genituen. I.-ren aldean pistola 
batzuk ikusi nituen, bai eta beste bat atzeko kristaletik ere (hautsita zegoen kristala). Kolpe bat sen-
titu nuen buruan eta, begiratzean, beste pistola bat zela ikusi nuen. Ezin zen ezer egin, bi guardia 
zibilen artean heldu ninduten, batek jakatik eta besteak gorbatatik, eta lurrera bota ninduten. Lu-
rrean nengoela jaso nituen lehenbiziko kolpeak aurpegian eta saihets-hezurretan. Gero, poltsikoak 
hustu, eta eskuburdinak jarri zizkidaten. Hamar edo hamabost minutu egon nintzen lurrean, eta 
kolpe eta mehatxu asko jaso nituen. Nor eta zenbat ginen galdetu ziguten, eta isilik geratu ginenez, 
berriz jipoitu eta mehatxatu gintuzten. Behin, burua zapaldu zidaten, eta beste behin, lepoa.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaiaren arabera, maiatzaren 15eko txostenean, “mediku foren-
tseak beste lesio txiki berri batzuk ikusi zituen, hala nola gainazaleko hematomak aurpegian edo sorbaldan, 
haien jatorriari buruzko azalpenik eman gabe. Hurrengo egunetako azterketetan, auzi-jartzaileak ez zion 
jasotako tratuari buruzko galderari erantzun, eta mediku forentseak lesioen bilakaera ona zela egiaztatu 
zuen, besterik ez”. 

2002ko maiatzaren 19an, Auzitegi Nazionaleko 1 zenbakiko Instrukzio Zentraleko Epaitegiko epailearen 
aurrera eraman zuten, eta han, tratu txarrak jaso zituela deklaratu zuen. Mediku forentsearen bisita izatean, 
uko egin zion atxiloaldian jasotako tratuari buruzko galderari erantzuteari, eta mediku forentseak, besterik 
gabe, adierazi zuen ez zuela lehenbiziko txostenean aurkitutako lesioen jatorri kronologikoarekin bat ez 
zetorren indarkeria-seinalerik aurkitu. Hala ere, espetxean bertako medikuak egindako txostenak hau dio: 
“Auzi-jartzaileak ezkerreko saihetsaldean saihets bat hautsita zuela aurkitu zen”. Istanbuleko Protokolorako 
azterketarako egin zuen lekukotzaren arabera:

Kuartelera iristean, 10 edo 15 guardia zibil zeuden zain. Presaka eta korrika galdeketa-gela batera 
eraman ninduten, kaputxa bat jarri zidaten, eta buruan kolpeak ematen hasi zitzaizkidan. Ezin da 
esan biribildutako egunkariez egindako borrek mina ematen dutenik, baina denbora igaro ahala, 
astuntasuna sentitzen da. Hori, buruan poltsa jartzeko praktikarekin txandatuta, adierazten dizu 
haien eskuetan ez zarela inor... Poltsarena deskribatzea zaila da. Jartzen dizutenean, aire apur 
bat geratzen da, eta arnasa har dezakezu. Bigarren edo hirugarren arnasketan, airea berotu egiten 
da, eta hortik aurrera, itotzen ari zarela sentitzen duzu. Poltsa hortzekin hausten duzu, eta beste 
bat jartzen dizute gainetik. Batzuetan, bi poltsa jartzen dizkizute batera... Ez dakit zenbat aldiz har 
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daitekeen arnasa, baina une batera iritsita, jada ez dago airerik, poltsa zure aurpegira itsasten da 
izerdiagatik. Orduan askatzen dute, eta bizitzara itzultzen zara berriz. Buruan pistola bat ere jarri 
zidaten, paretaren kontra nengoenean. 

Horren arabera, forentseak ikusi ondoren, galdeketak, kolpeak eta tratu txarreko beste forma batzuk jasan 
zituen, eta deklarazioan esandakoa esatera behartuko zuten.

Galdeketa-gelara eraman ninduten berriz. Galderak berdinak, desberdinak, errazak eta zailak zi-
ren, eta galderekin batera, kolpeak, poltsa, oraingoan aulki batera eserita. Bukatzeko nituen gogoe-
kin, gero eta gehiago hitz egiten nuen. Burua esna neukan, baina sentipen arraro bat nuen. Aurretik 
jada zekiten zerbait berriz kontatzen nien eta lasai sentitzen nintzen. Saioa bukatu zen eta ziegara 
eraman ninduten berriz. Hara iristean, ogitarteko bat eta ur-botila txiki bat nituen han. Ordubete edo 
bi egon nintzen han, erdi esna, erdi lo, pausoak entzun nituen berriz, eta berriz beldur-sentipenak. 
Entzuten nuena egiazkoa zela ohartu nintzen, berriz eramango ninduten galdeketa-gelara. (…) Ge-
roago, buelta galdeketa-gelara, baina aldaketak izan ziren. Gelan bi guardia zibil soilik zeuden. Ba-
tek, lehenbiziko egunetan polizia zintzoarena egiten zuenak, galdera batzuk eta haien erantzunak 
eman zizkidan, ikasteko. Erantzunak buruz ikasi ondoren, oraingoan kolperik gabe, ziegara eraman 
ninduten, garbitzeko esan zidaten eta forentsearenera eraman ninduten. Osteguna zen, eguerdiko 
ordu biak inguruan. Forentseak ikusi ninduen, eta gorputzean nituen marka guztiak idatziz jaso zi-
tuen. Ez nuela urik hartu esan nion, eta edateko aholkatu zidan. Agur esan zidan, hurrengo egunera 
arte. Berriz eraman ninduten ziegara, akituta eta oso ahul.

Lekukotzaren arabera, bi aldiz egin zuen deklarazioa Guardia Zibilaren aurrean, ofiziozko abokatua bertan 
zela. Deklarazio baten eta bestearen ostean, berriz tratu txarrak jaso zituela adierazi zuen. 

Torturengatiko salaketa 

2002ko ekainaren 11n, Donostiako instrukzio-epailearen aurrean, deklaratu zuen tratu txarren biktima izan 
zela atxiloaldian eta Madrilgo atzipenaldian. Besteak beste, tratu hauek pairatu zituen: kolpeak buruan, 
asfixia-saioak (buruan plastikozko zaku bat jarrita), umiliazio eta irain sexualak, eta heriotza- eta bortxa-
keta-mehatxuak. Lekukotzan adierazi zituen tratu txarren antzekoak. Zer-nolako prestaketak egin zituzten 
kontatzen du lekukotzan.

Kanpora atera ninduten eta jaka bat eman zidaten janzteko. Bide ezezagun batetik eraman, eta gela batean 
sartu ninduten. Berehala, bi guardia zibil sartu ziren, eta nire emaztearen eta seme-alaben argazkiak zituz-
tela esan zidaten, eta emango zizkidatela, deklarazio on bat egiten banuen. Handik, furgonetara eta Auzitegi 
Nazionalera. Forentsea etorri zen eta beti bezala ikusi ninduen. Torturak salatu nituen epailearen aurrean, 
eta konfiantzazko abokatu bat nahi nuela esan nion. Eta baietz erantzun arren, espetxera bidali ninduen.

Donostiako instrukzio-epailea inhibitu egin zen, Madrilgo 43 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epailearen 
alde. Azken horrek ikerketa irekitzea agindu zuen eta 2002ko uztailaren 21ean, behin-behineko largespe-
na eman zuen eta auzia artxibatu zuen. Mediku forentsearen txostenean aipatutako lesioak atxiloketaren 
unean gertatu zirela jo zuen, eta justifikatuta zeudela, atxiloketaren indarkeria- eta arrisku-zirkunstantzien-
gatik; hau da, atxilotuak armak zituztelako eta autoan bonba bat zutelako, erabiltzeko prestatuta. 

Onartutako eta atzera botatako frogak

Giza Eskubideen Europako Auzitegiko epaian, adierazten da Mikel San Argimirok, salaketa horren ikerke-
tarako, zenbait froga eskatu zituela, hala nola atxiloketaren bideoaren azterketa, baina “instrukzio-epaileak 
erabaki zuen froga hori ez zela beharrezkoa, atxiloketako indarkeria onartu baitzuten bai Madrilgo Guar-
dia Zibilaren koronel buruak, 2003ko maiatzaren 19ko txosten batean, bai auzi-jartzaileak. Beraz, jo zuen 
instrukzioa ezin zela mugatu mediku forentsearen txostenen azterketara, eta egokia iruditu zitzaion auzi
-jartzailearen deklarazioa entzutea, eta atxiloketaren unean zaindu zuten agenteak identifikatzea eta haiei 
deklarazioa hartzea. Madrilgo 43 zenbakiko instrukzio-epaileak beste froga gehigarri batzuek egin zituen: 
auzi-jartzaileari entzun zion eta txosten medikoaren azalpena eskatu zuen”. 

2004ko apirilaren 22an, espetxeratu zuten presondegiko zuzendariorde medikoak, txosten batean, adierazi 
zuen espedientean ez zegoela espetxean sartzean egiten den azterketa medikoaren nahitaezko txostena. 
Bestalde, eskura zuen espediente-zatian, 2002ko ekainaren 3ko ohar bat aztertu zuen, ezkerreko saihetsal-
deko haustura bati buruz, erradiografia baten bitartez hauteman ahal izan zena. Hala ere, ez zuen haren 
data zehaztea posibletzat jo. 
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Atxiloketaren bertsio onargarria, atxilotuarekin alderatu gabe

Bestalde, epaileak beste peritu-txosten bat eskatu zuen, eta hori 2004ko uztailaren 30ean eman zen. Txos-
ten horretan adierazi zen “onartzeko modukoa zela alde horretako lesioa atxiloketaren unean gertatu zela 
jotzea; gerta izan zitekeen auzi-jartzailea zaurituta suertatzea espaloi baten edo eskailera baten ertzarekin 
kontaktu bortitza izanda. Alde horretatik, forentseak idatzi zuen zauriek ez zutela inolako tratamendu me-
dikorik behar izan, eta gogoratu zuen behar bezala tratatu zirela analgesikoen bidez. Lesio horietatik, ezin 
izan zen sekuelarik aurkitu”. Baina txosten forentsean ez da aztertzen eta ez da adierazten zauriak bat 
etor zitezkeen alegatutako torturarekin, eta hori, nolanahi ere, adierazi edo ezeztatu egin beharko litzate-
ke. Txostenak hau dio, hitzez hitz: “Hori gertatu zeneko data atxiloketaren data bera izan daiteke, erabat, 
dituen beste kolpeengatiko ondoezek ezkutatu egin baitezakete aurpegian hurrengo egunetan ageritako 
sintomak”.

2004ko urriaren 18ko ebazpen bidez, 43 zenbakiko instrukzio-epaileak behin-behineko largespena eman 
zuen eta auzia artxibatu zuen. Bestalde, Probintzia Auzitegiak jaso zuen auzi-jartzailearen atxiloketaren 
eta lehen azterketa medikoaren arteko denbora oso laburra izan zela, eta horrek berretsi egiten zuela le-
sioak atxiloketaren unean gertatu zirela eta ez atxiloaldiko galdeketan (hori zioen auzi-jartzaileak). Azkenik, 
Probintzia Auzitegiak erabaki zuen atxiloketari buruzko bideoak, halakorik egonez gero, ez zirela nahikoak 
izango salatutako lesio guztiak atxiloketaren unean ez zirela egin frogatzeko. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia, ez ikertzeagatik

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hau adierazi zuen: “Egindako ikerketak ez dira 3. artikuluan aipatuta-
ko eskakizunak betetzeko behar adina sakonak eta eraginkorrak izan. Alde horretatik, aipatzen da Madrilgo 
Probintzia Auzitegiak, instrukzioko epaileak emandako largespena konfirmatzeko, alegatutako tratu txarren 
ustezko egileak identifikatzea zaila zela hartu zuen oinarri. Auzi-jartzaileak, berriz, esaten du bost egun egon 
zela Guardia Zibilaren Madrilgo Zuzendaritza Nagusiaren instalazioetan, handik irten gabe, eta zerbitzuan 
zeuden profesionalak identifikatzea posiblea dela, aldi horri dagozkion erregistroak eskatuta”. 

Inplikatutako agenteak identifikatzea ezinezkoa izanda ere, Auzitegiak jo zuen atxiloketaren grabazioa ikus-
tea izan zitekeela identifikazioa errazteko modu bat, baina, espedientean jasota dagoenez, froga-bitarteko 
hori ez zen onartu, auzirako informazio gehigarririk emango ez zuela alegatuta. Auzitegiaren iritziz, graba-
zioa ikusteak aukera emango zuen zehazteko ea adierazitako zauriak benetan bat zetozen atxiloketa egin 
zen moduarekin. Beraz, “Auzitegiak pentsatzen du barne-jurisdikzioek atzera bota dituztela gertaerak argi-
tzen lagun zezaketen froga-bitartekoak eta, zehazki, erantzuleak identifikatzeko eta zigortzeko baliagarriak 
izan zitezkeenak, Auzitegiaren jurisprudentziak eskatzen eta CPTk gomendatzen duten moduan. 

Ondorioetan, hau dio Giza Eskubideen Europako Auzitegiak: “Auzi-jartzailearen alegazio defendagarriak 
direla eta –atxiloaldian tratu txarrak jasan izana–, ikerketa sakon eta eraginkorrik egin ez dela kontuan hartu-
rik, Auzitegiak erabakitzen du Hitzarmenaren 3. artikulua urratu dela, alderdi prozesalean”. Ondorio horietan 
ere, Auzitegiak jo zuen eskuan zituen elementuekin, ezin zuela ezarri, arrazoizko zalantza oro gaindituz, 
Mikel Argimirok Hitzarmenaren 3. artikulua urratzen duten torturak edo tratu txarrak pairatu dituenik. Hori 
dela eta, “azpimarratu nahi du ezinezkotasun hori, neurri handi batean, herrialdeko agintariek auzi-jartzai-
leak tratu txarrengatik jarritako salaketari buruzko ikerketa sakon eta eraginkorra egin ez izanagatik sortu 
dela”, eta Espainiako estatua kondenatzen du auzi-jartzaileari 20.000 euroko kalte-ordaina ordaintzera, bai 
eta kostuak ordaintzera ere (3.000 euro).

8.4.2. Egunkariaren kasua
Ikusi izan nahi ez zen historia

Kasuaren laburpena

2003ko otsailaren 20aren goizaldean, hamar pertsona atxilotu zituzten (Egunkaria egunkariko zuzendaria 
eta administrazio-kontseiluko zenbait kide, eta egunkari horretako kargu ohiak eta langileak) ETArekin lan-
kidetzan aritzeaz akusatuta. 

Guardia zibilak honako pertsona hauek atxilotu zituen, nor bere bizilekuan: Xabier Oleaga Arondo (Egun-
kariako zuzendariorde ohia), Pello Zubiria (Egunkariako zuzendari ohia), Martxelo Otamendi Egiguren (une 
horretako zuzendaria), Joan Mari Torrealdai (Euskaldunon Egunkariako administrazio-kontseiluko presiden-
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tea), Txema Auzmendi (administrazio-kontseiluko idazkaria) eta Iñaki Uria (administrazio-kontseiluko kidea), 
Inma Gomila eta Fermin Lazkao (Egunkariako gerente ohiak), Luis Goia (Egunkariaren talde sustatzailea-
ren kidea) eta Xabier Alegria (ez zuen antolakuntza-harremanik egunkariarekin). Atxiloketa horiek Auzitegi 
Nazionaleko 6 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak gidatutako ikerketa judizial baten baitan egin ziren, ETA 
erakunde terroristako kide izatearen eta harekin lankidetzan aritzearen ustezko delituekin lotuta. Madrilgo 
Guardia Zibilaren komandantzian bost egun inkomunikazioa-erregimenean eman ondoren, atxilotuak fidan-
tzapean askatu zituzten, eta haietako batzuek torturei buruzko lekukotza zabaldu zuten publikoki. Egunka-
riako zuzendari Martxelo Otamendik lekukotza publikoa eman zuen EITBn, eta adierazi zuen flexioak eta 
ariketa fisiko akigarriak egitera behartu zutela; biluzarazi zutela eta irain sexualak pairatu zituela; “poltsa” 
izeneko asfixia-maniobra, mehatxuak eta exekuzio-simulakroak egin zizkiotela; eta Guardia Zibilak agin-
dutakoa deklaratzera behartu zutela. Atxilotuek torturak salatu zituzten epailearen aurrean egon zirenean. 

Atxilotu batzuk (Inma Gomila, Luis Goia eta Txema Auzmendi) kargurik gabe askatu zituzten epailearen au-
rrean egon ondoren, eta Martxelo Otamendi fidantza ordaindu bezain laster askatu zuten. Fermin Lazkano 
hurrengo egunean askatu zuten, otsailaren 26an, fidantza garaiz ez ordaintzeagatik Soto del Realen gaua 
eman ondoren. Pello Zubiria ospitalean egon zen ingresatuta. Joan Mari Torrealdai, berriz, hilabete egon 
zen espetxean; Xabier Oleaga, zortzi hilabete; eta Iñaki Uria, urte eta erdi. Xabier Alegria kasutik bereizi 
zuten. Gerora, zazpi urte geroago, Auzitegi Nazionalak Egunkariaren kasuagatik epaitutako atxilotu guztiak 
absolbitu zituen, frogarik ez zegoelako eta akusazioek oinarririk ez zutelako. 

Egunkariaren kasuak euskal gizarteko zati handi bat mobilizatu zuen, eta atxilotuekiko eta haien salaketeki-
ko babesa gizarte-sektore eta sektore profesional askotatik iritsi ziren, kazetarien gremioa barne. Izan ere, 
atxilotutako guztiak gremio horretakoak ziren eta ibilbide ezaguna zuten euskal kulturaren eta euskararen 
arloan. Azkenik, zazpi urte geroago, Auzitegi Nazionalak haien absoluzioa erabaki zuen, ETArekiko inolako 
loturaren frogarik ez zegoelako. Epaileek akusazioaren ahultasuna adierazi zuten eta atxilotuen lekukotza-
ren –tratu txarrak eta torturak salatu zituzten– sinesgarritasuna jaso zuten, nahiz eta gertaerei buruz epairik 
eman ezin. Epaiak, gainera, kritika egiten zion instrukzioko epaileari, atxilotuen egoeraren gaineko zaintza 
ez egiteagatik. 

Iñaki Uriak torturengatiko salaketa bat jarri zuen, eta azkenean, artxibatu egin zen, 27 zenbakiko epaileak 
eta Probintzia Auzitegiak ez ziotelako sinesgarritasunik eman. Xabier Oleagak torturengatik jarritako sala-
keta ere artxibatu egin zen, auzitegietan zenbait errekurtso jarri ondoren. Martxelo Otamendik ere salaketa 
judizial bat jarri zuen, Madrilgo 5 zenbakiko epaile andrearen aurrean, eta aurrekoari gertatutakoa gertatu 
zitzaion: Probintzia Auzitegiak errekurtsoak atzera bota zituen, eta Konstituzio Auzitegiak ez zuen errekur-
tsoa onartu. Epaileek erabaki zuten ez zegoela torturaren frogarik, eta horretarako oinarria izan zen txosten 
forenseetan ez zegoela lesio fisikorik jasota, nahiz eta atxilotuek beste tortura-forma batzuk aipatu zituzten 
eta forentseari tratu txarren berri eman zioten. Hala ere, Martxelo Otamendik, orduan, salaketa bat jarri zuen 
Giza Eskubideen Europako Auzitegian. Salaketa hori onartu zen eta Espainiako estatuaren aurkako konde-
na-epai bat lortu zuen. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia kondenatu zuen, Hitzarmenaren 3. artikuluaren alderdi pro-
zesalaren urraketa egon zela erabakita; hau da, ez zela torturengatiko salaketaren ikerketa judizial eragin-
korra bermatu. Estatua 20.000 euro ordaintzera kondenatu zuen, kalte moralarengatik, bai eta prozesuaren 
kostuak ordaintzera ere. Iñaki Uriak aurkeztutako salaketari Martxelo Otamendirenari gertatutakoa gertatu 
zitzaion Espainiako auzitegietan, baina Iñaki Uriak ez zuen salaketarik aurkeztu Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren aurrean. Gauza bera gertatu zitzaion Xabier Oleagak torturengatik jarritako salaketari. Gaine-
rako atxilotuek tratu txarrak salatu zituzten epailearen aurrean aurkeztean, baina ez ziren prozesuak ofizioz 
abiatu.

Kasuaren garrantzia faktore hauekin dago lotuta: euskaraz soilik egiten zen hedabide bakarraren itxie-
ra; atxilotuen profila, oso ezagunak baitziren euskararen eta kulturaren arloan; eta atxilotuen lekukotzek 
eragindako zirrara, pairatu zituzten tortura eta tratu txarrak azaltzean. Kasu hori adibide enblematikoa da, 
elementu hauek kontuan hartuta: haien lekukotzen sinesgarritasuna, haien profilaren eta esperientziagatik; 
haien aurka egindako prozesuaren deuseztasuna, zazpi urte geroago absolbitu egin baitzituzten, Auzitegi 
Nazionalaren epaian adierazita, gainera, akusazioek ez zutela oinarririk, eta Egunkariakoek tratu txarrei 
eta torturei buruz egindako kontakizuna sinesgarria zela eta bat zetorrela txosten forentseekin. Txema Auz-
mendik –atxilotuetako bat, apaiz jesuita–, lekukotzan, torturaren sakontasun handia adierazi zuen: Haien 
gizagabetze-prozesuaz ohartzea: gu, pertsonak izanda, suntsitzeko ahaleginean ari ziren, pertsona gisa 
genituen eskubideak zapaltzen ari ziren, eta haiek beren gizatasuna galtzen ari ziren.
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Egunkariaren kasua

Jainkoak, munduaren kreazioan, eguna eta gaua bereizi zituen. Guardia zibilek gauaren eta egunaren no-
zioa kendu ziguten. Dena gaua zen, zelda ilun eta beltz hartan. Joan Mari Torrealdai.

Horrela deskribatzen du Egunkariaren administrazio-kontseiluko presidente eta Jakin euskarazko aldizka-
riaren zuzendariak kasu horrengatik atxilotu zituzten bederatzi pertsonek pairatutako aldia, tratu txarrak eta 
inkomunikazio-baldintzak. 2003ko otsailaren 20an, atxilotu egin zituzten Egunkaria egunkariko zuzenda-
ria, administrazio-kontseiluko kide eta goi-kargu ohi batzuk (Xabier Oleaga, Martxelo Otamendi, Joan Mari 
Torrealdai, Txema Auzmendi, Iñaki Uria, Inma Gomila, Fermin Lazkao eta Luis Goia) eta Xabier Alegria, 
egunkariarekin antolakuntza-harremanik ez zuena. Egunkaria guztiz euskaraz egiten zen egunkari bakarra 
zen. Atxiloketa horiek Auzitegi Nazionaleko 6 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak gidatutako ikerketa judizial 
baten baitan egin ziren, “ETA erakunde terroristako kide izatearen eta harekin lankidetzan aritzearen” us-
tezko delituekin lotuta. 

Atxilotu guztiak pertsona ezagunak ziren, euskal kulturarekin eta euskararekin konprometituak. Pertsona 
horien atxiloketak eta akusazioek eragin handia izan zuten euskal gizartean, eta elkartasuna adierazteko 
mobilizazio ugari egin ziren, eta geroago, torturak salatzeko, atxilotuek askatu zituztenean torturon berri 
ematean. Beste sumario batzuengatik atxilotuak –18/98 sumariokoak, adibidez– Madrilgo Guardia Zibilaren 
instalazio beretan zeuden.

Miaketak zenbait lekutan

Atxiloketen ondoren, miaketak egin ziren etxebizitzetan eta atxilotuek lan egiten zuten lekuetan. Atxilotu 
guztiek esan zuten Guardia Zibilak ordenagailuak, liburuak, dokumentuak eta paper asko eraman zituela, 
atxilotuetako batzuek une horretan egiten ari ziren ikerlan asko ere. Xabier Oleagak edo Joan Mari Torreal-
daik deskribatutakoaren arabera, “bizitza osoko lana”, egiten ari ziren ikerketarako inolako hautatze- edo 
erabilgarritasun-irizpiderik gabe.

(Etxean) Ez dute ezer barkatzen: liburuak, gaztarako poesiak edo ipuinak... den-dena haien zakue-
tan sartzen dute. Ezin dut jakin zer eraman zuten. Den-dena miatu dute. (ez nago seguru). 

(Egunkarian) Ni aurrean nintzela, nire bulegoa eta Enekoitz Etxeberriaren, Josune Agirrerenaren, 
Pili Mendizabalen, Gurutzeren eta Begoren bulegoak miatu zituzten. Hori bai, ez dakit zer eraman 
zuten eta zer ez. (…) Nik dakidanez, ez zitzaion atxiloketa inori jakinarazi, ezta erregistroa ere. Ez 
zen lekukorik egon. Iñaki Uria.  

Kasu horretan, ez zuten atea hautsi beharrik, giltza eman bainien. 20 guardia zibil inguru zeuden 
han, gora eta behera, korridoreetan eta bulegoetan. Ni nintzen geldirik egon behar zuen bakarra. 
A ze txikizioa! Ordenagailuetako batzuk desmuntatu eta hustu zituzten, eta gainerakoak eraman 
egin zituzten. Txukun ordenatuta zegoen guztia hankaz gora jarri zuten, azken zirrikitua ere miatu 
zuten, eta milaka dokumentu eraman zituzten. Inolako errespeturik gabe, begirunerik gabe. Kexatu 
nintzen, baina alferrik. Zazpi ordu inguru egon ziren Jakinen. Nik film batean bezala ikusi nuen nola 
suntsitzen ari ziren nire bizitza profesionala eta nire lana, nire ikerketak, nire etorkizuna. Egunka-
riako dokumentazioa soilik eramateko eskatu nien, baina ez: aurkitu zuten guztia eraman zuten. 
Martin Ugalderen jatorrizko testuak ere bai. Jakinetik Euskalgintza Elkarlanean Fundaziora joan 
ziren (argitaletxe nagusiak biltzen dituen fundazioa eta euskarazko liburu eta diskoen banatzailea), 
atea behartu ondoren. Ordurako, guardia zibilak nekatuta zeuden eta ez zuten hain zorrotz miatu. 
Edonola ere, hartu zuten guztia eraman zuten. Behin baino gehiagotan, esan nien nik ez nuela ze-
rikusirik fundazioarekin, baina ez zuen ezertarako balio izan. Autoak horretarako baimena ematen 
ziela esan zuten, eta kito. Joan Mari Torrealdai.

Atxiloketak beren etxeetan egin ziren, batzuetan seme-alaba txikien aurrean, goizaldean, eta horrek eragin 
handia izan zuen adingabeetan.

 Gutako bakoitzaren oinazea deskribatzea errazagoa da, gure seme-alaba txikiena deskribatzea 
baino. Atxiloketak eragin handia izan zuen Egunkariako atxilotuen seme-alaba txikietako batzuetan, 
eta haietako batzuek laguntza psikologiko profesionala behar izan zuten. Horrek oso garrantzi han-
dia du! Eta bakoitzak horrek zer-nolako eragina izan duen esan dezake, baina hori hor bazterrean 
uzten saiatzen gara, horri buruz hitz egin gabe. Xabier Alegria. 
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Madrilera eramatea eta tratu-forma desberdinak

Madrilera eramatean, atxilotu batzuek eta besteek jasotako tratua desberdina izan zen. Martxelo Otamendik 
esan zuen galtzerdi bat jarri ziotela buruan, ikustea eragozten ziona, eta mehatxuak egin zizkiotela bidaia 
osoan. Hona hemen Joan Mari Torrealdairen lekukotza: “Eskuak lotuta nago, burua makurtua, Madrilera 
doan auto batean sartuta. Horrela eraman ninduten; hiru aldiz eskatu nien gelditzeko, txiza egiteko, baina ez 
ziren gelditu. Bestalde, etengabe hitz egitera behartzen ninduten, nahiz eta esaten nien nekatuta nengoela 
eta isilik egon nahi nuela. Zergatik eramaten ninduten galdetu nien, eta zergatik modu horretan, ez diet-eta 
nire haurrei jostailuzko armekin jolasten uzten”. Halaber, Xabier Alegriak adierazi zuen Madrilerako bidean 
ez ziotela kolperik eman, baina sarritan mehatxatu zutela, eta kaputxa jarrita egin zuela bidaia osoa. 

Beste atxilotu batzuek, hala nola Xabier Oleagak, esan zuten bidaian tratua zuzena izan zela: “Ez zidaten 
eskuburdinarik jarri. Esan zidaten ez zidatela eskuburdinarik jarriko, txorakeriarik egiten ez banuen. Eta hala 
izan zen”. Hala izan zen Txema Auzmendiren kasuan ere: “Bidaian tratua, tirabiratsua izan arren, zuzena 
izan zen. Ez zidaten kaputxarik jarri, baina nire txamarraren txanoa gainetik jarri zidaten”.

Atxilotuetako bat Txema Auzmendi apaiz jesuita izan zen. Egunkariaren hasierako taldekoa zen, eta per-
tsona oso ezaguna, euskararen aldeko lanagatik. Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusiko egonaldiaren 
deskribapenean, hango giroa eta denbora horretan guztian jaso zuen tratua adierazten ditu. Atxilotuek 
amesgaizto bat bizi zuten, eta hor, gertatzen ari zenari buruzko sinestezintasuna, ezintasuna eta beldurra 
inkomunikazio-aldi osoan egon ziren elementuak izan ziren.

Madrilera iritsi ginen. Zer gertatu zen han, infernu hartan? Bost eguneko infernua izan zen: era-
bateko babesgabetasuneko egoera sinestezina, ezintasun ikaragarria sentitzen nuen, eta haiek 
erabateko zigorgabetasunez jarduten zuten. Ezin izan nion bati berari ere aurpegia ikusi. Guardia 
zibil haiek ni beldurtzea lortu zuten, nahiz eta guztiz errugabea izanaren kontzientzia nuen. Txema 
Auzmendi.

Atxilotu guztiek guardia zibilek bi jarrera desberdin erakusten zituztela diote: batzuek, atxilotuen aurkako 
zuzeneko indarkeria erabiltzen zuten, eta beste batzuen jarrera, berriz, elkarrizketarako irekiagoa zen. Gal-
deketetan, batetik, haien nortasunaren, lanaren, eguneroko bizitzaren alderdiei buruzko galderak egiten 
zizkieten, eta, bestetik, ETAri, ezker abertzaleari edo haien kontaktuei buruzko galdeketak egiten zizkieten 
behin eta berriz. 

Forentseen bisitak eta txostenak

Prebentziozko atxiloaldian, mediku forentse batek Martxelo Otamendi eta gainerako atxilotuak aztertu zi-
tuen, lau aldiz ere bai, 2003ko otsailaren 20an, 21ean, 22an eta 23an. Forentse batek atxilotu guztiak azter-
tu zituen, atxiloaldiko egun bakoitzean. Oro har, egindako txostenetan, adierazten da ez dagoela torturaren 
kanpo-seinalerik. Hala ere, atxilotuetako batzuek forentseari esan zioten tratu txarrak eta tortura pairatzen 
ari zirela; esaterako, ariketa fisiko akigarriak, mehatxuak eta, batzuk, kolpeak. Halaber, gehienek, esan zio-
ten ez zutela kanpo-lesiorik.  

Atxiloaldiaren hasieran, atxilotuetako batzuek forentseari esan zioten ez zutela tratu txarrik jaso. Esaterako, 
Martxelo Otamendiren kasuan, 2003ko otsailaren 20ko bisitari dagokion txostenean, mediku forentseak ez 
zuen indarkeria-seinalerik hauteman auzi-jartzailearen bizkarrean; izan ere, Martxelo Otamendik deklaratu 
zuen egun horretan atxilotu zutela, 01:30ean gutxi gorabehera, eta “ez zuela tratu txar fisiko edo psikikorik 
pairatu”. Martxelo Otamendik, lekukotzan, adierazi zuen tratuak okerrera egin zuela forentsearen bisitaren 
ondoren.

Ostegunean, forentsearen bisitaren ondoren, guardia zibilak sartu ziren, buruan galtzerdia jarri zi-
daten, eta burua makurtuta eraman ninduten, ikusi ezin izan nuen gela batera. Esan zidaten lehen-
biziko gauza izan zen bidaia hark bost egun iraungo zituela, eta kolaboratzen ez banu, okerragoa 
izango zela. Halaber, esan zidaten galdeketen gogortasuna areagotuz joango zela, egunek aurrera 
egin ahala. Galdera batzuei erantzungo ez niela esatean, flexio asko egitera behartu ninduten: be-
launak tolestu behar nituen, gorputza tente izanda. Nekatzen nintzenean, lurrera erori baino zertxo-
bait lehenago gelditzen uzten zidaten. Minutu batez atseden hartzen utzi ondoren, berriz behartzen 
ninduten flexioak egitera. Halaber, denbora luzez zutik egotera behartu ninduten, bi besoak altxa-
tuta izanik, bai eta kokoriko egotera ere. Galdeketetan, sekretu profesionala baliatzeko eskubidea 
alegatu nuen. Eskubide hori aipatzen nuen bakoitzean, haien erreakzioa ni, Konstituzioa, askata-
sun- eta berme-sistema, Auzitegi Nazionala, Garzón epailea... iraintzea zen. Galdeketen ostean, 
nire zeldara eraman ninduten, eta zutik egon nintzen ostiral goizera arte. Martxelo Otamendi
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Bigarren bisitan, Martxelo Otamendik forentseari kontatu zion zer-nolako tratu txarra jasaten ari zen. 2003ko 
otsailaren 21eko txostenean, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaian jasotakoaren arabera, hau 
adierazten da: “Esaten zuen kexatzen zela ezin zuelako lo egin, zeldan beste atxilotu batekin baitzegoen, 
eta zutik egon behar izan zuen denbora gehienean, belaun-flexioak egitera behartu zutela hiru galdeketa
-saioetan, eta poltsaren tortura egitearekin mehatxatu zutela –pertsona asfixiatzea burua plastikozko poltsa 
batekin estaliz–”. Bestalde, mediku forentseak adierazi zuen, pairatu zituen galdeketen harira, “nekatuta 
zegoela” esaten zuela, “eta ez zuela kolpeen arrastorik, eta, horregatik, ez zuela azterketa egin nahi”.

Hurrengo egunean, mediku forentseak, txostenean, idatzi zuen galdeketetan biluzarazi egin zutela esan 
zuela, eta ehunka flexio egitera behartu, eta buruan objektu metaliko bat jarri ziotela sumatu zuela, eta ho-
rren ostean, tiro egitearen simulazioa egin zutela. Hau da, txostenetan jasotakoan, ikus daiteke tratuak oke-
rrera egin zuela inkomunikazio-aldiak aurrera egin ahala. Hala ere, atxiloaldiko gainbegiratze medikoan, ez 
da okerrera egite horren analisi espezifikorik egiten. Martxelo Otamendiren lekukotzaren arabera, galdeke-
tetan, tratuak gero eta gogorragoak izaten ziren forentsearen bisitaren ondoren, eta atxilotuaren alegazioen 
ostean, tratu txarreko forma berriak erabiltzen zituzten. Xabier Alegriaren kasuan ere, tratu txarrek okerrera 
egin zuten forentsearen bisiten ondoren, eta horren ondorioz, forentsearekiko harremana aldatuz joan zen 
bisita batetik bestera.

Forentseak ikusi ninduen lehenbiziko aldian, poltsarena egin zidatela eta jipoitu nindutela esan 
nion. Zerbait idatzi zuen. Galdetu zidan ea konorterik galdu al nuen poltsa jartzearen ondorioz, ea 
urduri al nengoen, ea beldur al nintzen. Baietz esan nion eta pultsua hartu zidan. Gelako atea itxi-
ta egon arren, iruditu zitzaidan kanpoan zeuden guardia zibilek jakin ahal izango zutela zer salatu 
nuen forentsearen aurrean, eta berehala ez, baino geroago egiaztatu ahal izan nuen galdeketan 
parte hartzen ari ziren guardia zibilek bazekitela zer esan nion forentseari. Hori dela eta, noski, 
mehatxuak eta tratua basatiago bihurtu ziren, eta, horregatik, hurrengo bisitetan, ostiralean, la-
runbatean eta igandean, forentseak tratuari buruz galdetzen zidanean, “ona” zela erantzuten nion. 
Xabier Alegria. 

Mediku forentseak beste atxilotu batzuk ere ikusi zituen. Xabier Oleagak dio forentseari klaustrofobia zuela 
esan ziola, eta aurreko bisita eta gero pairatzen ari zen tratua okerragoa zela, eta gero eta okerragoa izango 
zelako beldur zela, eta, aldi berean, beste bat –Iñaki Uriaz ari zen– bera baino okerrago zegoela. 

Mediku forentsea zela esan zuen pertsonaren aurrean nengoen berriz. Gertatu zitzaidan guztia kon-
tatu nion. Lehenbiziko aldian, klaustrofobiarena ere esana nion. Aldi hartan, esan zidan antsiolitiko bat 
emateko agindua bertan behera utziko zuela, arazoren bat banu. Zer egin zidaten kontatu nionean, 
tentsioa hartu zidan. Ea esplorazio bat egitea nahi nuen galdetu zidan. Zer ordu zen esan zidan, 
14:30ak edo ziren. Niretzat, baina batik bat nire zeldakidearentzat, gauzak okerrera zihoazela esan 
nion. Esan nion gero eta indarkeria handiagoz ari zirela, berarekin egon eta gero. Nire zeldakidearen 
izena eskatu zidan eta eman nion. Ziegara eraman ninduten berriz, besterik gabe. Xabier Oleaga.

Mediku forentseak bisitak eta haiei buruzko txostenak egin bazituen ere, horiek ez datoz bat balizko tortu-
ra-kasuen ikerketaren edo prebentzioaren testuinguru batekin; adibidez, ez dituzte Istanbuleko Protoko-
loan ezarritako jarraibideak betetzen, eta kasu askotan, Justizia Ministerioak ezarritako barne-arauak ere 
ez –behin eta berriz esan dute hori nazioarteko erakundeek, hala nola CPTk–. Kasu horretako atxilotuek 
forentseekin hitz egin zuten, pairatzen ari ziren tratu txarrak azaldu zizkieten, baina ez zituzten horri buruz-
ko emaitzak txostenetan jasota ikusi, eta forentseek ez zuten parte-hartze aktiborik izan atxilotuen egoera 
prebenitzeko. Atxilotu guztietatik, Txema Auzmendi jesuita izan zen kolpeak eta beste tortura fisiko batzuk 
pairatu ez zituen bakarra, eta honela azaltzen du zer-nolako rola izan zuten forentseek bere atxiloketan.

Ni sartzen nintzen eta forentseak atea ixten zuen, eta guardia zibilak kanpoan geratzen ziren. Zer-
bait kontatu nion pairatzen ari nintzen tratu gizagabeari buruz, baina gauza zehatzak kontatu baino 
gehiago, egoera orokorra azaldu nion. Nahiko atsegina bazen ere, ez nintzen fio. Jo al ninduten 
galdetu zidan, eta ezetz esan nion. Nik esaten nuena idazten zuen. (…) Medikuak ez zidan azter-
ketarik egin, nik ondo nengoela eta azterketarik ez egiteko esan niolako. Nekatuta, umiliatuta, mes-
pretxatuta sentitzen nintzen, baina ez nengoen gaixo. Ez daukat ezer forentsearen kontra, baina 
galdera hau dut harentzat: Zergatik hartzen duzu parte “teatro” horretan, behealdeko ziegetan eta 
egoera ankerrenean dauden atxilotuei azterketa egin gabe? Forentsea sistema bidegabe horren 
funtsezko pieza izan zen eta bada. Txema Auzmendi.

Beste atxilotu batzuek ere esan zuten mediku forentsearen bisita izan zutela, konfiantzarik gabeko giroan 
eta, itxuraz, haiek interes handirik erakutsi gabe. Oro har, atxilotuek haien egoera kaskarra eta gogorra adie-
razi zioten mediku forentseari, eta horrek erakusten zuen zer baldintza ari ziren pairatzen. 
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Ziztaden kontu hori esan diot betiko galderen ondoren. Mina dudala arnasa hartzean, mugimendu 
jakin batzuk egitean eta gorputz-jarrera batzuetan. Fonendoskopioz auskultatzen nau, baina ez dit 
ezer esaten. Galdetzen dit, eta esaten dit hori besoa altxatuta edukitzearen ondorioa dela: arazo 
muskularra dela. Oso sakon sentitzen dudala esaten diot, eta hau erantzuten dit: “Birikak ondo ben-
tilatzen du”. Ezkerreko oinean sentitu dudan zaintiratua, tendoiaren blokeoa, oinbularraren bihurri-
tua kontatzen dizkiot. Begiratzen nau, baina ez du ezer esaten: ezin dut behatz lodia altxatu (gaur 
egun ere ezin dut), eta horren ondorioz, ezin dut ibiltzean jokoa ondo egin. Ibiltzean oina guztiz 
tenkatuta mugitzen dut, eta ez lehenbizi orpoa eta gero gainerakoa. Lesio hori aurreko “gimnasia”
-saioetako batean egin dut, flexioak egitean (sugandilak): bi eskuen eta bi oinen gainean zaudela, 
horiek indarra egiten dute behatzen gainean, eta, bat-batean “Ai!”, ezkerreko oina eta behatzak 
blokeatu zitzaizkidan. Baina medikuak ez dio garrantzirik eman. Ziegara berriz jaisten nautenean 
(medikuak goran ikusten nau beti), itsu noa, kaputxa jantzita, ezkerreko oinak irrist egiten dit eta 
kolpe bat hartzen dut oinean, Akilesen orpoaren parean. Berriz eramaten naute ziegatik medikua-
renera, kolpea ikus dezan. Iñaki Uria.

Medikuen bisitak ez ziren inolako prebentzio-mekanismorik izan atxilotuek jasandako tratu txarretarako. 
Atxilotu guztien lekukotzen arabera, tratuak okerrera egin zuen bisita horien ostean eta atxiloaldiak aurrera 
egin ahala. Martxelo Otamendik dio mehatxatu egin zutela bisita eta berehala, forentseari zer esan zion-eta. 

Gosariaren ondoren, forentsearen gelara eraman ninduten. Gero, nire ziegara. Han hogei minu-
tu baino ez neramala, agente-talde bat indarkeriaz sartu zen, buruan galtzerdia jarri zidaten, erdi 
arrastaka atera ninduten eta, zeldatik metro gutxi batzuetara, lurrean etzatera behartu ninduten. 
Agenteetakoa batek, oso haserre, hau esan zidan: “Forentseari berriz esaten badiozu zer ari garen 
egiten zurekin, bi tiro botako dizkizugu, putakumea”. Ziegan sartu ninduten berriz eta zutik egonara-
zi ninduten egun osoan. Galdeketa-gelara berriz joatean, egiaztatu nuen agenteek beren hitza bete 
zutela, bigarren eguna lehenbizikoa baino gogorragoa izan zen. Martxelo Otamendi.

Beste atxilotu batzuek esan zuten tratuek okerrera egin zutela forentsearen bisitaren ostean. 

Mediku forentsearekin larunbatean egon nintzenetik igandeko goizaldera arteko tartea tentsio han-
dikoa izan zen. (…) Gorputz-jarrera horretan, ni bultzatzearen simulakroak egiten zituzten, edo 
paperezko “makilekin” kolpeak ematearenak, pistola bat kargatzen zuten, eta balarik gabe tiro egi-
ten zuten. Batzuetan, buruan presioa eragiten zidaten pistola baten kanoiaz. Ondoko gelan, tortu-
ra-simulazioen garrasiak entzuten nituen, beste “haien” esku utziko nindutela esaten zidaten, eta 
nirekin zeudenak zintzoak zirela, zortea nuela. Dardarka nengoen, hotzak eta beldurrak jota, begiak 
estalita nituen, ilunpean, klaustrofobia… Xabier Oleaga.

Kaputxa jantzita galdeketetan

Zeldetatik ateratzean, atxilotu guztiak kaputxa jantzita izan zituzten une oro; hau da, korridoreetan barre-
nako joan-etorrietan eta galdeketa-geletan, atxiloaldiko bost egunetan abokaturik egon gabe egin zizkieten 
galdeketetan barne. Hau da, ziegetan izan ezik. Maniobra horrek atxilotua ahultasun psikologiko handiko 
egoeran jartzen du, ez baita zenbait arrisku ebaluatzeko gai, eta agenteen esku geratzen da erabat. Atxilo-
tuen kontakizunetan, mehatxuen edo tortura-formen deskribapenak areagotu egiten dira ahultasun-sentipen 
hori dela eta. Halaber, irain-forma bat da; izan ere, mendekotasuna, ikusi ezina eta, beraz, egoerak neurri 
handi batean ebaluatu ezina direla eta, atxilotuak erabateko ezintasuneko egoeran egoten dira. 

Zein gogorra den burua estalita paretari begira egotea, hurrengo kolpea noiz etorriko den jakin 
gabe! Estutasun larrian zaude, ikaraz dardarka. Are gehiago zure atzean petardoak leherrarazten 
badituzte. Egoera horretan, galderak eta galderak, belarrietan oihuka eta builaka, erantzunak eska-
tzen: “Bai edo ez”. Joan Mari Torrealdai.

Horietako batzuek, hala nola Xabier Oleagak edo Martxelo Otamendik, adierazi zuten zirkulutan mugitu 
zituztela, are gehiago nahasteko, nora zihoazen jakin ez zezaten, edo korridoreetan edo eraman zituzten 
geletan orientatzea eragozteko. Bestalde, kaputxak kontrola erabatekoa izatea eragiten du, eta maniobra 
horien bidez, borondatearen deuseztatze partziala lortzen da. Martxelo Otamendik jarri zioten kaputxarekin 
zer edo zer ikus zezakeela ere esan zien harrapatzaileei –horrek erakusten du zer-nolako kontrol-maila iza-
ten den egoera horietan–; beraz, doitu egin zuten kaputxa, ezer ikusi ez zezan.

Nik zerbait ikus nezakeen; esaterako, galdeketa egiten zidatenen oinetakoak. Une batean, ea ikus-
ten nuen galdetu zidatenean, kaputxaren beheko aldetik zerbait ikus nezakeela esan nien, eta 
haiek doitu egin zuten zerbait ikustea erabat eragozteko. Ohartzen al zara? Horretaz pentsatzen 
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dudanean, ohartzen naiz zenbateraino deuseztatzen duen egoera horrek zure borondatea, zer-no-
lako beldurra eragiten dizuten. Martxelo Otamendi.

Ariketa akigarriak eta kolpeak

Bost atxilotuetatik lauk ariketa fisikoak egin behar izan zituzten, akitu arte, behartuta eta mehatxupean. Kasu 
batzuetan, nekea eta ondoeza eragiten duen gorputz-jarrera beharturen batean egotera derrigortu zituzten, 
tartean kolpe batzuk emanez. 

Egiten zizkidaten galdeketak gero eta gogorragoak ziren. Flexioak, oihuak, hizkera bortitza. (…) 
Berez, oinaze fisikoa baino gehiago, akidura mentala eragiten zidan, presio psikologikoa, akidu-
ra, muturreko akidura. Erabiltzen zituzten teknikak simulakroak ziren, teknikan benetan aplikatzea 
baino gehiago, nire kasuan behintzat. Jo egiten ninduten, baina ez zidaten min fisikorik ematen, 
eskuekin (zabalik), paperezko borrekin, paperezko pilotekin ematen zizkidaten kolpeak, bultza egi-
ten zidaten lau edo bosten artean, batetik bestera, zorabio-sentipena eraginez, baina ez modu 
bortitzean. Xabier Oleaga.

Joan Mari Torrealdairen kasuan ere, polizia-galdeketetan gorputz-jarrera behartuetan egotera behartzeare-
kin batera, kolpeak eman zizkioten.

Atxilotu ninduten egun berean, lehen aldiz itaundu ninduten, iluntzean edo gauean. Burua estalita 
nuen eta dardarka nengoen, ikarak jota. Zutik, eskuak paretaren kontra jarrita, eta hankak atze-
rantz, zabalik. Han hasi ziren galderak, eta haiekin batera, kolpeak buruan eta bizkarrean, jertsea 
eta alkandora kendu ondoren. Halaber, zangoetan eta nire parteetan jo ninduten, erregela batekin 
edo antzeko zerbaitekin. Azken hori ez dakit lehenbiziko galdeketan edo hurrengoan izan zen, sei 
aldiz egon bainintzen gorputz-jarrera berean. Joan Mari Torrealdai.

Beste batzuetan bezala, atxilotuek tratu txarren antzeko teknikak aipatzen dituzte, egoeraren araberako 
zenbait aldaketarekin. Ariketa akigarri horien moduei buruzko xehetasunek erakusten dute ez direla konta-
kizun orokorrak, bizipen pertsonalak eta oso zirkunstantzia espezifikoak azaltzen baitira.

Esan zidaten lehenbiziko gauza izan zen bidaia hark bost egun iraungo zituela, eta kolaboratzen 
ez banu, okerragoa izango zela. Halaber, esan zidaten galdeketen gogortasuna areagotuz joango 
zela, egunek aurrera egin ahala. Galdera batzuei erantzungo ez niela esatean, flexio asko egite-
ra behartu ninduten: belaunak tolestu behar nituen, gorputza tente izanda. Nekatzen nintzenean, 
lurrera erori baino zertxobait lehenago gelditzen uzten zidaten. Minutu batez atseden hartzen utzi 
ondoren, berriz behartzen ninduten flexioak egitera. Halaber, denbora luzez zutik egotera behartu 
ninduten, bi besoak altxatuta izanik, bai eta kokoriko egotera ere. Martxelo Otamendi.

Hasieran, zutik naute, galderak egin bitartean. Erantzuten ez dudanez, eskuineko besoa jasotzera 
behartzen naute. Geroago, alkandora eta elastikoa kenduko dizkidate. Besoak altxatuta ditudala, koko-
riko jartzera behartzen naute, eta altxatzera eta jaistera. Behin eta berriz. Gehiago ezin dudan arte. Eta 
gero aulkia eskaintzen dizute: “Eseri nahi al duzu? Zenbat iraungo duzula uste duzu?”. Ezin diot besoak 
jasota edukitzeari eutsi, baina ez naiz eseriko. Orduan, oihu egiten didate: “Gora! Behera!...”. Iñaki Uria.

Behin eta berriz galdekatu ninduten. Haietako azkenetako batean, biluztera behartu ninduten, eta 
horrela egonda, flexioak egitera. Halaber, buruz behera etzatera behartu ninduten, eta besoen fle-
xioak egitera, ahitu arte. Xabier Oleaga.

Besteen sufrimenduaren lekukoak

Gutxienez lau atxilotuk, lekukotzan, esan zuten beste atxilotu baten sufrimendua entzun zutela, une hartan 
nor zen jakin gabe. Pello Zubiria euskarazko Argia aldizkariaren zuzendaria zen orduan, eta Egunkariaren 
lehenbiziko zuzendaria izana zen. 

Medikuarekin egon ostean, oraindik oso argi ez daukadan zerbait gertatu zela uste dut. Iruditu zitzai-
dan ondoko zeldan zegoen presokidea buruarekin paretaren kontra jotzen hasi zela. Gogor. Behin 
eta berriz. Bat, bi, hiru... hamar aldiz.... askotan. Guardia zibilak ziegan sartu dira, eta behin eta berriz 
esaten die oihuka: “Epailearenera ematea nahi dut!” eta “Utzi bakean!”. Guardia zibilek isiltzeko esa-
ten diote oihuka, ea uste al duen epailea haren zain dagoela! Bi edo hiruren artean, geldiarazi egiten 
dute, baina atxilotua berriz hasten da bere burua paretaren kontra kolpatzen, oihuak egiten, eta guar-
dia zibilei aurre egiten die, “Utzi bakean, epailea ikusi nahi dut!” behin eta berriz esanez. Iñaki Uria.
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Lehenago abokatu bat eskatzen zuen presokideak orain epailearenera eramateko eskatzen zuen, 
han barruan egun oso bat zeramala, eta epailearenera eraman behar zutela. Eta bere burua pare-
taren kontra kolpatzen jarraitzen zuen. Guardia zibilekin eztabaidatzen zuen: 

- Zer ari zarete egiten galdeketetan?

- Zuri zerbait egin al dizugu?

- Oraindik ez, baina torturatu egingo nauzue unea iristean. 

- Ez dizugu ezer egin; beraz, isil zaitez. 

Ziegatik nola atera zuten sumatu nuen, eta nola zuten korridorean, lurrean etzanda uste dut, gorputza tor-
turatzeko gorputz-jarrera batean edo, eta behin eta berriz “ai ama...” esaten. Uste dut gorputza bilduta zue-
la, lurrean etzanda eta eskuburdinak jarrita. Hala sumatu nuen hiruzpalau aldiz. Nik une hartan, ahotsaren-
gatik, Egunkariako lagun bat zela pentsatu nuen. Baina oker nengoen. Pello Zubiria zen. Xabier Oleaga.

Xabier Alegriak ere esan zuen beste atxilotu batzuen oihuak entzun zituela, galdeketa-gelan zegoen bitartean. 

Atxilotuak epailearenera eramateko eskatzen zuen oihuka, behingoz bakean uzteko, eta ziegen 
eremuan zaintza-lanean zeuden guardia zibilei entzun nien buruarekin paretaren edo atearen kon-
tra jo zuela. Xabier Alegria.

Halaber, beste atxilotu batzuen sufrimenduaren eta negarren lekuko izan ziren; esate baterako, Inma Go-
milarenak –Egunkariako lehen gerentea izan zen, eta kargurik gabe askatu zuten, epailearen aurrean egon 
ondoren–. Besteen sufrimenduaren eraginpean egotea beste izu-forma bat da.

Sartzetik gutxira, zelda pare bat harago, norbait buruarekin paretaren kontra jotzen ari zela entzun 
nuen, bakean uzteko eskatzen. Dirudienez, Pello Zubiria zen, baina ezin izan nuen haren ahotsa 
identifikatu, ez bainuen uste han egon zitekeenik. Gero, ez dakit noiz, emakume bat ekarri zuten 
galdeketatik, Inma Gomila, Egunkariako lehenbiziko gerentea; negarrez ari zen. Eta, berriz, beldur 
ikaragarria. Joan Mari Torrealdai.

Progresioa tratu txarretan

Atxilotu guztiek esan zuten galdeketak gero eta gogorragoak izan zirela denborak aurrera egin ahala eta 
forentsearen bisiten ondoren. 

Iruditzen zait galdeketa gogorrenak medikuarekin egon ondoren izan zirela.  Lur jota nago eta ba-
dakite. Isiltzen naizenean, alkandora eta elastikoa kentzen dizkidate, besoak altxatzera behartzen 
naute, eta kokoriko jartzera, eta berriz altxatzera, prakak kentzen dizkidate eta ariketa berezi ba-
tzuk egitera behartzen naute: besoen flexioak (sugandilak). Oso txarra izan naiz beti hori egiten. 
Gora eta behera. Haiek oihuka daude. Gora eta behera, gehiago ezin dudan arte. Orduan gomazko 
zirkulutxoez beteta dagoen lurrera erortzen zara. Bustita dago, eta zu galtzontzilotan. Bat-batean, 
ziztada bat sentitu dut bularrean, eskuineko aldean, saihets-hezur flotatzaileak hasten diren lekuan,  
hain justu. Ziztada lurrera erortzean sumatu dut, eta iruditu zait agian deskarga bat eman didatela 
bularreko zati horretan. Hori bai dela etsigarria: gorputzari besoen gainean eusteko gai ez izatea, 
eta ziztadak hartzeko beldurra lurrera erortzen banaiz. Iñaki Uria.

Forentsea ikustetik ziegara itzultzean, galdeketatik zetozen zaratak entzuten ziren. Oihuak, kol-
peak, gainerako atxilotuen aieneak ziruditen soinuak. Gau osoa horrela igaro zen, tarteka. Gau 
osoan zutik paretaren kontra egotera behartu ninduten. Xabier Oleaga.

Halaber, beste atxilotu batzuek esan zuten tratuak okerrera egin zuela lehen uneen ondoren, eta tortura
-mehatxua lankidetzan aritzera behartzeko estrategia bihurtu zela. 

Kolaboratzen ez nuenez, esan zidaten pribilegioak amaitu zirela, eta ordutik aurrera zutik egon 
beharko nuela. Zeldan berdin, zutik, eseri edo etzan ezinik. Zein gogorra den burua estalita paretari 
begira egotea, hurrengo kolpea noiz etorriko den jakin gabe! Estutasun larrian zaude, ikaraz dar-
darka. Are gehiago zure atzean petardoak leherrarazten badituzte. Joan Mari Torrealdai. 

Atxilotu guztiek esan zuten jaso zuten tratuak okerrera egin zuela inkomunikazio-aldiak aurrera egin ahala. 
Halaber, denek esan zuten guardia zibilek hortik aurrera gauzak “gogorragoak” izango zirela esan zietela.

Orduan, begiak ixtera eta burua makurtzera behartu ninduten, eta zeldatik atera ninduten, beste 
batean sartzeko. Guardia zibil batek esan zidan ordura arte jasotzen ari nintzen tratua amaitu zela, 



356

nirekin begirunea izan zutela “lehenago gertatutakoagatik” (konortea galdu nuenean), baina hori 
amaitu zela. (...) Beste galdeketa batera eraman ninduten. Hori are gogorragoa izan zen. Zangoen 
flexioak, oihuak, kolpeak biribildutako egunkari bat zirudien zerbaitekin, baina ez ziren kolpe han-
diak, baizik eta kolpeen simulazioaren antzeko zerbait. Aurreko galdeketa-saioa baino luzeagoa 
izan zen. Xabier Oleaga.

Ezin diet ezer entzun. Berriz ziegara. Oraingoan zutik egon behar dut. Xabier Oleaga barruan dago, 
eserik. Halako batean, Xabierrek guardiei deitu die eta “nire laguna gaizki dago, ez ezazue zutik 
utzi” edo antzeko zerbait esaten die. Iñaki Uria.

Mugitzeko ezintasuna, tentsioa eta kontrola zeldan

Zeldetan egoten ziren tarteetan ere, izan ziren tratu txarrak. Joan Mari Torrealdaik dioen moduan, “zeldan 
berdin, zutik, eseri edo etzan ezinik”. Atxilotu guztiek esan zuten zelden kanpotik begiratzen zietela, zutik 
egoteko jarraibide zehatzak bete behar zituztela, atseden hartu edo sarritan haiekin zegoen beste atxilo-
tuarekin hitz egin ezin gabe, eta argia beti piztuta zegoela. Denek esan zuten bost egunetan argia piztuta 
zegoela, eguneko 24 orduetan; beraz, ezin zuten jakin eguneko zer une zen.

Gero zeldara eraman ninduten. Ostiralean, zeldan egon nintzen, zutik eta paretatik oso gertu, eta 
lauzpabost ordutik behin, zeldako ohean hogei minutu inguru eserita egoten uzten zidaten. Martxe-
lo Otamendi.

Xabier Oleaga eta biok lau egun egon ginen elkarrekin ziegan. Hau besterik ez genion esan elkarri: 
“Txema, zer moduz? Ondo?” “Bai, Xabier. Zu ere bai?”, “Bai”. Hori baino ez genion esan elkarri lau 
egunetan! Batzuetan ohean etzanda egon ahal genuen, baina elkarri begiratu gabe, bestea nor zen 
ez jakiteko. Askotan, “Ez begiratu besteari!” esaten ziguten. Ez duzu jakin behar nor den bestea, 
bestela...!” Txema Auzmendi. 

Ziegan beste pertsona bat dago. Eserita dago. Ezin dut ikusi. Uste nuen agian gurekin zerikusirik 
ez zuen norbait izango zela. Gerora ohartu nintzen Luis Goia zela. Bakoitza ohearen izkin batean 
gaude, eserita, ezin gara etzan. Iñaki Uria.

Zeldetan zeuden denboran, atxilotuek gorputz-jarrera behartuetan, isilik eta kontrolatuta egon behar izan 
zuten denbora-zati handi batean, galdeketa-saio berrien zain. Atxilotuak binaka egon ziren zeldetan. 

Ez dakit ziegan nagoen tarte horretan etzaten uzten didaten ala ez. Ezetz uste dut. Gero galdeketa-saio 
luze bat bazetorren, zutik egotera behartzen ninduten, lo hartzen ez uzteko eta nekarazteko. Iñaki Uria.

Batzuetan, atxilotuek beren buruari galdetzen zioten ea zergatik zeuden binaka, eta pentsatu zuten ma-
niobra hori banan-banan ahultzeko zela, eta elkarren artean mesfidantza sortzeko.  Joan Mari Torrealdai 
Fermin Lazkanorekin egon zen zeldan.

Ni Ferminekin egon nintzen. Niri denbora guztian zutik egotera behartu ninduten, baina bera etzan-
da zegoen. Zenbait aldiz, hau esan zidaten: “Bera kolaboratzen ari da, eta arazorik gabe egiten du 
lo, baina zuk ez; kolaboratzen ari delako egiten du lo”. Horrek sortu zidan izuaren ondorioz, ez nion 
ezer esan Fermini zelda berean egon ginen hiru egunetan. Joan Mari Torrealdai.

Beste atxilotu batzuen oinazearen lekukoak

Atxilotu guztiek adierazitako baldintzek tentsio-giro handia erakusten dute, eta horrez gain, mugimendu 
handia zegoela ziegetan, galdeketa eta pertsonen eta agenteen joan-etorri asko eta asko. Zenbait atxilotuk 
esan zuten entzuten zutela nola ematen zizkien tratu txarrak haiekin atxilotuta zeuden beste pertsona ba-
tzuei. Hala ere, zeldetan jasaten zituzten isolatze-baldintzak eta kontrol-maila zirela eta, askotan ez zituzten 
beste atxilotuak ezagutzen. Batzuek esan zuten egun batzuk pasata jakin zutela nor zegoen haiekin zeldan; 
beste kasu batzuetan, elkarren artean komunikatzen zirenean, haien harrapatzaileek mehatxuak egiten ziz-
kieten, zeldan sartzen ziren edo kolpeak ematen zituzten atean. Gutxienez bi atxilotuk, zenbait aldiz, entzun 
zuten emakume bat negar egiten (gerora ohartu ziren Egunkariako gerente ohi Inma Gomila zela), bai eta 
beste atxilotu batek bere burua lesionatzeko egindako ahalegina ere (gerora ohartu ziren Pello Zubiria zela, 
beste auzi batengatik egun berean atxilotu zutena). 

Tentsioa gero eta handiagoa zen. Emakume bat ondoko ziegan negar egiten entzun nuen. Guardia 
zibilek, emakume bat tartean, tanpaxak eta konpresak eskaintzen zizkioten. Gerora jakin nuen Inma 
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Gomila zela. Ondoko ziegan, beste atxilotu batek abokatu batekin hitz egiteko eskubidea aldarrika-
tzen zuen. Buruarekin paretaren kontra jotzen hasi zen. Guardia zibilak urduri jartzen hasi ziren. Modu 
txarrean, mehatxuka, eragotzi egin zioten buruarekin paretaren kontra jotzea. Xabier Oleaga.

Ziegara eraman naute berriz. Neska bat negar egiten entzuten dut. Komunera joatean, tanpaxak 
eskatu ditu, eta emakumezko guardia zibil batek errieta egin dio, bat hartu ordez bi hartu dituela-
ko. Ez dakit zein den neska hori. Zalantzatan nago ea nire lankidea den (gerora jakingo nuen Inma 
zela). Negarrez ari da, eztulka... une txarra pasatzen ari da. Zalantzatan nago ea neska horrez gain 
beste neskaren bat dagoen. Iñaki Uria.

Poltsa: asfixia-maniobrak

Lau atxilotuk (Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga eta Xabier Alegria) adierazi zuten asfixia-ma-
niobrak egin zizkietela, “poltsa” izeneko tortura-teknika erabiliz. Une desberdinetan eta banaka egindako 
deskribapenetan, salatutako maniobrez gain, beste mekanismo batzuk azaltzen dira: itolarria, heriotzaren 
bizipena, larritasun-sentipena eta, atxilotu baten kasuan, hiltzeko gogoa ere. 

Plastiko bat jarri zidaten buruan bitan. Plastikoa buruan jartzen dute; lepoan estutzen dute, ito gabe. 
Plastikoa sendoa eta malgua da, eta erraz egokitzen da aurpegira, maskara bat balitz bezala, eta 
itolarri-sentipena eragiten du garrasika hasten bazara edo arnasa indarrez hartzen saiatzen baza-
ra, plastikoa sudurzuloetan eta ahoan sartzen delako. Horrela, bentosa-efektua sortzen da eta ar-
nasbideak itxi egiten dira. Itolarri-sentipena sortzen da berehala. Plastikoaren teknika hori aplikatu 
zidaten bi saioren artean, tiro bat emateko eta egoera hori amaitzeko eskatu nien nire galdekatzai-
leei. Martxelo Otamendi.

Kaputxa kendu eta poltsa burutik jarri zidaten. Hasieran, zabalik, baina apurka-apurka ixten hasi 
ziren. Itxi ahala, poltsa aurpegian itsatsi egiten zitzaidan. Arnasa hartu ahala, aurpegian gero eta 
gehiago itsasten zitzaidan, eta gero, ahoan. Urpekari batek horrela lau minutu iraun zezakeela esan 
zidaten, uste dut (Madrilerako bidaian, urpean igeri egiten ba al nekien galdetu zidaten). Kendu egin 
zidaten. Soka erabiltzearekin mehatxatu ninduten, zintzilikatzearekin... baina ez zuten egin. Biluzik 
nengoen, hotzez, bustita... Metalezko edo xaflazko armairu moduko batean sartu ninduten. Sartzen 
eta ateratzen ibili ziren, etengabe. Iñaki Uria.

Exekuzio-simulakroak

Kasuko bost atxilotutakoetatik hiruk exekuzio-simulakroak pairatu zituzten, buruan pistola bat jarrita zutela. 
Simulakro horiek atxilotuak kaputxa jantzita zutela egin zituzten. Beldurraren erabilerak, katuaren zaratak 
edo burutik gertu tiro egiteak, ikusi gabe baina mehatxuen eraginpean, eragin psikologiko handia dakarte.

Zutik nengoela, metalezko objektu bat jarri zidaten ezkerreko lokia ukitzen, eta filmetako pistolek 
egiten duten “klik”aren antzeko soinua egin zuen. Hori entzun eta berehala pistola eskuaz ukiarazi 
zidaten. Martxelo Otamendi.

Izkin batean ninduten, pikotxean edo belauniko, eta hil egingo nautela esaten didate eta pistola 
bat jartzen didate buruan. Klik bat entzuten dut, katua sakatzen dutenean. Makurtzera eta xaflazko 
armairu moduko baten barruan sartzera behartzen naute. Irteteko esaten didate berriz. Berriz pare-
taren kontra. Kaputxa kendu egin didate. Begiak itxita ditut, irekitzeko esaten didate oihuka. Dena 
ilun dago. Argi gorri bat ikusten dut begiratzen ari naizen izkinan: laserra edo izpi infragorriak dituen 
arma batekin apuntatzen ari zaizkit. Iñaki Uria. 

Atxilotu baten kasuan ere, gertatzen ari zenarekiko distantzia psikologikoa ezartzeko gai izan arren, simula-
zioak eragindako izua ezin da eragotzi, simulakro bat dela “jakinda” ere. Akidura- eta tentsio-baldintzek eta 
behin eta berriz errepikatutako mehatxuek simulakroa zerbait erreal bihurtzen dute.

Pistola buruan jartzen zidatenean, exekuzio bat simulatzeko, nik banekien ez zela egia, ez zen si-
nesgarria. Nolabait esateko, nirekin erabili zutena beldurtzeko simulakroa zen. Eta lortzen zuten, 
noski, baina beldur horrek eragiten zidana akidura eta tentsioa baino ez zen. Hori bai, nik banekien 
atxilotu batzuk jipoitzen ari zirela. Haiek, guardia zibilek, hura horrela zela esaten zidaten behin eta 
berriz. Ziur asko, haiek esaten zidatena benetan gertatzen ari zena baino gehiago zen. Simulakroek 
ez zuten inolako eraginik izango nigan, gertatuko zirela pentsatuko ez banu, zenbait presokideri 
gertatu bezala. Xabier Oleaga.
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Biluzaraztea eta irain sexualak

Atxilotuetako batzuk biluztera behartu zituzten eta bik irain sexualak pairatu zituzten. 

Ahaztu egin zait esatea biluzik nindutenean, flexioak egitera behartuta, kolpe-simulakroak jasaten, 
egiten ari zidaten bestelako gauzez gain, batzuetan, “rueda” izeneko tortura egiten zidatela. Tar-
tean, beti, kolpeak ematen zituzten mahaietan, plastikozko edo metalezko hodiekin, zarata handia 
sortuz. Xabier Oleaga.

Poltsaren teknika erabiliz asfixia-maniobrak egin zizkiotela adierazten duten atxilotuetako batzuk deskriba-
tzen dute biluztera behartu zituztela eta umiliazio sexualak pairatu zituztela, eta, oro har, haiek deskribatu-
tako tratua gogorragoa da beste atxilotuek jasandakoa baino. Xabier Alegriaren kasuan, tortura-teknika hori 
aplikatzean, immobilizazio-maniobrak egin zizkioten, eta genitaletan kolpeak eman.

Ni erabat izututa nengoen, eta haien galderei ez erantzutean, flexioak egitera behartu ninduten, 
genitaletan kolpeak eman zizkidaten. Geroago, aulki batean esertzera behartu ninduten, eta zan-
goak eta besoak aulkira lotu zizkidaten, zinta isolatzailea erabiliz. “Poltsaren” teknika egitearekin 
mehatxatu ninduten, eta hori egin bitartean, poltsak jartzen zizkidaten eskuetan eta haiekin zarata 
egin zuten nire belarriaren ondoan. Poltsaren torturako bi saio pairatu nituen, itolarri-sentipena laz-
garria izan zen, eta esan beharra dut une hartan hautsi nindutela, ez nintzen gai izan ikarari aurre 
egiteko. Xabier Alegria. 

Xabier Oleaga tratu gogorrago horren eraginaren lekuko izan zen, Iñaki Uriaren kasuan.  

Goizean, nirekin ziegan zegoen beste atxilotua Iñaki Uria zela ohartu nintzen. Eta nahiko gaizki ze-
goen (…) Lehenago, atxilotu nindutenei esana nien klaustrofobia nuela. Eguerdi aldean, niri eser-
tzen uzten zidaten, baina Iñakiri ez, zutik jarraitzera behartzen zuten. Niri fruta eskaini zidaten, eta 
Iñakirentzat eskatzen nuenean, ez zegoela esan zidaten. Orduan nirea emango niola esan nien, 
eta harentzat zerbait ekarri zuten. Xabier Oleaga.

Umiliazio sexualek osagai sexista bat dute, eta osotasun, duintasun eta intimitate sexuala mehatxatzen 
dute. Atxilotuek esan zuten denbora horretan guztian ere, kaputxa jarrita egon zirela, salatutako gainerako 
galdeketetan eta torturetan bezala.

Saioetako batean, gerritik gora biluztera behartu ninduten, eta galtzak eta slipa belaunetaraino 
jaistera. Egoera hori baliatu zuten gainazal biguneko zerbaitekin ukitzeak egiteko, eta gero, nire 
gluteoetan igurtzimenduak egiteko, biribilduta zirudien plastiko batez. Ukitze eta igurtzimendu ho-
riek umiliagarriak eta larderiakoak izan ziren, mingarriak baino gehiago. Biluzik, gelan lau hankan 
ibiltzera behartu ninduten. Umiliazio eta irain homofoboak pairatu nituen. Biluzik lurrean etzanda 
jartzera behartu ninduten, haiek esandako gorputz-jarrera sexual jakin batean. Martxelo Otamendi

“Animaliarekin” jarri naute. Arnasestuka, animalia baten soinuak, oihuak, imintzioak eta abar egiten ditu, 
eta ura botatzen dit, burutik, lepotik, bizkarretik. Hotz dago. Galtzak jaitsi dizkit eta, eskuarekin, kolpetxoak 
ematen dizkit gluteoetan. Haurrei kolpekatzen zaienean bezala, eskua luzatu eta hatzekin, gluteoetan ber-
tan. Gero, makila edo aulki baten hanka batekin gluteoak “igurzten” hasten zait, sartzearekin mehatxatzen 
dit eta ahalegin pare bat egiten ditu, baina azkenean, utzi egiten dio hori egiteari. Zenbait guardia zibil ge-
lan sartzen eta gelatik irteten dabiltza. Nola jarraitu ikusten eta eztabaidatzen ari dira. Iñaki Uria.

Manipulazio psikologikoa eta heriotzaren erabilera

Atxilotutako guztiek atxilotua desorientatzeko eta haren erresistentzia hausteko irainak, mehatxuak eta ge-
zurrak aipatu zituzten, eta horretarako, familia-egoerak edo zaletasunak erabili zituztela, eta afektuak ma-
nipulatu zituztela. Esaterako, euskal kulturgintzako erreferentziazko pertsonen heriotzaren albisteak eman 
zizkieten, jakinda albiste horiek eragin emozional handia izango zutela atxilotuengan.

Eta batez ere, irainak, mehatxuak, gezurrak: zera nintzela –ezin dut hori hemen errepikatu–; ezin 
izango nintzela berriz mendira joan, belaunak hautsiko zizkidatelako; nire lagunek salatu eta saldu 
nindutela; zorte handiarekin 70 urte izango nituela espetxetik irtetean; ea non zeuden nire seme-a-
labak; nire emaztea ere ekarriko zutela; Martin Ugalde hil zela eta haren emazte Anamari ospitalera 
eraman zutela. Hurrengo egunean Martin Ugalde jada ehortzi zutela esan zidaten eta sinetsi egin 
nien. Joan Mari Torrealdai.

Martxelo Otamendik ere adierazten du Martin Ugalde, Euskaltzaindiako ohorezko euskaltzaina, erbesteko 
Eusko Jaurlaritzaren lehendakariordea eta Egunkariaren fundatzailea, hil zela esan ziotela, eta zer-nolako 
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manipulazio psikologikoa zen hori. Pertsona maiteen ustezko heriotza baliatuz eragindako haustura per-
tsonalak, ahultasun psikologiko eta akidura handiko testuinguruan, eragin emozional handia izan zuen une 
horretan, eta gerora, umiliazio-sentipen handia eragin zuen.

Ostiral arratsaldearen ondoren, antzeko hiru saio izan nituen. Horietako batean, “gaiztoak” Martin 
Ugalde miaketan hil egin zela esan zidan. “Zintzoari” galdetu nion hori egia al zen, eta hurrengo 
galdeketan konfirmatuko zidala esan zidan. Hurrengoan, Martin hil zela esan zidan. Negarrez hasi 
nintzen. Hori egia balitz bezala egin nuen negar, eta barrenak arindu nituen. Hura ez nintzen ni. 
Egun haietako oinaze eta neke guztiak akitu zitzaizkidan negarren artean. Antzeko beste “krisi” bat 
izan nuen Joxemi Zumalaberi buruzko galdeketa sakon bat egin zidatenean. Berriz hasi nintzen 
negarrez, “hilda dago, denak hilda daude...”. Polizia “zintzoarena” egiten zuenak ez zuen jarreraz 
aldatu. Horrela igaro zen gaua. Beste gimnasia-saio bat edo beste egitera behartu ninduten, baina 
jada ez nintzen ezertako gai. Berriz egin zidaten poltsarena, baina oraingoan leunago. Akituta nen-
goela ikusita, aulkian esertzea edo ziegara joatea eskaintzen zidaten, baina horretarako, hitz egin 
behar nuen. Iñaki Uria.

Beste kasu batzuetan, manipulazio horretarako, atxilotuek Guardia Zibilaren komandantzian bertan izanda-
ko esperientzia baliatu zen. 

Atxilotutakoetako bi gutxienez elkarrekin eraman gintuzten. Eskuburdinak atzetik jarrita gindoazen, 
furgoneta berean. Guardia zibil batek hau esaten zuen: “Pello hil da jada. Gudaria. Putakume bat 
gutxiago. Bere burua urkatu egin du putakumeak”. Inork ez zion erantzuten. Argi dago gugan nola-
baiteko erreakzioa eragin nahi zuela, hori bai. Lehenago, astelehen goizean, guardia zibil batek hau 
esan zion beste bati: “badirudi aurretik jada gaixo zegoela, eta konortea galdu ondoren, badirudi ko-
ma-egoeran sartu dela”. Astelehen goizean marmarka ibili ziren antzeko gauzekin. Xabier Oleaga.

Galdeketen edukia

Atxilotuek adierazi zuten galdeketetan, atxiloketa Egunkaria egunkariko kide izatearekin lotuta bazegoen 
ere, oso galdera gutxi egin zizkietela egunkariari edo haren finantzaketari buruz. Martxelo Otamendik, Joan 
Mari Torrealdaik eta Xabier Oleagak, azterketa honetarako lekukotzetan, adierazi zuten atxiloaldian Guardia 
Zibilak, abokaturik gabe, egin zizkien galdeketetan 5 minutu ingurutan soilik egin zizkietela egunkariari bu-
ruzko galderak, eta gainerako denbora guztian beste gai batzuei buruzko galderak egin zizkietela. Adibidez, 
Joan Mari Torrealdairen kasuan, galdeketak euskal kulturgintzako pertsonei buruzkoak izan ziren, Egunka-
riari buruz batere ez. 

Martxelo Otamendiren kasuan, lekukotzan, adierazi zuen galdeketak ez zirela izan Egunkariari edo haren 
finantzaketari buruz, baizik eta beste hedabide batzuetako beste kazetari batzuekin batera ETAren zuzen-
daritzaren bozeramaileei egindako elkarrizketei buruz. Elkarrizketa horiek Egunkariak eta beste egunkari 
batzuek argitaratu zituzten, unean-unean. 

Deklarazioa ofiziozko abokatuaren aurrean

Aipatutako galdeketa horiez gain, atxilotu guztiek adierazten dute deklarazio formalak egin zituztela polizia-
ren aurrean, ofiziozko abokatua egonda. Batzuek behin baino gehiagotan egin zuten horrelakorik. Kasu ho-
netan deskribatutakoaren arabera, ofiziozko abokatuaren rola guztiz murriztua da. Atxilotu guztiek honako 
hauek adierazi zituzten: a) abokatuak ez zuen bere burua aurkeztu, ez zekiten haren izena, eta askotan ezin 
zuten ikusi ere egin, atzean jartzen zelako; eta b) ezin izan zuten elkarrizketarik egin harekin, inkomunikatu-
ta zeudelako (Guardia Zibilak argudiatu zuen arrazoi hori).

Joan Mari Torrealdaik honela deskribatu zituen Guardia Zibilaren eta ofiziozko abokatuaren aurrean in-
komunikazio-egunen ondoren egindako deklarazioko baldintzak: “Psikologikoki guztiz suntsituta nengoen, 
izugarrizko beldurrez”.

Egunkariaren kasuan atxilotutako guztiek, lekukotzetan, adierazi zuten esan egin zietela zer deklaratu behar 
zuten ofiziozko abokatuaren eta, gero, epailearen aurrean, eta  tratu txarrak jasotzearekin mehatxatu zituz-
tela. esandakoa egiten ez bazuten. 

Berriz ziegara! Bidean: “Badakizu, bihar hori deklaratu behar duzu, eta dena amaituta izango da. 
Gu ondo portatu gara zurekin; beraz, espero dugu zure erantzuna eman dizugun tratuaren parekoa 
izango dela”. Txema Auzmendi.
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Epaileari kontatu nion bezala, erabateko blokeo mentala eta psikologikoa nuen. Haiek eman ziz-
kidaten izenak eta datuak ikasi nituen, behin eta berriz errepikatuta. Erantzunak hamabost edo 
hogei aldiz errepikarazi egin zidaten. Ez nekien zer nahi zuten. Ezin nuen inolako maleziarik ikusi, 
ez haien galderetan, ezta erantzunetan ere. Gerora ohartu nintzen zertan zebiltzan eta zertarako: 
deklarazioa buruz ikasten ari nintzen, eta nik euskal kulturgintza inkriminatzea nahi zuten. Joan 
Mari Torrealdai.

Larunbateko galdeketak amaitzean, zer deklaratu behar nuen irakasten hasi zitzaizkidan, polizia
-deklarazioa egiteko unean egingo zizkidaten galderei zer erantzun eman behar nien buruz ikas-
tera behartu ninduten. Ikaste-saio horrek bi ordu inguru iraun zuen, eta hor haiek egiten zizkidaten 
galderen erantzunak buruz ikasi behar nituen, hori bakarrik. Ohartarazi zidaten buruz ikasten ari 
nintzena errepikatu behar nuela hitzez hitz deklarazioa egitean. Erantzunak ikasi nituela egiaztatu 
zutenean, beste zelda batera eraman ninduten lehen aldiz. Lehen aldiz, bakarrik egon nintzen eta, 
lehen aldiz ere, ordubete inguru lo egiten utzi zidaten. Polizia-deklarazioa egin ondoren, berriz era-
man ninduten nire zelda berrira, eta han egon nintzen astelehen arratsaldera arte. Egun horretan, 
Auzitegi Nazionalera eraman ninduten. Martxelo Otamendi.

Batzuek erantzunak buruz ikasteko baldintzak eta ahaleginak deskribatu zituzten. Baldintzei dagokienez, 
atxilotuen deskribapenen arabera, deklarazio horiek eman zizkietenean, akidurako eta inpaktu psikologiko 
handiko egoeran zeuden.

Nire atzean zegoen pertsona abokatu andre bat zela esan zidaten, baina ezin nuela harekin hitz 
egin, inkomunikatuta nengoelako. Ikasi bezala egin nuen deklarazioa. Sinatzeko esan zidatenean, 
indarrak atera nituen, ez dakit  nondik, deklarazioa irakurri nuen eta zuzenketa batzuk egin nahi 
nituela esan nien. Horrek ez zien grazia handirik egin. Zuzenketa batzuk egin nituen, beldur handiz. 
Ez dakit kontuan hartu zituzten ala ez. Gero, egun osoan beldurtuta egon nintzen, zeldara etorri eta 
“traizioa” ordainarazi zidatelako beldur, ezer aldatzen banuen ordainaraziko zidatela esan baitzida-
ten. Baina ez zen ezer gertatu. Goizeko 05:30ak aldera deklaratu nuen, hiru egun eta hiru gau lorik 
egin gabe eta atseden hartu gabe egon ondoren, psikologikoki erabat suntsituta, beldurrak jota. 
Joan Mari Torrealdai.

Deklarazioa ofiziozko abokatuaren aurrean egitea eskaini zidaten. Hiru aldiz entseatu ondoren, ba-
kean utziko nindutela esan zidaten, ondo egiten banuen. Deklarazioa egitera eramatean, entseatu 
genuena deklaratu behar nuela ohartarazi zidaten, eta bestela eginez gero, oso ondorio larriak pai-
ratuko nituela. Deklarazioa egin nuen, ez nuen egiaztatu ofiziozko abokatua han zegoenik, ez nuen 
eskatu hark bere burua identifikatzeko eta, ia irakurri gabe, aurrean jarri zizkidaten dokumentuak 
sinatu nituen, ezagutzen nituela esanez. Xabier Alegria. 

Atxilotuetatik bik (Txema Auzmendik eta Iñaki Uriak) uko egin zioten baldintza horietan deklaratzeari. Ja-
rraian ageri den lekukotzan, Txema Auzmendik deklarazio horretan izandako elkarrizketa jasotzen da.

Guardia Zibilaren instalazioetan ez nuen deklaratu, nahiz eta abokatua (emakume bat) han zegoen, 
nire atzean. Galdera bat egin nien han zeuden hiru pertsonei: Esan al diezadakezue zer abantaila 
eta zer desabantaila izan ditzakedan deklaratzea erabakiz gero? Eta ez deklaratzea erabakiz gero? 
Hau erantzun zidaten: “Inkomunikatuta zaude; beraz, ez guk ez abokatuak ezin diogu galdera horri 
erantzun”. Orduan hau esan nien: “Inork ezin baditu nire zalantzak argitu, nahiago dut ez deklaratu 
epailearen aurrean egon arte, hark aginduta ekarri bainaute hona”. Txema Auzmendi.

Umiliazioak eta duintasunari buruzko gogoetak

Apaiz jesuita Txema Auzmendik, lekukotzan, adierazi zuen ez zituela kolpe fisikoak jaso eta ez zutela biluz-
tera behartu, beste batzuei bezala, baina ariketa fisiko akigarriak egin behar izan zituela, gainerako atxilo-
tuak bezala, eta xehetasun handiz deskribatu zituen atxiloaldian jasandako umiliazioak eta tratu txarra. Nola 
kentzen dioten umiliazio horiek gizatasuna atxilotuari, mespretxuz tratatuta, eta zer helburu izango lukeen 
horrek atxilotuak bere burua errudun aitortzeko deklarazioa egitea lortzeko testuinguruan. Bizitzen ari zena-
rekiko sinestezintasun-sentipen hori izan zuten kasu honetan atxilotutako beste batzuek ere.

Umiliazioak: han sartzen zaren lehen unetik, hura guztia erabateko umiliazioa da, irain amaiezina 
da, zure oinarrizko eskubideen zapalketa. Burua makurtuta, begiak itxita, oihuak eta kolpeak no-
nahi eta nahi dutenean, zure eginkariak norbait ondoan izanda egitea, aginduak, aginduak...! Han 
ez zara inor, ez zara ezer (haiek nahi duten informazioa eman behar duen robot edo makina modu-
ko bat baino ez). Pertsonaren duintasuna suntsitu nahi dute, lurraren pare utzi nahi dizute, hautsita 
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zaudenean egiten dizkizuten galderei haiek nahi duten erantzuna eman diezaiezun. Bi hitzetan, 
helburu hau dute: pertsona suntsitzea, pertsona umiliatzea, guardia zibilek nahi dituzten erantzu-
nak eman arte. Giza eskubideak? Justizia? Zintzotasuna? Ziega horietan ez dago horrelakorik, hori 
guztia ahalbidetzen duena demokraziaren perbertsio bat da. Nola? Nola liteke? Txema Auzmendi.

Atxilotuak testuinguru horretan izan zuen asertibitate-ahalmena, haren prestakuntza pertsonal eta erlijiosoa 
erresistentzia-elementu bat izan zen atxiloaldian eta galdeketetan.

Erabat mespretxatuta eta umiliatuta sentitu nintzen eta honen antzeko zerbait esan nien: “Zuek jo 
ahal nauzue, edo presioa egin, nik izen bat edo bilatzen duzuena esateko. Eta egingo dut zuk nahi 
duzuena. Baina ez da egia izango, baizik eta zuek entzun nahi duzuena”. Minutu batzuk geroago, 
besoak jaitsi nitzakeela esan zidaten. Agindu hori guardia zibil “atseginago” batek eman zidan. 
Gauza bera gertatu zen flexioak egiteari uzten uzteko eskatu nienean, ni lurrera erortzea nahi ez 
bazuten. Eta horretarako baimena ahots “atseginagoa” zuenak eman zidan, zertxobait geroago. 
Lehenbiziko galdeketa horretan bidaian jada aipatu ziren gauza asko atera ziren, baina 6-8 galdera 
errepikatu zizkidaten etengabe, aspertu edo nazkatu ziren arte. Txema Auzmendi.

Hala ere, bizitako izu-mailak etengabeko tentsio-egoeran egotea eragin zion, eta harrapatzaileen jarraibi-
deak betetzea, haien agresibitatea txikitzeko.

Gau hartan, oihuak, ate-kolpeak (ateak irekitzean eta ixtean) eta abar etengabeak izan ziren, eta 
izua eta tentsioa iraunarazi zuten. Lehenbiziko edo bigarren galdeketan, Euskaldunon Egunkariako 
administrazio-kontseiluko Patxi Noblia aipatzean, hau esan zuen batek: “Izorra dadila! Putakume 
bat gutxiago!”. Ez ninduten deklaraziorik sinatzera behartu, baina nik, izuak jota, inkomunikazioa-
ren luzapena sinatu nuen. Iruditu zitzaidan eman zidaten paperean data gaizki jarrita zegoela, eta 
egoera hura luzatzeko sinatu nahi ez banuen ere, hitzik esan gabe sinatu nuen, ez sinatzeak eragin 
zitzakeen ondorioen beldur. Nola jasan beste bi egun infernu hartan, guardia zibilak nirekin haserre 
egonda? Txema Auzmendi.

Atxiloaldiko baldintzak berdinak izan ziren kasu horregatik atxilotutako guztientzat. Galdeketak sarri. Atsede-
na hartzeko ezintasuna, baita zeldan ere. Portaeraren etengabeko kontrola. Oinarrizko higiene-baldintzarik 
ez. Oinarri gisa, tratu iraingarriko testuingurua sortu zuten, sentipen hauek eragin zituena: zikintasun-senti-
pena, nork bere buruaren zainketa minimoak egiteko ezintasun-sentipena, eta galdeketetan jarrera batekin 
edo bestearekin parte hartu zuten guardia zibilekiko muturreko mesfidantza. Atxilotu batzuek uko egin zioten 
jateari edo edateari ere, beldurtuta, pentsatzen zutelako janarian eta edarian drogak sartuko zizkietela eta 
beren autokontrol-ahalmena galduko zutela. 

Bost egunetan (gehi Auzitegi Nazionalean egon ginen eguna) ez genituen/nituen toallarik edo main-
direrik izan, ezta dutxatzeko aukera ere. Arropa berarekin egon ginen/nintzen, txerriak bezala. Ez 
dakit drogatu ninduten, baina bigarren egunean ur-botila aldatu zidaten, eta ez nintzen fio. Zerga-
tik? Lehenbizikoa ia beteta zegoelako. Gainera, guardia zibilak, “operazio” hori egitean, begiak ixte-
ko agindu zidan, paretaren kontra zutik nengoela, noski. Gutxi edan nuen botila hartatik, eta burua 
arraro sentitu nuen: ordura arte izan nuen kontzentrazio-maila ahuldu zitzaidan, burua zertxobait 
joana sumatu nuen, nire buruaren kontzientzia galtzen hasi nintzela... Ez nuen beste tanta bat bera 
ere edan botila hartatik! Sentipen horrek bizpahiru ordu iraun zuen, gehiago ez. Txema Auzmendi.

Halaber, lekukotzan, Guardia Zibileko kapitain batekin kristau izateari buruz egin ahal izan zuen solasaldia-
ren une batzuk aipatzen ditu. Elkarrizketa “normal bat egoera anormal batean” izan zela dio.

Zera bota zidan, bera ere kristau izanik, bion eginkizuna pertsonei laguntzea zela, bakoitza bere mailan: 
bera, adibidez, zirkulazioa antolatuz, pateretako jendea bizirik jasoz, etab. Nik galdera bakar bat egin 
nion: “Guk hor behean bizi dugunak ba al du zerikusirik pertsonei laguntzearekin?”  Txema Auzmendi.

Halaber, Txema Auzmendik, lekukotzan, zenbait gairi buruzko gogoetak adierazi zituen: gupida eta gizata-
suna, eta pairatu zuen gizagabetze-prozesuak nola kentzen zien gizatasuna haren harrapatzaileei. Haren 
gogoetan gupida dago, ez gorrotoa. Baina oso argia da bizitakoaren zentzuari buruz.

Gizonezko zein emakumezko guardia zibil haiekiko sentitzen nuen gupidak negarrarazi zidan. Hain 
portaera gizagabea penagarria iruditzen baitzitzaidan. Haien gizagabetze-prozesuaz ohartzea: gu, 
pertsonak izanda, suntsitzeko ahaleginean ari ziren, pertsona gisa genituen eskubideak zapaltzen 
ari ziren, eta haiek beren gizatasuna galtzen ari ziren. Test gisa, galdera hau egingo nieke, ama hari 
batik bat: “Kontatuko al zenieke zure seme-alabei eta maite dituzun pertsonei zein den zure lana 
infernu honetan?”. Gupida barruraino sartuta neukan eta negarrarazi egiten zidan, barrua guztiz 
hunkituta izanik. Txema Auzmendi.
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Epailearen aurrean

Atxiloketaren arrazoien argitasuna, atxiloketako baldintzak eta atxilotuentzako bermeak erantzukizun ju-
dizialaren elementuak dira, bai ikerketan, bai atxilotuen eskubideen babesean. Kasu honetan, atxiloaldiek 
bost egun iraun zuten, inkomunikazio-erregimenean. Denbora horren ondoren, atxilotuak atxilotzeko agin-
dua eman zuen instrukzio-epailearenera eraman zituzten. 

Azterketa honetarako elkarrizketatu diren Egunkariaren kasuko atxilotutako guztiek adierazi zuten oso zail-
tasun handiak izan zituztela gertaerak salatzeko, pairatutako inkomunikazio-aldi luzearen, torturen eta tratu 
txarren ondoren. Kasu batzuetan, adierazi zuten epailearen jarrera torturengatiko salaketan adierazitakoa 
mugatzea eta beste une batekin lotzea izan zela. 

Epailearen aurrean egon nintzenean, epaileak eta fiskalak ez zidaten galderarik egin. Ordu batzuk 
geroago, aske geratu nintzen, fidantza ordaindu ondoren. Martxelo Otamendi.

Joan Mari Torrealdaik, bere lekukotzan, dio epaileari esan ziola zer egoeratan zegoen eta nola egin zuen 
Guardia Zibilak aurkeztu zion polizia-deklarazioa.

Epaileari kontatu nion bezala, erabateko blokeo mentala eta psikologikoa nuen. Haiek eman ziz-
kidaten izenak eta datuak ikasi nituen, behin eta berriz errepikatuta. Erantzunak hamabost edo 
hogei aldiz errepikarazi egin zidaten. Ez nekien zer nahi zuten. Ezin nuen inolako maleziarik ikusi, 
ez haien galderetan, ezta erantzunetan ere. Gerora ohartu nintzen zertan zebiltzan eta zertarako: 
deklarazioa buruz ikasten ari nintzen, eta nik euskal kulturgintza inkriminatzea nahi zuten. Joan 
Mari Torrealdai.

Atxilotu batzuek epailearen aurrean salatu zuten pairatutako tortura; beste batzuk, berriz, shock-egoeran 
zeuden, eta horrek eragotzi egin zien gertaera horiek kontatzea.

Arratsaldeko sei eta erdietan iritsi nintzen epailearenera. Unea iritsita, jasotako tratuak salatu ni-
tuen. Leku hura salatzeko leku egokia al zen galdetu nionean, epaileak ezetz erantzun zidan, baina 
hala ere, esan behar nuena esateko. Ez zuen galderarik egin. Ez zitzaidan iruditu interes handirik 
zuenik gai horretan. Salatzen ari nintzena non salatu behar zen ere ez zidan esan. Auzitegi Nazio-
nalean eduki gintuzten astearte eguerdira arte. Xabier Oleaga.

Goizeko zortzietan epailearenera eraman ninduten. Ez nuen salaketarik egin haren aurrean. Lur 
jota nengoen, eta ez nituen behar bezala erreakzionatzeko erreflexuak izan. Nire kezka bakarra 
den-dena ukatzea eta ezer ez deklaratzea zen. Epailea eta bost emakume zeuden: fiskala, aboka-
tua eta hiru idazkari. Iñaki Uria

Txema Auzmendi apaiz jesuitak epailearekin atxiloaldiko zirkunstantziei eta aldi horretan pairatutako tratuari 
buruz izandako elkarrizketa kontatzen du, eta nola azaldu zion epaileari nork zuen bere ustez atxiloaldia 
gainbegiratzeko erantzukizuna. 

Epaileak galdetu zidan ea banekien zer kargu leporatzen zizkidaten. Baietz erantzun nion. Nire 
eskubideak irakurri zituen, ez deklaratzeko eskubidea tartean. Esan nion ez nuela deklaratuko, eta 
galdetu nion ea banuen horretarako arrazoia azaltzerik. Epaileak baietz esan zidan. Eta orduan 
hau esan nuen, nahiz eta une hartan izugarrizko dardara hasi zitzaidan: “Ez dut nire abokatu defen-
datzailea aurrean egon gabe deklaratu nahi, ez bainaiz zurekin fio, infernu gizagabe eta iraingarri 
bat jasanarazi didazulako, oinarrizko giza eskubideak zapalduta”. Orduan, bere burua defendatzen 
hasi zen: “Jakin ezazu nire lanak zuzenbideko estatu baten, lege demokratiko batzuen... babesa 
duela”. Eta nik berriz, “baina ez dute justizia egiteko balio”. Epaileak “Ez nago hemen zurekin ez-
tabaidatzeko” esan zidan, eta nik “ni ere ez” erantzun nion. Horixe gertatu zen, gutxi gorabehera. 
Fiskal andreak prestatuta zituen galdera guztiak egin zizkidan, banan-banan. Nik esan nuen ez 
nuela erantzun nahi nire abokatua egon gabe, eta ofiziozko abokatu andreak nire askatasuna es-
katu zuen. Han amaitu zen “teatro” hura. Txema Auzmendi.

Torturaren sekuelak kasu honetako biktima batzuen lekukotzetan adierazi ziren. Sekuela horiek psikologi-
koak izan dira batez ere: beldurra, umiliazioa, injustizia- eta babesgabetasun-sentipenak, bai eta lo-arazoak 
eta bizitakoarekin lotura zuzena duten beste arazo batzuk ere.

Argi dago ez dudala sekuela fisikorik jasandako tratuengatik. Psikologikoki, berriz, oso markatuta 
atera naiz, izuak gainditu egin ninduelako, eta oraindik errudun sentitzearen sentipena dut gehien-
bat. Nire erreakzio horrek pentsarazi du pairatu dudan tratua izan dena baino gogorragoa izan dela, 
eta argi utzi nahi dut hori ez dela horrela izan, eta nire kasuan, tortura alderdi psikologikoan erabili 
dela batik bat, beldurtu egin nautela, erabat menderatzeko edo azpiratzeko. Ez dut uste horrek 
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horrelako tortura-motaren edo tratu txarren garrantzia edo larritasuna txikitzen duenik. Batez ere, 
inkomunikazioak duen garrantzia eta dakarren zama nabarmentzen du. Xabier Alegria. 

Ordutik, Egunkariaren kasuko bi tortura-biktima hil dira, Inma Gomila eta Luis Goia. Ezin izan zen haien le-
kukotza jaso, baina Luis Goiaren kasuan, haren emazteak, ikerketarako, adierazi zuen zein eragin handia 
izan zuten atxiloaldia eta tortura.

Niretzat, garrantzitsuena erabat aldatu zela izan zen. Atxiloaldiaren ondoren, oso isila izan zen. Ordu-
ra arte, oso pertsona irekia zen, baina guztiz aldatu zen. Badakit beste pertsona batzuei gauza batzuk 
kontatu zizkiela, baina niri ezer ez, ziur asko gehiago ez mintzeko. Inesa, Luis Goiaren emaztea.

Erantzun judizialak eta auzipetuen absoluzioa

Epaileak berehala askatu zituen Egunkariaren kasuagatik atxilotutako batzuk: Luis Goia, Inma Gomila eta Joxe 
Auzmendi, fidantzarik gabe, eta Martxelo Otamendi, fidantza ordainduta. Hurrengo egunean, Fermin Lazkano 
utzi zuen aske. Beste hiru (Joan Mari Torrealdai, Xabier Oleaga eta Iñaki Uria) espetxean sartu zituzten, hila-
bete, zortzi hilabete eta urte eta erdi, hurrenez hurren, eta azkenean, aske utzi zituzten, fidantza ordainduta. 

Atxiloketa eta zazpi urte geroago, Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko Salako Lehen Sailak, 2010eko apirila-
ren 12ko 2010/27 epaiaren bidez, atxilotuak ETArekin inolako harremanik izatearen akusazioaz absolbitu 
zituen. Sumarioaren instrukzioan, behin betiko ondorioetan, Fiskaltzak jada eskatua zuen auzipetuen abso-
luzio librea, baina auziak aurrera jarraitu zuen herri-akusazioagatik. Dignidad y Justicia eta Asociación de 
Víctimas del Terrorismo elkarteek osatzen zuten herri-akusazioa, eta 14 urtetik 15 urtera bitarteko espetxe
-zigorrak eta hamarkada batetik gorako desgaikuntzako zigorra eskatzen zuten.

Epaian, frogatutzat jotzen da Euskaldunon Egunkariak “ez zituela editorialak argitaratzen editoreen edo 
haiek idazten zituzten pertsonen pentsamolde jakin baten adierazpen gisa, eta ez dago jasota Egunkariak 
ETA talde terroristaren postulatuak defendatu dituenik, ETAren agindurik jaso duenik, edo Egunkariaren 
zuzendaritza-taldekoak, auzipetuak hain zuzen ere, ETAk izendatu zituenik, harekin lotura zutenik, harekin 
lankidetzan aritu zirenik, edo haren jarraibideak obeditzen zutenik. 1998ko uztailean, 6 zenbakiko Instruk-
zioko Epaitegi Zentralak egunkariaren behin-behineko itxiera agindu zuen, eta egunkariak jardunari utzi egin 
behar izan zion, eta horren ondorioz, haren ondarearen eta Egunkaria S.A. eta Egunkaria S.L. sozietateen 
likidazioa egin behar izan zen”.

Epaian, akusazioari eusteko frogarik ez izateagatik absolbitzeko argudioak jasotzen dira, eta arrazoibidea 
alderantzikatzeko ahalegina azaltzen da, “akusazioek prozesu induktiboa alderantzikatu egin dute. Lehen-
bizi, ondorioa erabaki da, eta ateratako ondorio hori eztabaidaezina dela aldarrikatzen da, oinarririk gabe; 
gero, seinaleak, arrastoak edo aztarnak bilatzen dira; eta azkenik, seinale, arrasto edo aztarna horietan, 
ondorioaren alde egiteko balio ez duen alderdi edo azalpen oro ukatzen da”.

Deklarazio hori garrantzitsua da, bat baitator inkulpatuek atxiloaldiaren ostean eta torturak salatu ondoren 
esan zutenarekin. 

Euskal kulturgintzaren nukleoari egin diote eraso, Egunkaria ez baita egunkari bat soilik. Euskal 
kulturgintzako kohesio-, eratze- eta informazio-indarretako bat da, eta euskal kultura ente autono-
motzat tratatzen du. Egunkaria suntsitu dute, indartsuen zegoen unean. Euskarari eraso egin diote. 
Gainerako guztiak aitzakia hutsak dira. Egunkaria aurrez aurre eraso dute, baina, zeharka, beste 
hedabide batzuk ere eraso dituzte: Jakin, Argia, Euskalgintza Elkarlanean Fundazioa, Herri Irratia, 
Partaide Ikastolen Federazioa.  Elkar-Zabaltzen inplikatzeko gogoa nabaritu nien, eta bide batez, 
Martin Ugalde kultur parkea inplikatzekoa (Egunkariaren eta euskararen aldeko beste organismo 
batzuen egoitza). Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzei buruz ere badute azalpen bat: Egunkariari 
lagunduz, Eusko Jaurlaritzak ETAri laguntzen dio, baina ikastolei lagunduz ere bai. Haien eskema 
operatiboak ez du zirrikiturik: Euskal Herri euskaldun baten alde dagoen oro ETAren estrategia eli-
katzen ari da. “Zergatik?”, galdetu nien. Oso argi dago: ETAk Euskal Herri independente, sozialista, 
batu eta euskaldun bat nahi du, ezta? Ba, euskal kulturgintza azken puntu horretan sartzen da, 
bai eta Eusko Jaurlaritza ere. Ez naiz esajeratzen ari, halaxe ikusten dute… Joan Mari Torrealdai.

Alde horretatik, hau dio Auzitegi Nazionaleko epaiak: “Akusazioek diote ETA, historikoki, zenbait “fronte-
tan” antolatu dela (politikoa, militarra, ekonomikoa eta kulturala), eta fronte kulturalak “fronte militarrak be-
zainbesteko garrantzia duela, erakunde terroristaren tarteko helburuetako bat euskara eta euskal kultura 
sustatzea eta hedatzea baita” (hitzez hitz, Asociación Dignidad y Justicia elkartearen –aurrerantzean D y 
J– akusazio-idatziaren 4. orrialdea). Horrez gain, epaiak dio “fronte kultural” horrek euskal kulturaren al-
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derdiak sustatzeko eta sendotzeko eginkizuna izan zuela, eta euskara erabili zuela indar independentistak 
bateratzeko tresna gisa... eta esku-hartze kulturaleko estrategia bat erabili zuela (idem, 5. orrialdea), horren 
bidez, “indar-metatzea” delakoaren barruan, helburu politikoa lortzeko: euskal herri independente eta so-
zialista (komunista)” (hitzez hitz). Hortik aurrera, akusazioek ziurtzat jotzen dute ETAk esku hartuko zuela 
euskaraz egindako Euskaldunon Egunkariaren sorreran eta kudeaketan eta, hortik harago, euskara ETAren 
estrategian funtsezko tresna denez eta Egunkaria guztiz euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra denez, 
egunkaria ETAk nahi izan zuelako sortu zela, eta haren kudeatzaileak eta zuzendaritza-taldeak talde terro-
ristako kideak edo haren kolaboratzaileak direla”.

Azkenik, epaiak ondorioztatzen du tratu txarrak eta torturak pairatu izanari buruzko deklarazioak bat etor 
daitezkeela txosten mediko-forentseetan azaldutakoarekin, eta ez zela inkomunikazio-baldintzen kontrol 
eraginkorra egin. Honela dio: “Auzipetuen deklarazioen balorazioan, garrantzi berezia du haiek inkomu-
nikazio-erregimenean egondako atxiloaldian pairatutako tratu txarrengatik eta torturengatik egin dituzten 
salaketak bateragarriak direla atxilotuak atxilotze-zentroan aztertu ondoren eman diren txosten mediko-fo-
rentseetan adierazitakoarekin –tratu txar eta tortura horiek xehetasunez azaldu ziren ahozko ikustaldian eta, 
lehenago, instruktorearen aurrean, eta haiengatiko salaketak ere jarri ziren auzitegietan–. Hala ere, Auzite-
gi honek ezin du gai horri buruzko ondorio juridiko-penal garrantzitsurik atera, inkomunikazio-baldintzetan 
behar adinako kontrol judizial eraginkorra egin ez zela kenduta”.

Euskaldunon Egunkariak ETAren postulatuak defendatu dituenik zuzenean edo zeharka akreditatu ez dela 
adierazi ondoren, atxilotuei egindako inputazio ulergaitza jasotzen du; izan ere, “peritu gisa agertu ziren 
Guardia Zibileko kideek ere onartu zuten ez zela ikertu egunkariaren ildoa ETA babestearen aldekoa zen ala 
ez; hori dela eta, inputazioa ulergaitza da”.

Iñaki Uriak torturengatik jarritako salaketa

Donostiako epaitegiak Iñaki Uriak torturengatik jarritako salaketa bat onartu, eta ikerketa ireki zuen. Epai-
tegiko autoan, honako hau onartu zen: (...) “Zenbait zirkunstantzia periferikoek abalatu egiten dituzte adie-
razitako gertaerak. Izan ere, mediku forentseak, idatziz jaso ez bazuen ere, onartu du salaketa-jartzaileak 
berak esan ziola alkandora eta elastikoa kentzera behartu zutela, eskuineko besoa altxatuta izatera behartu 
zutela, eta flexioak egitera behartu zutela. Halaber, alegazio horiek abalatzen ditu Oleaga jauna lekukoa-
ren deklarazioak, kontuan hartuta deklarazio horretan partzialtasuna egon daitekeela, ez soilik lekukoaren 
eta salaketa-jartzailearen arteko lan-harremanagatik, baizik eta haien arteko harreman pertsonalagatik ere. 
Hala ere, lekuko horrek adierazi du atxilotuta egon ziren aldian zelda berean egon zirela, baldintza berdine-
tan, elkar ikusi ezin gabe, alegia, baina salaketa-jartzaileak gertatutakoa kontatu ziola eta hura arnasestuka 
entzun zuela Guardia Zibileko agenteekin egon ondoren, eta agente horiei entzun ziela Iñakiri esaten lasai 
egoteko, oinak ez arrastatzeko, baizik eta altxatzeko”.

Hala ere, fiskalak auto horren aurka jarritako errekurtsoan adierazten da lekukoak ez duela sinesgarritasu-
na, zenbait “arrazoi” direla eta: a) salaketa hori ETArekin eta haren sarearekin lotura izateagatik atxilotuta-
ko pertsonek jarritako salaketen antzekoa dela; b) salaketa gertaerak eta hilabete bat baino gehiago igaro 
ondoren jarri dela; c) kasu honetan, etsaitasun-egoera nabarmena dagoela, espetxean sartu zutelako; d) 
forentseak jasotako seinaleak bateragarriak direla atxilotuei heltzeko maniobrekin (baina ez du aipatzen 
epaileak forentseak onartutakoari buruz esandakoa, txosten medikoan sartu gabe utzi zuena). Donostiako 
epaitegiak ez zuen fiskalaren errekurtsoa onartu –errekurtsoarekin bat egin zuen guardia zibilen defentsak–, 
eta adierazi zuen lekukotza sinesgarria zela, ez zela beste batzuen antzekoa, xehetasun espezifikoak zi-
tuela, eta bat zetorrela beste aztarna batzuekin. 2005eko irailaren 18ko auto horren aurka, errekurtsoa jarri 
zen, eskumen-arazoak tarteko, eta Probintzia Auzitegiak onartu egin zuen, torturak Madrilen gertatu omen 
zirelako; beraz, kasua Madrilgo 27 zenbakiko epaitegira aldatu zen.

Han, kasua largetsi zuten, eta gero, errekurtsoa jarri zen Madrilgo Probintzia Auzitegian. Madrilgo Probintzia Au-
zitegiko epaileek adierazi zuten Iñaki Uriaren lekukotzak ez duela sinesgarritasunik, txosten forentseetan ez de-
lako inongo lesio fisikorik identifikatzen, eskumuturreko lesioa –atxiloketan atxilotuari heltzeko maniobran egingo 
zen– eta oineko lesio bat kenduta –erorketa baten ondorioz izan zela dio salaketa-jartzaileak (erorketa hori gerta-
tu zen, bai, baina Iñaki Uriak esan zuen lesioa flexio behartuen ondorioz izan zela)–. “Gezurra esanez, aipatutako 
lesioa Guardia Zibilaren Madrilgo instalazioetan atxilotuta zegoela ustez egin zizkioten torturek eragindakoa dela 
esaten badu, ondorio hau atera behar da nahitaez: gainerako gertaerei buruz esaten duena sinesgarria ez dela”. 
Ondorio hau ateratzen da: “Mediku forentseak ez du lesio hori aipatzen, eta espetxeko txostenak dio ezkerreko 
zango eta oinean oinkada txarrak eragindako arazoak zituelako eskatu zuela Uriak fisioterapia. Beraz, aipatutako 
oinean izan zuen lesio hori espetxean hogei egun inguru zeramatzanean izan zuen”.
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Adierazten du txosten forentseak egin zirela 20ean, 21ean, 22an, 23an eta 24an, eta “atxilotuari heltzeko 
edo eskuburdinak jartzeko maniobretan eragindako eritemak kenduta, ez zuen beste inongo lesiorik gor-
putzaren gainazalean”. Halaber, Iñaki Uria gaizki zegoela ikusi izanaren harira Xabier Oleagak emandako 
lekukotzari dagokionez, epaiak dio Iñaki Uriak gertaeren ostean espetxean elkarrekin egondakoan esango 
zion zerbaiti buruz izango zela. Hala ere, Donostiako 1 zenbakiko epaitegiaren aurrean jarritako salaketan 
eta epaitegi horren ebazpenean, epaileak dio Uriak pairatutako tratu hori atxiloaldian salatu zela forentsea-
ren aurrean, eta lekukotza komandantzian atxilotuta egondako aldiari buruzkoa dela, ez espetxean egon-
dako aldiari buruzkoa. 

Epaitegiko autoan, erabat hitzez hitz jasotzen zen Donostiako fiskalaren testua. Fiskalaren testuko “sinatzen 
duen pertsona” ordez “epailea” jartzea zen aldaketa bakarra; gainerako guztia fiskalaren testuaren berdin
-berdina zen, eta kasua largetsi egin zuten. Madrilgo Probintzia Auzitegiak largespen hori konfirmatu zuen. 

Hala ere, txosten forentseetan adierazten zen atxilotuak forentseari azaldu ziola biluztu zutela eta flexioak 
egitera behartu zutela, eta oinazea zuela eskuineko hemitoraxean. Atxilotuaren kontakizuna adierazten de-
nean, erabilitako hizkera ez dator bat irizpide profesional batekin, ezta balizko tortura-kasuen ikerketarekin: 
“Instalazio horietan alkandora eta elastikoa kendu dizkiotela dio, eta tarte batean eskuineko besoa altxatuta 
edukitzera behartu dutela”. Txosten guztietan, “hitz gutxikoa” esaten da, beste inongo analisirik gabe.

Xabier Oleagak torturengatik egindako salaketa

Xabier Oleagak, Egunkariaren kasuko beste atxilotu batzuek bezala, salatu zuen torturak eta tratu txarrak 
pairatu zituela Madrilerako bidean eta Guardia Zibilaren Madrilgo Komandantzian. Hala ere, salaketa ondoz 
ondo epaitu zuten epaitegiek ez zuten salaketa onartu eta auzia largetsi zuten. 

Salaketa bat jarri zuen Donostiako Guardiako Instrukzioko Epaitegian, urte bereko martxoaren 27an, ger-
taerak eta hilabete batera, baina jasotako tratua jada salatua zuen 6 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zen-
traleko epailearen aurrean, epailearen esku utzi zutenean. Jarritako salaketaren behin-behineko largespena 
erabaki zuen Madrilgo 50 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak, 2142/2004 Aurretiazko Eginbideetan (2006ko 
irailaren 19a). Epaitegi berak, bederatzi egun geroago, ez zuen erreforma-errekurtso bat onartu. 2008ko 
uztailaren 16an, Madrilgo Probintzia Auzitegiko Bigarren Bis Atalak ez zuen onartu largesteko erabakiaren 
aurka jarritako apelazio-errekurtsoa. 2008ko urriaren 5ean, Xabier Oleagak babes-errekurtso bat aurkeztu 
zuen Konstituzio Auzitegian, eta hori ere atzera bota zuten. Salaketa horietan, errekurtso guztiak atzera bota 
zizkiotela ikustean, Xabier Oleagak adierazi zuen torturen eta tratu txarren biktima izan zela, ez zela beneta-
ko babes judizialik egon, eta urratu egin zela froga-bitarteko egokiak erabiltzeko eskubidea.

Instantzia judizialek arrazoi hau argudiatu zuten: ez zegoela koherentziarik Xabier Oleagaren kontakizun 
xehatuaren eta atxiloaldian egindako txosten mediko-forentseen artean; beraz, ez zegoen froga objekti-
borik. Hala ere, ez ziren froga batzuk egin. Xabier Oleagak adierazi zuen pairatu zituen tratu txarrak eta 
torturak, besteak beste, honako hauek izan zirela: kolpeak, mehatxuak, ariketa akigarriak eta asfixia, bu-
ruan plastikozko poltsa bat jarrita eta lepoaren parean estututa. Halaber, kontatu zuen nola behartu zuten 
polizia-deklarazio bat buruz ikastera, nolakoak izan ziren mediku forentsearen bisitak, nola eraman zuten 
Auzitegi Nazionalera, etab. 

Madrilgo Probintzia Auzitegiko Bigarren Bis Atalak ez zuen apelazio-errekurtsoa onartu. Honako hau adie-
razi zuen: “... ez da Guardia Zibilak salaketa-jartzaileari inolako tortura egin edo tratu iraingarririk ematearen 
zantzurik ikusi, ezta zantzu-mailan ere. Izan ere, lehen aipatutakoari gehitu behar diogu harrigarria dela, su-
frimendu fisiko edo mentalik egon bada, salaketa-jartzaileak edo agintari judizialen eskuan jartzean lagundu 
zion letraduak ezer ez esatea; beraz, ez daukagu inolako froga-zantzu objektiborik”.

Hala ere, txosten forentseetan jasota dago 21ean hau salatu zuela mediku forentsearen aurrean: “Lur jota 
zegoela, urduri, edo atseden gutxi hartu duela, oihuak entzun dituelako eta zutik egotera behartu dutelako”. 
22an, berriz, hau dago jasota: “Presokideen egoeraz kezkatuta dagoela dio, eta atzo zorabiatu zela eta 
konortea ere galdu zuela...”. 23an, txosten forentsearen arabera, salatzaileak adierazten du “tratu txarrak 
pairatu dituela, zaplastakoak eman dizkiotela buruan eta lepoan, eta bitartean, beste batek bultzakadak 
ematen zizkiola. Atzo, mediku-azterketaren ondoren, begiak estaltzen zizkion oihalezko kaputxa bat jarri 
ziotela, galdeketa-saioak pairatu zituela, eta belauneko flexioak egitera eta gorputz-jarrera horretan egotera 
behartu zutela”. Lehenbiziko egunetan mediku-azterketa egiterik nahi ez bazuen ere, medikuari salatu zion 
zer ari zen pairatzen. Dena dela, Donostiako 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegian egindako deklarazioan, 
hau azaldu zuen: “Ez da egia azterketa egiteari uko egin zionik, deklaratzaileak medikuari azterketa egiteko 
esan zion, berak erabakitzeko azterketarik egin behar zion. Saio guztietan, forentseak tentsio arteriala hartu 
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zion, baina deklaratzaileak ez zion inoiz uko egin azterketa medikoa egiteari, forentsea izan zen azterketa 
egin ez zuena”.

Xabier Oleagak, ondoz ondo aurkeztu zituen errekurtsoetan, argudiatu zuen Torturaren Prebentziorako Ba-
tzordearen 1994ko txosten batean eta IRCT (Torturaren Biktimak Birgaitzeko Nazioarteko Kontseilua) era-
kundearen txosten batzuetan adierazten dela azalera zabaleko objektuekin (aldizkari bat edo esku irekia; 
horixe jasotzen da salaketaren idatzian eta mediku forentsearen txostenean) emandako kolpeek ez dutela 
zertan utzi markarik gorputzean. Edo, mediku forentseari esaten dionean buruan poltsa bat jarri eta asfixia 
eragin diotela, horrek ez du marka fisikorik uzten, une horretan bertan azterketak egiten ez badira. 1992ko 
kasu batean, ariketa akigarriak egitera behartu zutela salatu zuen atxilotu bati CPK entzimaren analisi klini-
koak egin zizkioten. Analisietan, errabdomiolisia zuela atera zen, eta hori berretsi egin zen Auzitegi Gorenak 
tortura-kasu horretan emandako epaian, baina Xabier Oleagaren kasuan ez ziren analisi horiek eskatu ka-
suaren ebaluazioa egiteko, eta ez zen egin eskatutako beste frogen balorazioa ere.  

Halaber, epaitegiek adierazi zuten ofiziozko abokatuaren salaketarik ez egoteak sinesgarritasuna kentzen 
ziola salaketari, inkomunikazio-erregimenean daudenen kasuetan deklarazio horiek egiten diren baldintzak 
inola ere aintzat hartu gabe.  Madrilgo 50 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiak emandako artxibatze-autoak 
honela dio: “Harrigarria da, sufrimendu fisiko edo mentalak izan baziren, atxilotuek edo lagundu zien le-
traduak epaileen esku jartzeko unean ezer ez adieraztea. Horrenbestez, ez badugu inolako froga-zantzu 
objektiborik, eta jasota badago salaketa-jartzaileak ez zuela ezer aipatu epaileen esku utzi zutenean, argi 
dago salaketan tratu iraingarriari buruz egindako adierazpenak ez direla frogatu, ezta zantzu-mailan ere...”. 

Hala ere, Xabier Oleagak jada adierazi zuen ofiziozko abokatuak betetako eginkizuna, deklarazioa egitean: 
“... behin egin nuen, baina une hartan ez nekien polizia-deklarazioa zen ala galdeketako beste joko bat zen, 
gerora jakin nuen polizia-deklarazioa zela... Ez nekien babes legala nuenik, oso baldintza berezietan egin 
baitzen, galdeketara eraman ninduteneko baldintza beretan, oihuen eta mugimenduen artean...”.  

Kasu honetako ikerketarik ezan sartzen diren elementuak behin eta berriz aipatzen dira nazioarteko erakun-
deen txostenetan –Europar Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Batzordea eta Nazio Batuen Torturaren 
aurkako Errelatorea, adibidez– edo Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren, Torturaren aurkako Batzor-
dearen eta Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordearen epaietan. Txosten eta epai horietan, Espainia-
ko estatuaren aurka aurkeztutako kasu askotan ikerketa eraginkorraren bermerik ez dela egon adierazten 
dute. Atxilotuetako beste baten, Martxelo Otamendiren, kasuak justiziarik eza berdina izan zuen. Martxelo 
Otamendik, ordea, salaketa jarri zuen Giza Eskubideen Europako Auzitegian, eta auzitegi horren epaian, 
Espainia kondenatu zuten ez ikertzeagatik.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia Martxelo Otamendiren kasuan

2003ko otsailaren 24an, Martxelo Otamendi Auzitegi Nazionalera eraman zuten, eta hurrengo egunean, oraindik 
inkomunikazio-erregimenean zela, Auzitegi Nazionaleko 6 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko epailea-
renera eraman zuten, ofiziozko abokatu bat bertan egonda. Martxelo Otamendik adierazi zuen tratu txarrak pai-
ratu zituela prebentziozko atxiloaldian.  Epaian jasota dagoen moduan, “Azaldu zuen lo egitea galarazi ziotela; 
lehenbiziko bi egunetan zutik egon behar izan zuela; flexioak egitera behartu zutela eta, gero, geldirik egotera, 
enborra makurtuta eta burua beherantz jarrita; irain homofoboak egin zizkiotela; biluztu egin zutela eta sexu-ha-
rremanetarako gorputz-jarrera batean jartzera behartu zutela; objektu metaliko bat jarri ziotela lokian eta objektu 
horrek pistola-tiro baten antzeko detonazioa egin zuela; bitan, burua plastikozko poltsa batekin estali ziotela; eta 
hiltzearekin mehatxatu zutela, mediku forentsearen 2003ko otsailaren 22ko bisitaren ondoren”. 

Fidantzapeko askatasuna lortu ondoren, 2003ko otsailaren 27an, 6 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentra-
leko epaileari eskatu zion 2003ko otsailaren 24an egin zuen deklarazioaren kopia bat bidaltzeko Madrilgo 
guardiako epaileari. Salaketa horretan pairatu zituen tratu txarrak salatu zituen; epaileak, ordea, ez zuen 
eskatzailearen eskaera onartu, ondoz ondoko errekurtso eta eskaera guztietan.  2003ko otsailaren 25ean, 
salaketa jarri zuen Madrilgo instrukzio-epaile dekanoaren aurrean, eta tratu txarrak pairatu zituela adiera-
zi zuen salaketan. Madrilgo 5 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epaile andreak ikerketa abiatzea agindu 
zuen. Ez sinesteko moduan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaian jasotzen denez, “2003ko api-
rilaren 7an, Guardia Zibilaren komandantziak 5 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epaile andreari jakinarazi 
zion haien erregistroetan ez zegoela jasota auzi-jartzailea haien instalazioetan atxilotuta egon zenik 2003ko 
otsailaren 20tik 24ra bitartean”.

Martxelo Otamendik, bestalde, zenbait froga egiteko eskatu zuen; esate baterako, 6 zenbakiko Epaitegian 
egin zuen deklarazioa eska zedila, bai eta aske utzi zuten egunean EITB telebista-katean egin zituen adie-
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razpenen bideoaren kopia bat eska zedila ere. Halaber, eskatu zuen harekin zeldan egon zen atxilotuari 
deklaratzera deitzeko, eta 5 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epaile andrearen aurrean berriz deklaratzen 
uzteko, baina epaile andreak deklarazio hori Tolosako 3 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiko epailearenera 
bideratu zuen. Deklarazio horretan, Martxelo Otamendik bizitakoa azaldu zuen, eta esan zuen, atxilotuta 
izan zutenen aurpegiak ikusi ez bazituen ere, haietako baten ahotsa identifikatzeko gai izango zela. Epaile 
andreak mediku forentsea deklaratzera deitu zuen. 2004ko otsailaren 16an, Madrilgo 5 zenbakiko Instruk-
zioko Epaitegiko epaile andreak behin-behineko largespena erabaki zuen eta auzia artxibatu zuen. Epai-
tegi horretan bertan eta Madrilgo Probintzia Auzitegian aurkeztutako errekurtsoak atzera bota zituzten, eta 
2005eko uztailaren 20an, largespena konfirmatu zen. Auzitegiak ez zituen eskatutako beste frogak onartu, 
ikerketarako ekarpenik egiten ez zutela erabaki baitzuen. Babes-errekurtso bat aurkeztu zen Konstituzio 
Auzitegian, baina goi-auzitegi horrek ez zuen errekurtsoa onartu ere egin.

Estatuak argudiatu zuen ikerketa egin zela eta ez zegoela Martxelo Otamendik tratu txarrak eta torturak 
pairatu izanari buruzko deklarazioa egiaztatzen zuen daturik, baina hala ere, Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren epaiak gogora ekartzen du Egunkaria kasuko errugabetze-epaia, 2010eko apirilaren 12koa. 
Epai horretan, Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko Salako Lehen Sekzioko epaileek honako hau aitortu zuten: 
“Auzipetuek inkomunikazio-erregimenean egondako atxiloaldian pairatutako tratu txarrengatik eta torturen-
gatik egin dituzten salaketak bateragarriak direla atxilotze-zentroan aztertu ondoren eman diren txosten 
mediko-forentseetan adierazitakoarekin –tratu txar eta tortura horiek xehetasunez azaldu ziren ahozko ikus-
taldian eta, lehenago, instruktorearen aurrean, eta haiengatiko salaketak jarri ziren auzitegietan–. Hala ere, 
Auzitegi honek ezin du gai horri buruzko ondorio juridiko-penal garrantzitsurik atera, inkomunikazio-baldin-
tzetan behar adinako kontrol judizial eraginkorra egin ez zela kenduta”. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, berriz, Europako Kontseiluko Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Anker 
eta Iraingarrien Prebentziorako Europako Batzordearen (CPT) zenbait txostenen ondorioak jasotzen ditu, 
Espainiari eta tortura-salaketei buruz. 2003ko martxoaren 13an, CPTk hau proposatu zuen: “Inkomuni-
kazio-erregimenean atxilotutako pertsonek, halaber, askatasunez aukeratutako mediku batek aztertzeko 
eskubidea izan behar dute, eta hark Estatuak izendatutako mediku ofizialaren aurrean egin ahal izango 
du azterketa. Halaber, aldaketa batzuk proposatzen dira mediku forentseek erabiltzen dituzten inprimakien 
idazketan. Hala ere, 2001eko bisitan, gomendio horiek ez ziren txertatu eta delegazioak egiaztatu zuen me-
diku forentseek, kasu gehienetan, ez zutela indarrean zegoen inprimakia ere erabiltzen”.  2011ko martxoa-
ren 25eko txostenean, esaten da epaileek ez dutela atxilotua ikusten inkomunikazio-aldia luzatu aurretik, 
eta CPTk 2007ko martxoa-apirilean berrikusitako kasuetan, Auzitegi Nazionalak ez zuela inolako ikerketarik 
abiatu tratu txarren alegazioetan. Bestalde, CPTk “uste du mediku forentse baten bisitek ez dutela zaintza 
jurisdikzional egokia ordezten”.

Tortura-salaketen benetako ikerketa judizialerako bermeei dagokienez, “Auzitegiak dio, auzi-jartzaileak tratu 
txarrak behin eta berriz salatu bazituen ere, espedientetik ondorioztatzen dela Madrilgo 5 zenbakiko Instruk-
zioko Epaitegiko epaile andreak auzia largestea erabaki zuela, txosten mediko-legalak eta mediku foren-
tsearen deklarazioak soilik kontuan hartuta, auzi-jartzaileari entzun gabe. Errekurtsoan, Madrilgo Probintzia 
Auzitegiak largespena berretsi zuen, ikerketa-jarduketa osagarririk egitea beharrezkoa ez zela erabakita. 
Baina Giza Eskubideen Europako Auzitegiak uste du auzi-jartzaileak eskatutako froga-bitarteko osagarriak 
– prebentziozko atxiloaldian haren zaintzaren ardura izan zuten agenteak itauntzea batik bat– lagunga-
rriak izango zirela gertaerak argitzeko, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziak eskatzen 
duenarekin bat etorriz (38. atala, goian aipatua). Auzitegiak, halaber, azpimarratzen du garrantzitsua dela 
Torturaren eta Tratu nahiz Zigor Gizagabe eta Iraingarrien Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) go-
mendatutako neurriak hartzea, inkomunikazio-erregimenean atxilotuta dauden pertsonen azterketa mediko
-forentsearen kalitatea hobetzeko”.

Epaian, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Hitzarmenaren 3. artikuluaren alderdi prozesalaren urraketa 
egon dela adierazi zuen; hau da, ez zela benetako ikerketa judizial bat bermatu, eta Estatua 20.000 euro 
ordaintzera kondenatu zuen, kalte moralarengatik, bai eta prozesuaren kostuak ordaintzera ere. 

Iñaki Uriak ez zuen bere kasua aurkeztu Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren aurrean, eta Madrilgo 27 
zenbakiko epailearen aurrean jarritako salaketa atzera bota zuten, izapide eta arrazoiketa berdinekin. Ma-
drilgo Probintzia Auzitegian jarritako errekurtsoa ere ez zuten onartu, eta kasua largetsi zuten. Gauza bera 
gertatu zen Xabier Oleagaren salaketaren kasuan, lehen aztertu dugun moduan. Beste atxilotuek ez zuten 
torturengatiko salaketarik jarri, nahiz eta batzuek epaileari adierazi zioten zer-nolako tratua pairatu zuten. 
Kasu horietako eramankizunak, gastuak eta sistematikoki izandako erantzunik ezak direla eta, atxilotuek 
utzi egin zioten beren eskubideak aldarrikatzeko edo praktika horiek zigortzeko eraginkortasunik ez duen 
auzibidean jarduteari. 
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Kasu honetan, justiziarik ezak eta torturaren eta tratu txarren sekuelek eragin kolektiboa izan zuten, Egun-
karia itxi baitzuten eta atxilotuen izena zikintzeko modu bat izan baitzen. Joan Mari Torrealdaik atxiloaldiaren 
eta tratu txarren ondorio horiek aipatzen ditu. Ondorio horiek, hain zuzen, gertaera horien eragina erakusten 
dute, eta oso zalantzan jartzen dute tortura egiten duen gizartea eta Estatua. 

Egunkariaren historiaz gain, norberaren historia pertsonala dago. Niri min handia egin didate, niri 
eta nire familia osoari, haurrei batik bat. Milaka dokumentu bahituz, nire oroimen historiko osoa eza-
batu dute kolpe batez, nire etorkizun profesionala baldintzatu dute, moztu egin didate. Tratu gizaga-
bea emanez, gainera, publikoki kriminalizatu egin naute, eta nire ohore profesionala eta pertsonala 
zikindu dute. Inolako frogarik gabe. Oso gogorra da euskal kulturaren independentzia beti defenda-
tu duen batentzat bere burua prozesu zikin horretan nahasita ikustea. Zer-nolako estatua da hau? 
Zer justizia-mota? Bi aste inguru daramat espetxean, eta sinetsidazu, ez zait une bakar batean ere 
ahaztu gertatu zaidana. Nola ahaztuko ditut nire bizitzako egun gogorrenak? Joan Mari Torrealdai.

Barne Ministerioaren kereila eta zigorgabetasuna 

Egunkariaren kasuko atxilotu batzuek publikoki eta epaileen aurrean egindako salaketaren ondoren, Es-
painiako Barne Ministerioak atxilotuak Guardia Zibilaren aurkako kalumniak eta akusazio faltsuak egiteaz 
akusatu zituen. 

Barne Ministerioak salaketa bat jarri zuen Auzitegi Nazionalean atxilotuetako batzuen kontra (Egunkaria egun-
kariaren zuzendari ohi Martxelo Otamendi, eta Xabier Oleaga, Iñaki Uria eta Xabier Alegria). EL PAIS433 egun-
karian argitaratutako informazioaren arabera, María Dolores de Cospedalek aurkeztu zuen salaketa Auzitegi 
Nazionalean –Barne Ministerioko idazkariordea zen garai hartan–. Egunkari horren arabera, Ángel Acebesek 
esan zuen Egunkariako arduradunek, adierazpen horiek egitean, talde armatuarekin lankidetzan aritzearen 
delitua egin izan zezaketela. Hau da, ETAko kide izateaz edo ETArekin lankidetzan aritzeaz akusatu zituzten 
lehenbizi, eta gero, berriz akusatu zituzten talde armatuarekin lankidetzan aritzeaz, jasandako tratua salatzea-
gatik. Barne Ministerioaren azken urteotako bertsio estereotipatuak –tortura-salaketa jartzen duena ETAren 
eskuliburu bateko jarraibideak betetzen ari dela, alegia– salatzen duen pertsona susmagarri bihurtzen du, be-
rriz akusatzen zaio, eta horrela, salaketaren ikerketa eraginkor baterako berme guztiak urratzen dira.

Acebesek ETAren eskuliburu bateko jarraibideak “itsumustuan” betetzea leporatu zien lau zuzen-
dari ohiei –eskuliburuan, atxilotzen dituztenerako, torturak salatzeko aholkatzen die ETAk erakun-
deko militanteei–. Barne Ministerioak eskuliburu hori erantsi zuen kereilan. Ministroaren arabera, 
Otamendik hedabideen aurrean torturengatik egindako salaketak “irainen, kalumnien eta salaketa 
faltsuen delitua dira”, eta ez zen hori onartzeko prest.

Hala ere, Xabier Alegriaren kasuak (atxiloketa-multzo bereko kidea) akusazio horien inkoherentzia erakus-
ten du; izan ere, lehendik bitan atxilotuta egona zen, Garzón epailearen aginduz, eta atxiloaldi haietan ez 
zen ez tratu txarrik ez torturarik gertatu.

Nire kasuan, erabat argi geratu zen hori gezur ikaragarria dela. Nork asmatu ote du hori? Ni bitan 
atxilotu ninduten lehenago, eta ez ninduten horietako batean ere torturatu.   Atxiloketa bat EGINen 
kontrako operazioan izan zen, eta bestea, EKINen kontrakoan. Egunkariagatiko atxiloketan tratua 
desberdina izan zen, eta hor bai, hor torturatu egin ninduten. Xabier Alegria. 

Akusazio horiek erakusten dute, ez soilik tortura-salaketak ikertzeko borondaterik eza, baizik eta atxilotuen 
lekukotzarekiko mespretxua ere. Izan ere, lekukotza ikertu ordez –agintarien betebeharra da ikerketa hori 
egitea, eta hala jaso da Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaietan zein Nazio Batuetako Torturaren 
aurkako Batzordean–, atxilotutakoak berriz akusatu zituzten, publikoki, ETArekin lankidetzan aritzeaz, tor-
turak salatzeagatik. 

Auzitegi Nazionalak, haien kontra egindako akusazioez errugabetu zituen epaian, adierazi zuen akusazio ho-
rietan, oinarririk ez izateaz gain, ez zegoela inolako froga logikorik, eta salaketan bertan jasota bezala, torturei 
buruzko kontakizunak, auzitegiak aztertu ezin bazituen ere, koherenteak ziren, eta errespetua adierazi zien 
akusatuei. Akusazio faltsuaren salaketa bere baitan kalifikatzen da, ebazpen judizial horren testuinguruan, 
baina agintarien erantzun automatikoa erakusten du, torturengatiko salaketen gizarte-eragina minimizatzen 
saiatu baitziren horrela jokatuta. Bestalde, salaketa horrekin lotutako izapideak egin behar zituen epailea al-
datzeak, praktikan, salaketa artxibatzea eragin zuen, akusazio berriaren koherentziarik ezaren ondorioz. Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiaren epaian adierazi bezala, Espainiako estatuak tortura-salaketen ikerketa 

433  https://elpais.com/diario/2003/03/11/espana/1047337211_850215.html
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eraginkorra egiteko bermeak urratu zituen. Eta, Auzitegi Nazionalak adierazi bezala, Egunkariako kideen aur-
kako akusazioak funtsik gabekoak ziren. Martxelo Otamendiren salaketaren kasuan Giza Eskubideen Europa-
ko Auzitegiak ikerketa eraginkorra egin behar dela epai batean aginduta ere, azterketa honetan egiaztatu da 
Martxelo Otamendik eta beste atxilotu batzuek pairatutako torturak oraindik ere zigortu gabe daudela.

Amaitzeko, fiskalburuak kasuari buruz adierazitakoa jasotzen da:

86/2003 Aurretiazko Eginbideak.
1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentrala

Fiskalak, 2003ko martxoaren 11ko auto bidez egin zaion helarazpenari erantzunez, hau dio:

Barne Ministerioko Idazkariordetzak 2003ko martxoaren 3an Marcelo Otamendi, Ignacio Uria, Ja-
vier Alegría eta Javier Oleagaren aurka jarritako salaketaren gainean dagoela.

Eta ulertzen du instrukzioko epaitegi zentralek eskumena dutela salaketa hori izapidetzeko eta sa-
laketa horrek eragiten dituen eginbideen instrukzioa egiteko.

Salatutako gertaerak Estatuko segurtasun-gorputzen eta -indarren aurkako irain larrien eta kalumnien 
delitua izan daitezke, Zigor Kodearen 208., 215., 504.2 eta 574. artikuluetan xedatutakoarekin bat. 
Beraz, Auzitegi Nazionalak eta haren instrukzioko epaitegi zentralek dute delitu horiek jazartzeko es-
kumena. Izan ere, 574. artikuluak, terrorismo-delituei buruzko epigrafean, aukera ematen du banda 
armatuen edo talde terroristen esanetara jarduten duten pertsonek egiten duten delitu oro aztertzeko.

Beraz, Otamendi eta besteak (elementu subjektiboa) une honetan preso eta auzipetuta badaude, ban-
da terroristaren kide izateagatik edo halakoarekin lankidetzan aritzeagatik, egiten duten irain- edo ka-
lumnia-delitua (elementu objektiboa) ETA talde terroristaren esanetara egonda egiten dute, eta beraz, 
oro har hartuta, terrorismo-delitu bat da. Irizpide hori (Auzitegi Nazionalak eskumena duela delitu horiek 
aztertzeko) ezartzeko argudioetako bat da salaketan erruz erakutsitako eta behar bezala dokumenta-
tutako egitatea; hain zuzen ere, banda terroristak tratu txarren salaketa sistematikoak egiteko kanpaina 
antolatuta duela, halakorik gertatzen ez dela jakinda. Hau da, jarduera terroristaren beste adierazpen 
bat da, hari laguntzen diona; Estatuko segurtasun-indarrak torturatzaileak izan daitezkeela esatean, 
gezurra izanda ere, haien jarduera ahuldu dezakete, eta are gehiago, aukera ematen da prozedura judi-
zialak izapidetzeko eta haien baitan guardia zibilen eta polizien identifikazio pertsonala egiteko, inputatu 
gisa, salatzaileek jakinda ere inputazio horiek faltsuak direla. Eta horrek eskatzen du terrorismo-delituak 
epaitzen dituen auzitegi berak –Auzitegi Nazionala, hain zuzen ere– zigor-neurri bat ematea.

Horregatik, Fiskalak eskatzen du berariaz adierazteko Instrukzioko Epaitegi Zentralak eskumena 
duela, salatutako gertaeren berri izateko eta dagozkion eginbideak egiteko, eta, hasiera-hasiera-
tik, salatuen deklarazioa hartzeko, haiei agerraldirako zitazioa eginez, Ministerio Fiskalak zitatuta.

Madril, 2003ko martxoaren 11n Fiskalburua Sin. Eduardo Fungairiño Bringas

8.5. Aske utzitako pertsonek inkomunikazio-egoeran jasandako tratu 
txarren eta torturen salaketak

8.5.1. Adrian Donnayren kasua
Akusazio publikoak, tratu txarrak eta torturagatiko salaketa ez ikertzea

Laburpena

Adrian Donnay beste gazte batzuekin bizi zen Gasteizko Alde Zaharreko Kutxileria kaleko etxe okupatu 
batean. Gizarte Langintzako ikasketak ari zen egiten EHUn, lana zuen auzoko eskoletako neska-mutilekin 
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egiten ari ziren integrazio-proiektu batean, denbora librearen esparruan, eta parte-hartze aktiboa zuen Gas-
teizko gaztetxean.

Atxiloketaren aurretik, Ertzaintzak beste bitan atxilotua zuen, desobedientzia- eta okupazio-delituez akusatuta. 
Bi aldi horietan, gaua polizia-instalazioetan eman zuen, baina ez inkomunikatuta. Bi aldietan polizia-etxean 
izandako tratua zuzena izan zela uste du. 2010eko martxoaren 9an, Ertzaintzak atxilotu zuen, eta bost egun 
inkomunikatuta egon ondoren, Auzitegi Nazionalera eraman zuten, eta han, fidantzapean askatu zuten. Atxi-
loketaren berri zabaldu zen eta publikoki akusatu zuten ETAren gertuko taldeetako kide izateaz eta tranbia 
baten kontrako atentatuaren egilea izateaz. Haren izena hedabideetan azaldu zen, gertaera horien eta beste 
batzuen egiletzat hartuta, atxilotu orok legeetan aitortuta duen errugabetasun-printzipioa kontuan hartu gabe.

Salaketan adierazi zuen inkomunikazio-erregimenean atxilotuta egon zen aldian torturatu egin zutela. Honako 
hauek erabili zituzten torturetan, batez ere: mehatxuak, presioak eta haren amaren osasunaren manipulazioa; 
oihuak belarrian; gorputz-jarrera eta maniobra behartuak; mehatxuak eta andregaiaren ustezko atxiloketaren mani-
pulazioa; galdeketa sakonak, behin eta berriz; argia piztuta eta zarata etengabe zeldan, atxiloaldiak iraun zuen bost 
egunetan; eginbideak egiteko joan-etorri ugari furgonetan, eta hor ere, mehatxuak eta presioak. Bi galdeketa-talde 
eta -mota aipatu zituen. Batzuetan, tratua zuzena izaten zen, eta besteetan, berriz, gogorrak izan ziren berarekin eta 
tratu txarrak pairatu zituen. Medikuek lau aldiz bisitatu zuten, eta ea jipoitu zuten galdetu zioten, eta ezetz erantzun 
zuen. Baina adierazten du ez ziotela inoiz galdetu nolakoa izan zen tratua, eta urduri eta aztoratuta zegoela. Esaten 
du deklarazioa sinatu ondoren Ertzaintzaren tratua zuzena izan zela eta Madrilera eraman zutela. Han, epaileak 
fidantzapean askatu zuen. Azkenean, kargu horietatik absolbitu zuten, bi urte geroago. 

Atxiloketa eta hiru aste geroago, torturengatiko salaketa bat jarri zuen Gasteizko epaitegian. Bi hilabete ge-
roago, mediku forentse batek ikusi zuen; atxiloaldian zenbait aldiz ikusi zuen mediku bera zela dio. Txosten 
berri horretan tratu txarrei buruzko alegazioak jaso ziren, baina adierazten da ez zuela lesio fisikorik, haren 
egoera psikologikoa normaltasun-parametroen barruan zegoela, eta denbora horretan ez zuela tratamendu 
medikorik edo psikologikorik jaso alegatutako tratuen ondorioz. Kasua largetsi egin zuten, eta gero aurkez-
tutako errekurtsoak ez ziren onartu, eta azkenean, urtebete geroago, artxibatu egin zuten, 2011ko ekainean. 

Bestalde, atxilotu zuten egunaren biharamunean, Adrianen lagun J.A.-k kalean ustezko bi ertzainek itaundu 
egin zutela deklaratu zuen epailearen aurrean, eta esan ziotela Adrianek, galdeketa batean, hura erasoan 
inkriminatu zuela, eta haiekin lankidetzan aritzeko estutu zuten. J.A.-k, egun horretan bertan, gertaera ho-
riek salatu zituen epaitegian, eta adierazi zuen bi polizietatik gutxienez bat identifikatu zezakeela, baina bi 
aste geroago, J.A.-ri deklaratzera deitu gabe, auzia largetsi egin zen, iritzita egileak ezin zirela identifikatu 
eta ez zegoela gertaeren frogarik. 

Adrian Donnay absolbitu egin zuten egotzi zizkioten kargu guztietatik, atxiloketa eta bi urte geroago. Adrianen ka-
sua Istanbuleko Protokoloaren bidez azterketa honetarako analizatutako kasuetako bat izan zen. Haren lekukotzari 
buruzko aipamenak salaketaren eta ebaluazio horretarako erantsitako elementuen parte dira.  Adrian Donnayren 
kasuak antzekotasunak ditu beste askorekin: tortura eta tratu txarrengatiko salaketa ez zen ikertu, ez zitzaion dekla-
raziorik hartu biktimari, eta ez ziren egin auzia argitzen lagun zezaketen beste froga batzuk. Arrazoi horiek guztiek, 
beste kasu batzuetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren kondenak edo Torturaren aurkako Batzordearen 
ebazpenak eragin dituzte, gertaerak ez ikertzeagatik. Lekukotzaren sinesgarritasunak eta xehetasunek, bitan egin 
zitzaion ebaluazio psikologikoak, eta, gerora, Istanbuleko Protokoloaren araberako azterketan ezarritako itxiera-tal-
deetan egindako laguntza-lanaren jarraipenak honako hauek erakusten dituzte, argi eta garbi: Adrianen kontakizu-
naren iraunkortasuna, kontakizunaren eta inpaktuen arteko koherentzia, jarrera positiboa eta jasandako inpaktuen 
zehaztasuna, bai eta inpaktu horien bilakaera positiboa eta Adrianen osatze-ahalmena ere. 

Atxiloketa eta miaketak

Adrian Donnay 2010eko martxoaren 9an atxilotu zuten, kale borrokaren aurkako operazio batean, eta Gasteizen 
tranbia baten aurkako erasoan “sutea eta kalte terroristak” delitua egin izanaz akusatu zuten. Adrianek, berriz, or-
duan, goizeko 04:00etan, Madrilera epaiketa batera joateko irtetera zihoala esan zuen. Atxiloketaren ondoren, ha-
ren etxea miatu zuten, eta geroago, lokal bat eta familiaren etxea. Gero, Ertzaintzaren polizia-etxera eraman zuten.

Bi galdeketa- eta tratu-talde

Epailearen aurrean egindako salaketan, bi galdeketa-mota deskribatu zituen. Batzuetan, ertzain batzuek egin 
zioten galdeketa eta tratua zuzena izan zen; beste batzuetan, beste talde bateko batzuek, “gogorrek”, egin 
zioten galdeketa, egunean zenbait aldiz, eta terrorismoaren aurkako talde berri batekoak zirela esan zioten. 
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Han, tratua guztiz aldatu zen. Mehatxuka hasi ziren, Ondarroako atxilotuekin egon zirela esaten 
zidaten, eta nik haien tratua probatuko nuela. Nire gorputzeko atal guztiak neurtzen hasi ziren, 
ikusteko ea nola eutsiko nion. Nire familiarekin lotutako mehatxuak egiten hasi ziren, nire amak 
bere buruaz beste egin zuela esaten zidaten, nire aita gaizki zegoela, ukabilkadak jotzearen plantak 
egiten zituzten, lepotik heltzen ninduten, burua astintzen zidaten, iletik heltzen ninduten, belarrira 
oihuka egiten zidaten, belaunarekin presioa egiten zuten nire gorputzaren gainean, ni etzanda bai-
nengoen, burutik heltzen zidaten eta haien aurpegira hurbildu eta oihu egiten zuten, belarrian listua 
botatzen zidaten.

(…) Hor, galderak egiten hasi ziren, betiko tonuaz, nahiko ozen. Etengabe galdetzen zidaten, eta 
haiekin kolaboratzeko presionatzen hasi ziren. Nire familiaren aurkako mehatxuak egiten hasi zi-
ren, nire amaren puskak ekarriko zizkidatela, bere burua bota zuelako, nire andregaiari ni beste 
batekin ohean nintzela esango ziotela, A. atxilotuta zegoela, nire anaia txikia atxilotuko zutela... 
Bitartean, kolpeak ematen zituzten mahaian eta nire aulkiaren bizkarraldean, ostikadak ematen 
zizkieten gauzei, eta hor urduri jartzen hasi zirela zirudien. Jaka kendu zuten eta mahuka motzean 
geratu ziren, eta paretaren kontra jarri ninduten, hankak zabalik eta eskuak altxatuta eta pareta-
ren kontra jarrita. Gorputz-jarrera horretan, batek ostikadak ematen zizkidan zangoak zabaltzeko, 
beste batek presioa eragiten zidan bizkarrean belaunarekin, beste batek oihu egiten zidan belarrira 
ahoan bi eskuak jarrita zituela, eta txistua eragiten zidan belarrian. Irainak etengabe. Begiratzen 
banien, begietara begiratu behar nien; bestela, lurrera. (…) Txanda horretakoek gela berean egiten 
zizkidaten galdeketak, beti, hondoko gelan. 

Txosten eta jarduketa mediko-forentsea

Hiru alditan, hiru mediku forentsek ikusi zuten Adrian. Atxiloketaren egun berean, zenbait miaketatara era-
man ondoren, bi mediku forentseengana eraman zutela esan zuen. Epaitegian jarritako salaketan, hau 
adierazi zuen: “Ez zidaten inongo akreditaziorik erakutsi, baina medikuak zirela esan zidatela uste dut. Gela 
horretan sartzean, eskuburdinak kendu zizkidaten, lehen aldiz, eta eskumuturretako presioa arindu zitzai-
dan. Ertzainak kanpoan geratu ziren, atea itxita. Pultsua eta tenperatura hartu zizkidaten, eta ea kolperen 
bat hartu nuen galdetu zidaten. Nik ezetz esan nien, ondo nengoela, eta haiek hori idatzi zuten. Azterketa 
horrek 5 minutu inguru iraun zuen. Gertaerak eta bi urte geroago, hau adierazi zuen Istanbuleko Protoko-
loaren araberako peritaziorako egindako elkarrizketa psikologiko batean: Hatz lodiaren, gorputz-jarreren eta 
nerbioen kontuak esan nizkien. 

Geroago beste miaketa mediko bat egin zioten, eta aurrekoaren antzekoa izan zela dio. Hala ere, azterketa 
honetarako geroago egindako elkarrizketan, hau esan zuen: “Neskak beste begi batzuekin begiratzen nin-
duela iruditu zitzaidan; urduriago ikusiko ninduen edo; aurpegiagatik izango zen; begi-zuloak izango nituen, 
lo egin gabe egoteagatik... itxura txarra. ‘Ondo zaude?’, galdetu zidan, baina besteak zorroztasunez isilarazi 
zuen. (…) Neska hori ez zen berriz egon azterketa medikoetan, hura izan zen uneren batean nolabaiteko 
kezkaz begiratu ninduen bakarra, halaxe iruditu zitzaidan. Ea jo ninduten galdetu zidaten eta nik ezetz eran-
tzun nien; oinazeak nituela esan nien; hori idatzi zuten, baina ez zidaten ezer miatu. Galdeketetako tratuei 
buruz ez nien ezer esan; ez zidaten inoiz galdetu ea nola nengoen; bestela, oso urduri nengoela esango 
nien, ezin nuela antsietate hura kontrolatu. Jasotako tratuari buruz ezer ez esateko ohartu zidaten poliziek, 
sartu aurretik, hori burutik kentzeko. Azterketak 5 minutu baino gutxiago iraun zuen; ez dut ulertzen zer ze-
la-eta horrenbesteko presa”.

Mediku forentsearen hirugarren bisita izan zuen. Honela kontatzen du bisita hori: “Gero, esnatu egin ninduten 
eta berriz eraman ninduten medikuarenera. Bi pertsona zeuden: aurreko eguneko gizon bera eta beste ema-
kume bat. Tentsioa hartu zidaten eta baxu nuela esan zidaten; tenperatura, normal; zertxobait urduri nengoela, 
etengabe dardarka bainengoen; eta galdetu zidaten ea kolperik hartu nuen, eta nik ezetz esan nien. Baina aldi 
horretan ere ez zidaten galdetu jasotako tratuari buruz. Azterketa horrek 5 minutu iraun zuen”. 

Atxiloaldiko okerrena

Adrianen esanetan, furgonetan egindako joan-etorrietan izan zuen beldur handiena eta lekualdatze horiek 
izan zuten eragin handiena berarengan. Galdetzaile-talde bat egoten zen –”gogorrak” zirela dio–, eta tentsio 
handia, mehatxuak eta presio psikologikoa pairatu zituen. Bai eta haren amaren egoerari buruzko aipame-
nak ere; izan ere, osasun mentaleko arazoak ditu, eta lotura estua du Adrianek amarekin. Azkenik, esaten 
du inkomunikazioaren luzapenaren unea izan zela okerrenetako bat.
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Iristean, zeldara eraman ninduten, eta, gero, berriz galdeketa-gelara. Han inkomunikazioaren luzapena 
erakutsi zidaten, igandeko 04:00ak edo 05:00ak arte. Nik ez nuen sinatu nahi izan eta berriz eraman 
ninduten zeldara. Han, beheraldia izan nuen, beste hiru egun geratzen zitzaizkidala pentsatzean. 

J.A.R.-en aurkako mehatxuak, ikertu gabeak

Adrianen atxiloketaren hurrengo egunean, berriz, J.A.R.-k hau salatu zuen epailearen aurrean: egun ho-
rretan bertan, martxoaren 10ean, goizeko 07:45ean, bi gizon gerturatu zitzaizkiola, Barne Ministerioaren 
agenteak zirela esanez, eta Adrian Donnayk inkriminatu egin zuela esan ziotela, Gasteizko tranbia baten 
aurkako erasoan ustez parte hartu izanagatik. Horrez gain, 09:30ean beste leku batera joateko esan zioten, 
eta lankidetzan aritzeko eskaintza egin zioten, Adrianen deklarazioek haren aurka izan zezaketen ondorio 
negatiboak eragozteko. Halaber, gutxienez bi polizietako bat identifika zezakeela dio. Astebete geroago, 
martxoaren 17an, hauxe izan zen epailearen autoan adierazitako erantzuna: “Kontatutako egitateak “Beste 
delitu batzuk” kategoriako delitua izan badaitezke ere, ezezaguna da nor izan daitekeen egitate horien egi-
lea, eta ez dago ikerketa judiziala abiatzeko oinarria; beraz, Prozedura Kriminalaren Legearen (...) artiku-
luan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da auziaren behin-behineko largespena erabakitzea, polizia judizialari 
egitea dagozkion ikerketei kalterik egin gabe”. Epaileak jarduketak artxibatzeko agindu zuen.  

Salaketa artxibatu egin zen, ustezko polizia batzuekin, salaketa jarri zuen pertsonaren aurkako mehatxue-
kin, eta gertaera horiek Adrian Donnayk ustez emandako informazioarekin lotuta egon arren. Ez zitzaion 
salaketa-jartzaileari (J.A.R.) deklaratzera deitu, eta ez zen kontuan hartu gizon horietako bat identifika ze-
zakeela esan zuela. 

Atxiloketaren komunikazioa eta publizitatea

Atxiloketa horren testuinguruan, elementu hauek nabarmendu behar dira: batetik, ertzain baten aurkako aten-
tatuaren urteurrena, eta, bestetik, txikizio handiak –esaterako, tranbia baten aurkako erasoa Gasteizen– era-
gin zituzten kale borrokako taldeen aurkako borroka. Atxiloketaren egun berean, Eusko Jaurlaritzako barne
-sailburuak prentsaurrekoa eman zuen, eta atsegin handiz eman zuen atxiloketaren berri. Horrekin bi hilabete 
lehenago atxilotutako beste bi pertsonaren atxiloketa osatzen zela esan zuen, “kale-terroristak” eta “ETAren 
ikastunak” zirela esan zuen. Prentsaurreko horretan, Ertzaintzako kide baten heriotza gogoratu zuen, 9 urte 
lehenagoko hil zena, haren kontrako atentatu batean autoa erretzearen ondorioz. Hain zuzen ere, atxiloketa 
hori “ertzain horri, haren familiari eta terrorismoaren biktima guztiei egin ziezaiekeen omenaldirik onena” zela 
esan zuen434. Komunikazio publikoan ez ziren haren nortasuna eta errugabetasun-presuntzioa babestu.

Tratu txarren eta torturaren alegazioei buruzko ikerketa

Salaketan, Adrian Donnayk honako hauek eskatu zituen: txosten medikoak eransteko, galdeketetan parte 
hartu zuten ertzainak identifikatzeko, ofiziozko abokatuari deklarazioa hartzeko, epailearen aurrean egin 
zituen deklarazioak eransteko, eta mediku forentse batek hari balorazioa egiteko, bai eta konfiantzazko psi-
kologo batek balorazio psikologikoa egiteko ere.

Epailearen aurrean egindako salaketan –apirilaren 7an aurkeztu zen, guardiako epaitegian–, atxiloketaren eta 
tratu txarren ondoren zuen egoera psikologikoa adierazi zuen: Atxilotuta egon nintzen 4 egunetan, dardara 
handiak izan nituen, bai dardara fisikoak, bai ahotsekoak, eta zenbait egun iraun zuten atxiloaldiaren ondoren 
ere. Egun horietan, hotz handia pasatu nuen, batez ere galdeketetan eta leku batetik besterako joan-etorrie-
tan. Eta atxiloaldiaren ondoren, egun batzuetan, eskuineko eskuko hatz lodia lokartuta sentitzen nuen. Sekue-
lei dagokienez, askoz urduriago sumatzen dut nire burua, eta oinazeak eta ondoeza tripan, estutu egiten naiz 
jende asko dagoen lekuetan, eta inkomunikazio-egunetako irudiak edo flashak etortzen zaizkit burura.

2010eko ekainaren 3an, gertaerak eta hiru hilabete geroago, txosten mediko-forentse berri bat egin zuen 
Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko Arabako Zuzendariordetzako medikuak. Txosten horretan, Adrian 
Donnayk egindako alegazioak jaso ziren: inkomunikatuta egon zen denboran argia etengabe piztuta egon 
zela; galdeketak egin zizkiotela, baten eta bestearen artean ordu gutxi utzita, atsedenik gabe; gorputz-jarre-
ra behartuetan egon behar izan zuela denbora luzez; irainak, mehatxuak eta oihuak belarrira egin zizkiotela; 
eta atxiloaldiko lehenbiziko egunean, 12 ordu baino gehiago egon zela eskuburdinak estu jarrita, eta horren 
ondorioz, hatzak lokartu zitzaizkiola. Txostenak jasotzen du Medikuntza Legaleko Zuzendariordetzako pe-

434  Noticias de Álava egunkaria, 2010/03/10.
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ritu forentseek azterketa egin ziotela egunero, martxoaren 9tik 12ra –12an, Madrilgo Auzitegi Nazionalera 
eraman zuten–. Egindako azterketetan, atxilotuak ez zuen adierazi indarkeria fisikoa, tratu txarrak edo era-
soak pairatu zituenik, ezta mehatxuak eta irainak egin zizkiotenik ere. Halaber, txostenak dio ez zuela beste 
aurrekari mediko esanguratsurik, eta azterketa psikopatologikoaren emaitzak parametro normalen barruan 
zeudela, eta ez zuela ageriko alterazio psikologiko esanguratsurik, salatutako gertaeren harira. Eta ez duela 
esan tratamendu farmakologiko, mediko, psikologiko edo psikiatrikorik behar izan duenik edo eskatu duenik, 
salatutako gertaeren ondorioz.

Epaileak kasua artxibatzea erabaki zuen, alegatutako tratu txarraren frogarik ez zegoela iritzita. Sala-
keta-jartzaileak ondoz ondo egindako errekurtsoak atzera bota zituzten, eta kasua behin betiko largetsi 
zen 2011ko otsailean. Adrian Donnay, berriz, egotzitako delitutik absolbitu zuten 2012an, atxiloketa eta 
bi urte geroago.

Istanbuleko Protokoloan oinarritutako azterketa

Tratu txarren eta torturen kasu-multzo baten ebaluazioaren barruan, Adrian Donnayk parte hartu zuen Ar-
gituz elkarteak eta giza eskubideen arloko beste elkarte batzuek lehenago argitaratutako azterketa batean, 
eta, geroago, lan honetarako egindako azterketan. Bi azterketa horiek Istanbuleko Protokoloan oinarrituta 
egin ziren. Elkarrizketak psikologo aditu batek egin zituen, 2011ko ekainean eta 2016ko otsailean, eta gain-
begiratze psikiatrikoa izan zuten. Bestalde, azken balorazio horren ondoren, taldekako hiru saiotan hartu 
zuen parte. Parte-hartze horrek agerian uzten ditu, bai zenbatekoa izan zen pairatutakoaren eragina, bai 
ondorioak asimilatzeko eta gertatukoarekin bizitzen ikasteko beharra. 

Bi peritazioetan, pairatutako tratuari buruzko xehetasun askoz zehatzagoak jaso ziren, eta epailearen au-
rrean deklaratutakoa konfirmatzen dute, hasieran Ertzaintzaren tratuarekiko konfiantza zuela barne, lehen-
dik bitan atxilotuta egona baitzen. Horietako batean, hau kontatu zuen: “Ordura arte, nahiko lasai nengoen, 
Ertzaintzak atxilotu ninduelako, eta azken urteetan, gutxitu egin ziren polizia-gorputz horren aurka torturen-
gatik egindako salaketak”. 

Ebaluazio psikologikoek hasieran izandako sintoma psikologiko handien bilakaera positiboa erakutsi zuten 
–trauma osteko estresaren eta beste eragin-mota batzuen tipikoak ziren–, eta azken ebaluazioan, ia desa-
gertuta zeuden, eragin txikiz berraktibatzen diren zenbait egoeratan kenduta. Txosten horietan, eraginaren 
bilakaera deskribatzen da: “Berresperimentazio-sintomak, hala nola (furgonetaren) irudi intrusiboak eta (amari 
buruzko) pentsamendu errepikakorrak; saihespenezko portaerak zituen eta ez zuen gaiari buruz hitz egin nahi, 
ezta besteek gogoraraztea ere (hori lagun baten lekukotzaren bidez egiaztatu da); jarduera sozialak edo par-
te-hartzekoak aldatu zituen, eta egiten zituen gauzak mugatu; arazoak zituen loa hartzeko, bai eta beldurra eta 
estigma-sentipena ere (“Denek dakite; denek identifikatzen zaituzte: atxilotuta egon dena”)”.

Lan-esparruari dagokionez, hau jasotzen da: “Inkomunikazio-aldiaren ondoren, Donnay jaunak auzoan 
adingabeekin begirale gisa zuen lana galdu zuen. Adingabeen eta gurasoen babesa izan arren, Udaletik 
deitu zuten kontratatzen zituzten begiraleen profilari buruz galdezka. Haren irudiak hedabide guztietan argi-
taratu ziren; hori dela eta, Donnay jaunak une oro sentitu zuen denek ezagutzen zutela eta epaituta zegoela, 
epaiketarik egin gabe”. 

Istanbuleko Protokoloko talde horretako mediku forentse batek egindako balorazio forentsean, honako hau 
jasotzen da: “Ondorioz, tratu txarrekin lotutako adierazle fisiko urriak hauteman dira. Elkarrizketatutako per-
tsonak deskribatutako metodoak kontuan hartuta, ez da espero behar marka fisiko eta sintoma somatiko 
iraunkorrak aurkitzea, eta peritazioan, alderdi psikologikoak dira garrantzitsuenak. Erreferentziako informa-
zio klinikoa garrantzi gutxikoa da”. 

Azkenik, azterketa horretan, ondorio hauek atera dira: Gure ustetan, ateratako ondorio psikologikoen deskri-
bapena eta ustezko torturaren deskribapena guztiz bat datoz. Ondorio psikologikoak, hain zuzen, elkarrizke-
tatuaren gizarte-testuinguruan eta gertaeren garaian muturreko estres-egoeren aurrean espero daitezkeen 
erreakzioak eta sintomak dira435. 

Tratu txarren balorazioei dagokienez, azterketa honetarako txostenean, salaketak eta prebentzioarekiko 
konpromisoak berekin dakartzatenari buruzko gogoeta batzuk daude: “Torturarekin, ba..., ikusten dut eta 

435  Egindako aurreko ebaluazioarekin eta sintomen eta kontakizunaren garapenarekin bat etorriz, honako hauek erantsi dira: lagun min 
bati egindako elkarrizketa, poliziaren eginbideak (Donnay jaunak aipatzen dituen joan-etorri etengabeak ageri dira hor), etxebizitza miat-
zera sartu ziren unea erakusten duen bideoa, ebaluatutako pertsonak elkarrizketan aipatzen dituen albisteen egunkari-zatiak (Istanbuleko 
Protokoloko dokumentua).
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arazo bat dagoela esaten dut, baina jendeak ez badu ezer egiten, nik ezin diot inori ezer eskatu, nik ezer 
egiten ez badut”. Adierazten du nola bihurtzen den ikusezin bere esperientzia, eta jendeak tortura eta tratu 
txarrak daudela zalantzan jartzeak haserrea eta gogaita eragiten dizkiola. 

8.5.2. Arkaitz Agoteren kasua
Ikerketarik eza, tortura eta inkomunikazioaren helburua

Kasuaren laburpena

Auzitegi Nazionaleko Zigor-arloko Salako 3. Sekzioak, 1 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentralaren 
61/2007 sumarioan, frogatutzat jo zuen Arkaitz Agoteren kasuan (45/08 epaia) atxilotua inkomunikatuta 
egon zela, bitartean ikerketa-jarduerarik egin gabe. Atxilotua 6 egun egon zen inkomunikatuta, eta eginbide 
hauek baino ez ziren egin: a) atxilotze-akta eta atxilotua Madrilera eramatea; b) inkomunikazioa luzatzeko 
eskaera; c) mediku forentsearen 8 bisita (egunean bitan, bisita bakoitza 10 minutukoa izanik); d) deklara-
zio bat ofiziozko abokatua aurrean zela, atxiloaldiko 3. egunean (abokatuak ez zuen inolako esku-hartzerik 
egin); e) epailearen aurrean joan aurreko deklarazioa, atxiloaldiaren 6. egunean. Hau da, atestatuan ez 
dago ikerketa-jarduerarik jasota atxiloaldiko denboraren % 90ean. Baina atxilotuaren lekukotzak dio denbo-
ra horretan galdeketak egin zizkiotela.

Auzitegi Nazionaleko epaiaren esanetan, Arkaitzek torturengatiko salaketetan adierazitakoa koherentea 
zen polizia-atestatuko xehetasunekiko; esate baterako, parte hartu zuten poliziak, Madrilen egon arren, 
Euskaditik joanak zirela, eta forentsearen bisita-motak eta hari egindako alegazioak. Bestalde, lekukotzan, 
adierazi zuen galdeketetan torturak egon zirela eta salatu zituela, baina atestatuan ez dago inolako ikerke-
ta-jarduerarik jasota. Salak, epaian, dio ez dagoela erlaziorik eskatzen den inkomunikazio-erregimenaren 
eta ikerketa-jarduerarik ezaren artean. Bestalde, beste froga batzuen bidez egiaztatu ez den polizia-dekla-
razioaren balioa zalantzan jartzen du, eta Arkaitz akusazioetatik absolbitzen du, zenbait faktore aipatuz: a) 
epaileari esan ziola deklarazioa torturapean sinatu zuela eta egitateak ez zirela egiazkoak; b) bere lekuko-
tzaren xehetasunak bat datozela atestatuko beste xehetasun batzuekin; c) bere deklarazioa kenduta, ez 
dagoela beste frogarik Arkaitzen kontra, eta deklarazio hori erasan psikologiko larriko egoeran egin zuela. 
Hau da, atxilotuak polizia-egoitzan bere burua errudun aitortzeko sinatutako deklarazioa ez zela balioz-
koa, gero, epailearen aurrean, pairatutako torturen ondorioa zela salatu baitzuen, eta atxilotuaren lekukotza 
koherentea zela.

Arkaitz akusazioetatik absolbitu zuten, baina ez ziren ikertu, ez torturengatik jarritako salaketa, ez bere bu-
rua errudun aitortzeko deklarazioaren baldintzak, ezta horren guztiaren gaineko erantzukizunak ere. Epai 
horrek erakusten du zenbateko interesa izan zuten epaileek sakon alderatzeko inkomunikazioaren zentzua 
eta praktika –ikertzeko justifikatu zena–, batetik, eta atestatuak erakutsitako ikerketarik eza, bestetik. Bikti-
mak torturengatik jarritako salaketak erakusten du zer bizi zuen inkomunikazio-aldian. Epaileek kontakizun 
horretako xehetasunak sartu egin zituzten kasuaren analisian.

Bestalde, kasu honek erakusten du, halaber, atxilotuak torturak pairatzen ari zela alegatu zuela, bere buruaz 
beste egiteko mehatxua egin zuela, eta horrez gain, beso bat beso-euskarrian zeramala, eragin emozional 
handiaren pean zegoela eta gogo-aldarte deprimitua zuela –txosten mediko-forentseetan ere jasota dago 
hori–, baina horrek guztiak ez zuen inolako islarik izan haren babesean, ezta ikerketa egiteko neurrietan ere. 
Den-denak berdin jarraitu zuen atxiloaldiaren amaiera arte.

Azkenik, epaiak Auzitegi Gorenaren eta Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia azpimarratzen du, nork 
bere burua errudun aitortzeko deklarazioa ez dela kondenatzeko behar besteko froga, alegia. Hortik harago, 
epaiak adierazten du adierazpen-askatasuneko eta borondatetasunezko baldintzak behar direla deklarazio 
bat baliozkoa izateko, eta kasu honetan ez zela horrelakorik egon, eta horren isla dela epailearen aurrean 
deklarazio hori ukatu eta torturak salatu izana. 

Gertaerak

Arkaitz Agote 2005eko azaroaren 2ko 23:00ak baino zertxobait lehenago atxilotu zuten, Zarauzko (Gipuz-
koa) bake-epaitegian lehergailu bat jarri izanaz akusatuta. Lehergailua kakao-poto batean zegoen, 600 gra-
mo inguruko gai leherkorra zuen, eta 01:26an leher egiteko programatutako tenporizadorea zuen. 23:00etan, 
ordea, auzotar batek susmagarri iruditu zitzaion bonba-paketea ikusi zuen eta Ertzaintzari deitzea erabaki 
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zuen. Lehergailu bat zela egiaztatu zuten; kartel bat ere bazuen, “KONTUZ, BONBA!!” zioen legendarekin. 
Lehergailua Ertzaintzako Lehergailuak Indargabetzeko Unitateak indargabetu zuen.

Epailearen aurrean egindako deklarazioan, Arkaitz Agotek adierazi zuen ez zuela inolako zerikusirik ger-
taera horrekin, eta ez deklaratzeko eskubidea erabili zuen. Arkaitzen kontrako epaiketan, Guardia Zibileko 
bi kidek deklaratu zuten: batek esan zuen atxiloketa ez zela bortitza izan, eta beste batek, berriz, Arkaitzek 
lege- eta mediku-laguntzaren berme guztiak izan zituela, eta “Zarautzen lehergailu bat jarri izanari dagokio-
nez, borondatez aitortu zuen hori, eta gertaerekin guztiz bat zetozen zenbait xehetasun eman zituen: ordua, 
jarduteko modua...” 

Epaian, epaileek zalantzak adierazten dituzte, deklarazioaren askatasunik eta espontaneotasunik ezaren 
inguruan, “atxiloaldian tratu txarrak pairatzeagatiko salaketa bat dagoelako; bestalde, mediku forentsearen 
martxoaren 30eko txostenean, jasota dago atxilotuak esan ziola ezin zuela iraun gehiago han, eta han jarrai-
tuz gero, txorakeria bat egingo zuela, beso-euskarria kenduko zuela eta bere burua urkatuko zuela harekin”. 
Aurrekoarekin batera, jasotzen da 2005eko apirilaren 2an, 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegi Zentraleko 
epailearen aurrean egindako deklarazioan, polizia-instalazioetan egindako deklarazioa ukatu egin zuela, 
eta adierazi zuela “instalazio haietan egon den denboran ez diotela lorik egiten utzi, eta esan diotena dekla-
ratzera behartu dutela, buruan poltsa jarriko ziotela edo jipoituko zutela”. mehatxatuta. “5 aldiz jarri ziotela 
poltsa buruan, eta asfixia-sintomak eragin zizkiotela horrela, eta bitan konortea ere galdu zuela”, “Besoan 
eginda zuen ebakuntza baliatu zutela, eta gorputz-atal horretan kolpeak ematen zizkiotela, mina egiteko 
eta haiek nahi zuten deklarazioa lortzeko”.  Hori guztia zela eta, jada bazegoen salaketa bat epaitegian 
tratu txarrengatik, artxibatu zutena, baina ikerketa-eginbiderik egin gabe, eta errekurtso bat aurkeztu zen. 
Salaren esanetan, “antzeko kasuetan, Konstituzio Auzitegiak erabaki du beharrezkoa dela salatutakoaren 
ikerketa egitea”. 

Hau da, Zigor Arloko Salak adierazten du akusatuaren inputaziorako oinarri nagusia polizia-egoitzan bere 
burua errudun aitortzeko deklarazioa dela, eta, Konstituzio Auzitegiaren 783/2007 Epaiak, urriaren 1ekoak 
hau diola: aitorpena askatasunez eta borondatez egin dela ziurtasun osoz esan daitekeenean soilik izan 
daiteke aitorpen hori hura egin duenaren aurkako froga”.436 

Deklarazioetan adierazpen-askatasuna egon zen ala ez baloratzeko, Aretoak atestatuko denbora-sekuen-
tzia alderatzen du torturengatiko salaketako testuaren edukiarekin437 , argitzeko alegatutako presioak eta 
hertsapenak egon diren ala ez. Izan ere, “horrelako presiorik egon zitekeelako zalantzarik txikiena sortuz 
gero, polizia-egoitzan bere burua errudun aitortzeko deklarazioak ezin du izan inolako froga-baliorik”.

Auzitegi honek prozedura honetako dokumentazioan (atestatua, sarrera- eta erregistro-eginbidea, txosten 
mediko-forentseak, deklarazio judiziala) eta Arkaitz Agotek torturengatiko salaketan adierazitako gertaere-
tan aipatzen diren denbora-tarteen azterketa konparatiboa egiteari ekin zion. Epaiaren esanetan, “emaitza 
oso adierazgarria da; izan ere, agerian uzten du oso denbora-tarte luzea egon dela inolako polizia-egin-
biderik egin gabe, eta horregatik, nekez justifikatzen da atxiloaldiak hainbeste irautea, eta are nekezago, 
inkomunikazio-erregimena aplikatzea.

Inkomunikatzea ez ikertzeko?

Salak Guardia Zibilak atxiloketari buruz egin zuen kontakizunaren eta Arkaitzek torturengatiko salaketan 
adierazitako gertaeren arteko azterketa paraleloa egiten du. Azterketa horrek honako hauek erakusten ditu:

1. Martxoaren 28an –asteazkena zen– atxilotu zuten, 15:00etan; 19:00etan, miaketa bat egiteko ate-
ra zuten; eta Madrilera eraman zuten gauean. Goizeko 04:20an iritsi zen Guardia Zibilaren Zuzen-
daritza Nagusira. Gertaera horiek guztiak bat datoz atxilotuaren deklarazioarekin.

436  “Ezinbestekoa da Auzitegi honek deklarazio horiek guztiz eta erabat askeak, espontaneoak eta borondatezkoak izan zirelako ziurta-
suna eta uste osoa izatea, gure Auzitegi Gorenak polizia-egoitzetan nork bere burua errudun aitortzeko deklarazioek, gero berretsi gabeek, 
kargu-frogatzat duten baliozkotasunari buruzko jurisprudentziarekin bat (Auzitegi Gorenaren 2008ko ekainaren 5eko Epaia (ROJ: Auzitegi 
Gorenaren 2890/2008 Epaia, 1484/2007 errekurtsoa; txostengilea, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre), honela diona: “Jakina, de-
klarazioaren borondatetasuna aitorpenaren baliozkotasunaren aurrebaldintza nagusia da, eta abokatuaren presentzia (Espainiako Kons-
tituzioaren 17. artikulua eta Prozedura Kriminalaren Legearen 320. artikulua) inputatuaren eskubidearen zerbitzurako berme-tresna da 
(Espainiako Konstituzioaren 15. artikulua), eta, finean, haren defentsa-eskubidea defendatzeko berme-tresna (Espainiako Konstituzioaren 
24. artikulua). 

437  2007ko maiatzaren 10ean egin zen, Donostiako 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegian, eta 2008ko apirilaren 15ean artxibatu zen, 
Madrilgo 36 zenbakiko Instrukzioko Epaitegiaren auto bidez.
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2. 10:00etan, inkomunikazioa bi egunez luzatzeko eskatu zen.  Arkaitzek, berriz, lehen galdeketa 
egin ziotela dio, eta guardia zibil ugarik hartu zutela parte. Hori ez dago jasota atestatuan.

3. 12:15ean, jasota dago mediku forentsea iritsi zela atxilotua ikusteko.  Arkaitzek hori berretsi du 
deklarazioan. Arkaitzek luxazioa zuen sorbaldan, eta besoa beso-euskarrian zuen. Oinazerako tra-
tamendua eman zitzaion. Deklarazioan, Arkaitzek dio egun batzuetan egon zela mediku forentsea-
rekin, eta nozitutako tratuaren berri eman ziola.

4. Medikuaren bisitaren ondoren, ez dago Guardia Zibilaren ikerketa-jarduerarik jasota 13:00etatik 
24:00etara. Arkaitzen salaketan, berriz, galdeketak eten gabe egin zizkiotela adierazten da.

5. Martxoaren 29an, 01:00etik 11:00etara, ez dago ikerketa-jarduerarik jasota. “Ez zidaten uzten. 
Zeldan, ez zidaten esertzen uzten. 5 egunetan zutik egon nintzen ia denbora guztian. Ateak beha-
txulo bat zuen, eta erortzen banintz, kolpeka altxarazten ninduten. Argia piztuta zegoen, une oro.”

6. 11:00etan, txosten mediko bat dago, eta hau jasotzen da han: “Oso lo gutxi egin duela dio, galde-
keten eta nerbioen ondorioz”. 

7. 18:00etan, beste txosten forentse batean, hau dago jasota: “Oso urduri dagoela dio, eta hau dio hitzez 
hitz: ezin dut gehiago jasan hemen, eta hemen jarraitzen badut, txorakeriaren bat egingo dut. Beso-eus-
karria kenduko dut eta nire burua urkatuko dut horrekin”. Ez dago jasota forentseak aztertu zuenik, ezta 
atxilotuak azterketari uko egin zionik ere”. Arkaitzek, halaber, horrela dio salaketan: “Beso-euskarriaren 
sokarekin urkatuz nire buruaz beste egingo nuela esan nion. Hori ez egiteko esan zidan”.

8. 21:00etan, erregistratuta dago deklarazioa hartu ziotela. Hau dio Arkaitzek: “Ostiral gauean, nahi 
zuten guztia jada deklaratua nuen. Deklarazio polizial bat egin nuen, eta gero beste bat. Aurretik, 
galdera eta erantzun guztiak prestatu genituen. Deklarazio-gelan, bi agente zeuden, kaleko jan-
tzietan eta kaputxarik gabe, bai eta mahai bat eta ordenagailu bat ere. Ni haien aurrean nengoen 
eserita, eta nire atzean, ofiziozko abokatu bat”(…) “Abokatuak ez zuen txintik esan. Nik ez nuen 
ikusi ere egin”.

9. Martxoaren 30eko 22:00etatik 31ko 11:00etara ez dago ikerketa-jarduerarik. 11:00etan, forentsea-
ren beste bisita bat dago erregistratuta, eta hau jaso da: “Oso urduri dagoela dio. Hau dio hitzez 
hitz: kaputxa bat, mozorro bat eta poltsa bat jarri dizkidate, konortea galdu arte, 5-6 aldiz. Ez di-
date esertzen uzten. Zutik nago denbora osoan”. Salaketan, hau dio: “Pentsatu nuen deklarazioen 
ondoren dena amaitu zela, baina ez zen horrela izan. Galdeketak egiten jarraitu zuten, aurrekoak 
bezain gogorrak. ….. Guardia zibilak oso urduri zeuden ostiralean eta larunbatean...”. Salaketan, 
galdeketetan parte hartu zuten hiru agenteren deskribapen zehatza dago.

10. Egun horretan, ez dago ikerketa-jarduerarik jasota 18:00ak arte. Ordu horretan, beste azterketa 
forentse bat egin zitzaion, eta hari buruzko txostenean hau ageri da: “Atxilotuak torturak egiten ari 
zaizkiola dio”. Epaian adierazten da forentseak ez zuela aztertu, eta ez dagoela jasota atxilotuak 
azterketa egiteari uko egin zionik.

11. Apirilaren 1ean, 06:20an, beste deklarazio baten akta hasten da, eta 10:55ean eteten da, mediku
-forentsearen bisitagatik. Epaiaren arabera, “Ez dago jasota forentseak aztertu zuenik, ezta atxilo-
tuak esplorazioari uko egin zionik ere”. 11:10ean, deklarazioa egiten jarraitzea erabakitzen da, eta 
horrek Arkaitzek esandakoa berresten du; hau da, medikuaren bisita 10 minutukoa zela. 11:36an, 
deklarazioa amaitzen da, eta une horretatik 18:00etara –forentsearen bisita berriz–, ez dago inola-
ko jarduerarik jasota, hurrengo eguneko 11:00ak arte.

12. Apirilaren 2a. Txosten forentse berri bat, 11:00etan. Hau dio txosten horrek: “Informatuak dio ez 
duela lo egin, bi ordu baino ez, gau osoan galdeketak egin baitizkiote. Galdeketetan, poltsa jarri 
diote, mehatxuak egin dizkiote, eta kolpeak eman dizkiote buruan eta lesionatutako sorbaldan, 
deklarazioa egitera behartzeko. Atzotik elikagairik eman ez diotela dio. Azterketa egitean, ez da 
hauteman indarkeria fisikoko seinalerik. Konortea du eta orientatuta dago, eta deklarazioa egiteko 
baldintzak betetzen ditu”.

13. Apirilaren 2an ere, epailearen aurrean egindako deklarazioan: Ezeztatu egiten du polizia-insta-
lazioetan deklaratu duen guztia, eta “adierazi nahi du haietan egon den denboran ez diotela lorik 
egiten utzi, eta esan diotena deklaratzera behartu dutela, buruan poltsa jarriko ziotela edo jipoituko 
zutela mehatxatuta. 5 aldiz jarri ziotela poltsa buruan, eta asfixia-sintomak eragin zizkiotela horrela, 
eta bitan konortea ere galdu zuela. Besoan eginda zuen ebakuntza baliatu zutela, eta gorputz-atal 
horretan kolpeak ematen zizkiotela, mina egiteko eta haiek nahi zuten deklarazioa lortzeko”. 
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Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko Salak adierazten du “ez dagoela atxilotua 2007ko martxoaren 28ko 
15:00etatik 30eko 22:00etara polizia-instalazioetan egoteko kausa eta justifikaziorik, ez baitzen harekin 
inolako polizia-eginbiderik egin, identifikatzea kenduta, eta jasota dago atxiloketaren unetik bertatik iden-
tifikatuta zegoela. Martxoaren 30ean, goizean, mediku forentseari esan zion ez zuela ia lorik egin, “galde-
ketengatik”. Atxilotuak mediku forentseari kontatzen dio galdeketak egiten ari zaizkiola; hala ere, ez dago 
polizia-galdeketaren eginbiderik jasota egun horretako (martxoak 30) 22:00etara arte. Poliziaren eginbideen 
arabera, atxilotua berarekin inolako eginbiderik egin gabe egon zen asteazkenean, ostegunean eta osti-
ralean, eta ostiral horretako 21:56an hari “deklarazioa hartzea erabaki zen”. Baina, hain justu, arratsalde 
horretako 18:00etan, mediku forentseak berriz aztertzean, atxilotuak adorea erabat hautsita zuen, eta bere 
buruaz beste egitearekin mehatxatu zuen”.

Sententziak planteatzen duen galdera da zer kausak eragin zuen atxilotua bere buruaz beste egiteko zorian 
egotea, atxiloketatik ia hiru egun igaro ondoren, harekin polizia-instalazioetan inolako eginbiderik egin gabe, 
zerk eragin zuen atxilotuaren gogo-aldartearen haustura sakona. Sententziak, halaber, atxilotuak torturatu 
egin zutela alegatzen duela dio, haren deklarazioa lortzeko. Salaren arabera, “Auzitegi honek ezin du ba-
liozko froga egozgarritzat hartu horrelako zirkunstantzietan lortutako deklaraziorik”.

Arkaitzek salaketan adierazitakoaren bat-etortzea berresten du, eta esaten du polizia-instalazioetan eman-
dako denborak ez duela justifikaziorik; beraz, “emandako deklarazioaren autonomia eta borondatetasuna 
ezin dira ontzat hartu, defentsak beste zerbait alegatu baitu, eta jasota baitago atxilotuak depresio psiko-
logiko sakona zuela deklarazioa egin aurreko uneetan; beraz, Auzitegi honek uste du deklarazio horiek ez 
direla erabateko gogo-askatasun osoz egin, eta horren ondorioz, ez dira baliozkoak kondena-epai bat haie-
tan oinarritzeko”.

Halaber, adierazten du Arkaitzen salaketako zenbait xehetasun bat datozela forentsearen bisitekin, haietan 
jasotako alegazioekin, bai eta mediku horren bisiten iraupenarekin (10 minutu) ere. Arkaitzek salaketan bes-
te xehetasun hau aipatzen du: “Galdeketak Madrilen egin arren, galdeketak egiten zizkioten guardia zibilak 
Euskadikoak ziren, eta Euskadiko lekuak, tabernak, pertsonak ezagutzen zituzten. Bada, bidalitako atesta-
tuan, autoen II. liburukiko 172. folioan eta hurrengoetan, berresten da eginbide guztiak Gipuzkoako Guardia 
Zibilaren Komandantziako Informazio Zerbitzuak egin zituela. Galdeketetako aktak kopiatu diren orriak ere 
unitate horretakoak dira, haren armarria eta zigilua baitituzte marjinan. Eta horrek berresten du auzipetuak 
esaten duena”.

Nork bere burua errudun aitortzeko deklarazioa froga bakarra bada, ez da baliozkoa

Konstituzio Auzitegiaren 97/1996 Epaiak, martxoaren 27koak, oraintsu berretsitako doktrina juridikoak ho-
nela dio: “Inputatuek egiten dituzten deklarazio inkriminatorioek froga bakarrak izanez gero, ez dute eraba-
teko funtsik froga egozgarri gisa, deklarazio horiek ez badira gutxienez berresten beste froga batzuekin”438. 
Zigor-arloko Salaren epaiak adierazten du zenbaterainoko xehetasunak dituen Arkaitzen salaketak (Euska-
dikoak zirela ondorioztatzeko aukera eman zioten solasaldi-zatiak, jantzi-mota, etab.), eta zer-nolako aldea 
dagoen bere burua errudun aitortzeko deklarazioarekin, deklarazio hori erabat xehetasunik gabekoa baita. 
Halaber, babespeko lekukoaren lekukotza jasotzen du, eta hark dio bonba-paketea ikusi zuela, Arkaitzek, 
Guardia Zibilaren arabera, hura jarri zuen ordua baino lehenago.

Hori guztia dela eta, Salak, bestalde, honako hau adierazten du: atxilotuak, Guardia Zibilaren aurrean egin-
dako deklarazioan, “jakin ezin zezakeen gertaerak aipatzen ditu, hala nola Ertzaintzak paketea 00:30ean 
desaktibatu zuela; beraz, zaila da onartzea kontatu duen hori bere kabuz egin duenik”. Eta “ekintza horren 
egilea hura izan zenik zehazteko behar adina frogarik ez dagoenez, egokia da absoluzio librea ematea, Es-
painiako Konstituzioaren 24. artikulua betez”.

Epaian, Arkaitz absolbitu egiten dute lehergailua jartzearen delitutik, baina hala ere, ez zen ikertu nola egin 
zen benetan deklarazio hori, ezta Arkaitzek torturengatik jarri zuen salaketa ere.

438  Hau dio epaiak:  Konstituzio Auzitegiaren 233/2002 Epaia, abenduaren 9koa, 4 zenbakiko oinarri juridikoa; 190/2003 Epaia, urriaren 
27koa, 6 zenbakiko oinarri juridikoa; 17/2004 Epaia, otsailaren 23koa, 39 zenbakiko oinarri juridikoa, ez edozein puntutan, baizik eta ho-
nako honi dagokionean: zer parte-hartze izan duen errekurtso-jartzaileak organo judizialak frogatutzat jotzen dituen egitate zigorgarrietan 
(besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren 57/2002 Epaia, martxoaren 11koa; 181/2002 Epaia, urriaren 14koa; 207/2002 Epaia, azaroaren 
11koa; 17/2004 Epaia, otsailaren 23koa; 147/2004 Epaia, irailaren 13koa; 1/2006 Epaia, urtarrilaren 16koa).
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9. Ondorioak eta gomendioak

A) Proiektua: Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza 
Nagusiaren ekimena

Ikerketa-proiektu hau 2014ean eskatu zion Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak UPV/EHU-
ko Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal Institutuari eta Eusko Jaurlaritzaren 2013-2016 
aldirako Bake eta Bizikidetza Plana. Gizartea helburu txostenaren 6.ekimenaren parte da.

Proposamenean esaten den bezala “lTortura giza eskubideen urraketen artean gaitzesgarriena da. Feno-
meno hori gerta daiteke, zeren atxilotuekiko tratuak gertatzen diren tokiak eta atxilotze-aldia kontrolpetik at 
gera baitaitezke. Opakutasunak zigorgabetasun-egoerak sortzen ditu eta zigorgabetasunak, aldi berean, 
horrelako praktiketarako egoera ezin hobeak. Tortura gertatzen den susmo zentzuduna izate hutsak za-
lantza hori argitzera bultzatu beharko luke giza eskubideekin eta demokraziaren balioekin konprometitua 
dagoen pertsona edo erakunde oro, baita fenomeno hori ez gertatzeko hartu beharreko neurriak hartzera 
ere. Tortura gertatzeko aukera dagoela detektatzeak eta horri erantzuteak ez ditu sistema demokratikoa eta 
polizia-kidegoak ahultzen; aitzitik, haien legitimitatea eta sistema demokratikoarekiko konpromisoa area-
gotzen du». Geroago, hau dio: «Administrazioaren betebehar etiko, politiko eta legezkoa da herritarrei se-
gurtasunez bermatzea atxilotuei ematen zaien tratuan giza eskubideak errespetatzen direla eta, nolanahi 
ere, fenomeno hori ez gertatzeko eta, gertatuz gero, detektatu eta zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak 
hartzen direla”.

Denbora luzez jasotako informazio ugari eta azken urteotan izaera ofiziala duten zenbait txosten hartu dira 
abiapuntu bezala, besteak beste:

• “Indarkeria politikoaren ondorioz izandako giza eskubideen urraketen biktimak” (2008), Eusko Jaur-
laritzaren Giza Eskubideen Zuzendariarena.

• “2000tik 2008ra bitarte Euskadin inkomunikatutako atxilotuei eragindako torturei buruzko dokumen-
tazioa: Ikuspegi zientifikotik heltzea” (2009), Jon Mirena Landa, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubi-
deen Zuzendariarena.

• “Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena (1960-2013)” 
Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica eta Juan Mª Uriartek egina (2013) Bakegin-
tza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren enkarguz egina.

• “Balorazio Batzordearen txostena, Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 1978ra bitartean motiba-
zio politikoko testuinguruan gertatutako giza eskubideen urraketei eta bestelako sufrimendu bide-
gabeei buruzkoa” Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak aboian jarrita-
koa eta bere emaitzak “Ahanzturatik ateratzen” (2017) liburuan kaleratuak. 

B) Helburuak: errolda prestatzea eta sinesgarritasuna baloratzea

Tortura eta tratu txarrak aztertzeaz arduratzen diren nazioarteko erakunde adituak Europako Kontseiluko 
CPT Torturaren Prebentziorako Batzordea, Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordea eta bere Errela-
tore Berezia, eta baita Amnesty International edo Human Right Watch bezalako Gobernuz Kanpoko Era-
kundeak, besteak beste, beren txostenetan behin eta berriz adierazi dute, euren artean bat eginez, beren 
kezka Espainian torturaren gertakaria ezin delako gainditutzat hartu edo bere izatea ezin delako murriztu 
huts-hutsean kasuistikara, soilik bigarren mailakoa edo esporadikoa dena.

Ikerketa honen helburu nagusiak honakoak dira:

• Torturaren gertakariaren errealitate onjektibora hurbilduko gaituen azterketa zientifiko bat egitea 
gure testuinguruan aurrekariak bilduz eta 1960 eta 2014 urteen arteko errolda bat eginez.

• Azterketa honen ondorioak kontuan hartuz, beharrezkoak eta onargarriak izango diren errekonozi-
mendurako, erreparaziorako eta prebentziorako neurriak proposatzea.



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

379

Horretarako, laburbilduta ondorengo gaiak jorratzen dituen aurkibide bat jarraituz garatu da ikerketa:

• Definizioak eta eremu kontzeptuala.

• Adituen froga medikua tratu txarrei eta torturari dagokionez: kokatze forentsea.

• Metodologia: garatutako ekintzak.

• Kasuen estatistika-azterketak: emaitzak.

• Kasu adierazgarrien azterketa koalitatiboa biktimen esperientzia humanoa, pairatutako ondorioak, 
jasotako erantzun sozialak eta instituzionalak eta biktimen bizitzetan izan duen eragina ezagutzeko.

• Ondorioak eta gomendioak.

Sinesgarritasunari dagokionez, eta NNBBen gomedioak jarraituz, tortura alegazioen 202 kasuen azterketa 
egituratua egin da Estanbuleko Protokoloaren bidez.

C) Ikerketa taldearen antolaera eta metodologia

UPV/EHUko Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal Institutuaren baitan talde disciplina 
anitzeko taldea eratu zen Zuzenbidea, Psikologia, Kriminologia, Auzitegi Medikuntza eta Informatika arloe-
tan tituludunez osatutako 55 profesionalek osatuta. Horrekin batera, tale honek nazioarteko hiru behatzai-
leekin harreman zuzena izan du Elisabeth Lira Doktorea (psikologoa, Comisión Valech batzordeko kidea, 
Txile); Helena Solà Doktorea (jurista, Torturaren Aurkako Munduko Erakundea, Suitza); eta Nuno Viera 
Doktorea (auzitegi-medikua, Legezko Medikuntzaren Europako Kontseiluaren presidentea).

Metodologia:

• Kontzeptu-esparrua definitzea, eta torturaren eta tratu txarren aurka estatuko eta nazioarteko era-
kundeek dituzten sistema juridikoek ematen dituzten bermeen azterketa. 

• EAEko tortura eta tratu txarren fenomenoari buruzko berrikuspen bibliografikoa eta informazio-itu-
rrien bilketa: 1960-2014 bitarteari buruzko txostenak, berariazko adierazpenak, erakundeen azter-
lan enpirikoak eta epai judizialak, batez ere.

• Biktimak identifikatzea, aurkitzea eta haiekin harremanetan jartzea. Aztertutako artxibo eta iturriak 
berrikusi ondoren, gure lehen iturria aurkitzeko eta harremanetan jartzeko lanei ekin aurretik, per-
tsonen aldez aurreko errolda bat osatu genuen, hasierako informazioa berresteko eta osatzeko, 
kasuz kasu. 

• Informazioa aztertzea eta datu-basean sartzea.

• Datuak gurutzatzea eta SPSS programaren bidez analisi estatistikoa egitea.

• Elkarrizketa sakonak. Aztertutako aldian EAEn tortura edo tratu txarrak pairatu dituztela alegatu 
duten pertsonen 1.027 testigantza grabatu dira bideoz.

• Ikerlan sakona egin da, Istanbulgo Protokoloa aplikatuz, 202 kasutan, ausazko laginketa baliatu-
ta (ikus txosten honen 8. atala). Horrelako kasuen ebaluazioan eskarmentua duten profesionalek 
egin dute azterketa, bikoizte bidez baliozkotuta, eta ikuskapen-sistema independente batek one-
tsi du. Azterlan honen helburua da garai desberdinetako tortura eta tratu txarren salaketen lagin 
nahikoa izatea eta honako datu hauek jasotzea: biktimen testigantza, ondorioen deskribapena, 
eta alegazioen eta detektatutako sintoma eta seinaleen arteko adostasunaren ebaluazioa. Ados-
tasunaren ebaluazio hori ikerketa-taldeak egin du, Istanbulgo Protokoloan jasotako eskala oinarri 
hartuta. Prozedura horren bidez sortutako informazioa pertsona bakoitzaren karpeta fisiko eta 
digitalean sartu da.

• 30 kasu adierazgarriren berariazko analisia egin da. Kasu horiek aukeratzeko, zenbait irizpide ain-
tzat hartu dira: garaiak, pairatutako torturaren ezaugarriak, generoa, lege-esparrua, ikerketa judi-
zialaren edo epaiaren maila, atxiloketa mota eta abar. Kasu horiek, gehienetan, Auzitegi Gorenaren 
froga judizialak, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaiak edo Torturaren Aurkako Batzor-
dearen ebazpenak dituzte. Sakon aztertu dira kasu horiek, baita biktimen esperientziak ere, azter-
lan honen xedearen funtsezko zati diren aldetik.
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Laburpena zenbakitan

• Azterlan honetan tortura eta/edo tratu txarrak salatu dituzten 4.113 pertsonen kasuak jaso dira: % 
17 emakumeak dira eta % 83 gizonak, Euskal Autonomia Erkidegoan jaioak edo bertan bizi direnak.

• Pertsona horietako % 17k behin baino gehiagotan pairatu ditu; beraz, 3.415 pertsonak salatu dute, 
guztira, tortura pairatu izana.

• 454 txosten geratzen dira aztertzeko, 2017ko abuztuan itxitako ikerketan jasotako informazioak 
ikaragarrizko tamaina daukalako.

• 26.113 dokumentu baino gehiago aztertu eta artxibatu dira (tratu txar eta tortura kasuen orain arteko 
artxiborik handiena).

• Tortura eta tratu txarren biktimen zuzeneko 500 testigantza egin dira, eta lehendik audioz eta bideoz 
jasota daudenak kontuan hartuta, 1.027 testigantzatik gora dira.

• Azterlan bat egin da, aditu-froga gisa, Istanbulgo Protokoloa oinarri hartuta, eta 202 pertsonari apli-
katu zaie (% 80 gizonak eta % 20 emakumeak).

• Azterlan horren arabera, aztertutako kasuen % 5ean, gutxienez, arreta espezializatua behar duten 
ondorio psikologiko garrantzitsuak daude.

D) Ondorioak eta gomendioak

Funtsezko bi zatitan banatuta dago puntu hau, eta gauzatutako proiektuaren muina sintetizatzen du. Lehe-
nengo zatian ikerketaren ondorio orokorrak ageri dira. Bigarren zatian gomendio batzuk eman dira, eta tor-
tura eta tratu txarrak prebenitzeko eta haien aurka egiteko kontuetan aginpidea duten zenbait erakundek gai 
horri buruz oraindik orain adierazitakoa ere jaso da.

9.1. Ondorioak
Azterlan honetan bildu da 4.113 kasuri buruz askotariko iturrietatik jasotako informazioaren analisia, baita 
tortura eta tratu txarren biktima izana salatu duten pertsonekiko harremanak ere, haien historiak eta sala-
ketak berresteko. Horrez gainera, landa-lan hau egin da: 500 testigantzatik gora grabatu dira bideoz; beste 
202 kasu aztertu dira, ebaluazio mediko eta psikologikoen erabileran oinarrituta, Istanbulgo Protokoloaren 
arabera; eta 30 kasuren azterketa kualitatiboa egin da, dokumentazio ugari eta epai judizialak edo Giza Es-
kubideen Europako Auzitegiaren eta Torturaren Aurkako Batzordearen ebazpenak dituzten kasuak aztergai 
hartuta. Horrez gainera, lege-esparrua aztertu da, baita tortura eta tratu txarren prebentzioari eta ikerketari 
buruz nazioarteko erakundeek adierazitako printzipioak eta Espainiako estatuari emandako gomendioak 
ere. Halaber, 1960-2014 bitarteko garai ezberdinetako kasuen azterketaren testuinguruan auzitegi-medi-
kuek duten eginkizunari buruzko ikerketa bat egin da.

9.1.1. Tortura eta tratu txarrak
Azterlan hau giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen esparruan egin da. Orobat, giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbide hori garatzeko egindako nazioarteko tratatuak kontuan hartu dira, estatuek tortu-
ra eta tratu txarren ikerketan, prebentzioan, justizian eta erreparazioan dituzten betebeharrak adierazten 
dituzten aldetik. 

Tratu ankerren modu areagotua da tortura. Azterlan hau egitean, tortura eta tratu txarrak terminoak erabili 
ditugu; izan ere, sufrimendu larriaren intentsitatea ez da zehatz-mehatz haren helburuen araberakoa. Argitu 
diren kasu entzutetsuak deskribatzen dituen azterketa kualitatiboan egin dugun deskribapena lagungarria 
izan daiteke zenbait kontu ulertzeko: kaltearen sakontasuna, erabili ditugun teknika motak, baita kasu mo-
ten arteko aldeak ere, legearen, medikuntzaren eta psikologiaren ikuspegiak aintzat hartuta. Urraketa horiek 
baloratzeko, kasu bakoitzaren barneko eta kanpoko inguruabarrak kontuan hartu behar dira: adina, sexua, 
osasun-egoera, sufrimenduaren intentsitatea eta iraupena. Nolanahi ere, bizirik ateratzen diren biktimen oso-
tasun fisiko eta psikologikoari erasotzen dioten urraketa horien garrantzia adierazten dute ezaugarri hauek: 
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alde batetik, ekintzen nahitasuna, eta bestetik, torturaren eta tratu anker edo apalesgarrien debekua estatuan 
eta nazioartean. Halaber, azterlanak biltzen ditu biktimei hainbat mailatako ondorio eta aztarnak eragin diz-
kieten kasuak. Horrek guztiak ekintzen garrantzia eta epe ertain eta luzean izan duten inpaktua adierazten 
du; izan ere, elkarrizketatutako biktima gehienek eragin hori gaur egun ere bizi dutela adierazi dute.

Etorkizunean kasu bakoitzaren ebaluazioa eginez gero, biktimek banan-banan behar duten tratamendua, 
aztarnak eta inpaktuak zehaztu ahal izango dira. Dena dela, jasotako 4.113 salaketen azterketa estatisti-
koan adierazitako datuek eta proiektuan egin diren berariazko hiru ikerlanen azterketa sakonak (Istanbulgo 
Protokoloko 202 kasu, bideoz grabatutako 500 testigantza, eta azterketa kualitatiboko 30 kasu) agerian jarri 
dute torturak eta tratu txarrek eragin duten inpaktu sakona, baita haien ondorio larriak ere.

Nazio Batuen Torturaren aurkako Konbentzioan, torturaren definizio hau jasota dago:

1. artikulua. 1. Konbentzio honen ondoreetarako, “tortura” terminotzat ulertuko da pertsona bati 
begira gauzatzen den egintza oro, hala nahita min edo sufrimendu larriak, fisikoak nahiz mentalak 
eragiten dizkiona, horren helburua dela berarengandik edo hirugarren batengandik informazioa edo 
aitorpenen bat lortzea, gauzatu duen edo ustez gauzatu duen egintza batengandik zigortzea, edo 
pertsona hori edota beste batzuk ikaratzea edo derrigortzea, edota edozein bereizkeria-motatan 
oinarritutako arrazoi batengatik, betiere, min edo sufrimendu horiek eragiten baditu funtzionario pu-
bliko batek nahiz funtzio publikoak gauzatzen dituen pertsona batek, edo halakoek bultzatuta edo 
halakoen baimenarekin edo oniritziarekin jarduten dutenek. Ez dira tortura gisa hartuko zehapen 
legitimoen ondoriozko min edo sufrimenduak, edo zehapen horiei datxezkienak nahiz zehapen ho-
riei begira intzidentalak direnak.. (…) Torturaren eta bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo 
apalesgarrien aurkako Konbentzioa.

Tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarriak:

16. artikulua 

1. Estatu alderdi orok konpromisoa hartzen du, bere jurisdikziopeko edozein lurraldetan debeka-
tzeko tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarriak eratortzen dituzten bestelako egintza ba-
tzuk, nahiz eta halakoak tortura ez izan, 1. artikuluan definitutakoaren arabera, baldin eta egintza 
horiek gauzatzen baditu funtzionario publiko batek edo eginkizun ofizialak betetzen dituen beste 
pertsona batek, edo halakoek bultzatuta edo halakoen baimenarekin edo oniritziarekin jarduten 
duenak. Bereziki aplikatuko dira 10, 11, 12 eta 13. artikuluetan aipatutako betebeharrak, torturari 
egindako erreferentziak ordeztuko direla bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarriei 
egindakoekin. 
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Torturari eta tratu txarrei buruzko erreferentzia hori eta giltzarrizko beste batzuk ageri dira taula honetan, 
ikuspegi juridikoa eta giza eskubideak kontuan hartuta, eta horiek guztiek ikerlan honen azterketa-esparrua 
osatu dute. 

Urtea Jurisdikzioa

1948 Unibertsala Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala. 5. artikulua. Ezin daiteke inor 
torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik eman ere. 

Europarra Giza Eskubideen Europako Hitzarmena. 3. artikulua. Ezin daiteke inor tor-
turatu, ezta inori zigor edo tratu anker edo apalesgarririk eman ere. 

1966
Unibertsala

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna. 7. artikulua.

Inork ez du torturarik pairatuko, ezta tratu edo zigor krudel, anker edo apales-
garririk ere. (…).

Europarra Batzordearen eta GEEAren ebazpenetan oinarritutako definizioa.

1978

Unibertsala Giza Eskubideen Batzordearen ebazpenetan oinarritutako definizioa. Giza 
Eskubideen Europako Batzordea eta GEEA ere kontuan hartzen dira.

Europarra Giza Eskubideen Europako Batzordearen eta GEEAren ebazpenetan oinarri-
tutako definizioa.

Estatukoa

31/78 Legea, uztailaren 17koa, 1973ko Zigor Kodeko tortura-delitua errefor-
matzekoa. 204 bis artikulua. Agintari edo funtzionario publiko batek, ikerketa 
polizial edo judizial batean aitorpen edo testigantza bat lortzeko, Kode hone-
tako 8. tituluko 1. eta 4. kapituluetan eta 12. tituluko 6. kapituluan aurreikusi-
tako delituren bat egingo balu (...).

Espainiako Konstituzioa. 15. artikulua. Guztiek bizitza eta osotasun fisiko 
nahiz moralerako eskubidea dute, eta ezin da inoiz torturarik egin, ez eta 
zigor edo tratu jasanezin edo apalesgarririk ere. (...).

1984

Unibertsala Torturaren eta bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarrien 
aurkako Konbentzioa. 1. eta 16. artikuluak (ikus supra)

Europarra Nazio Batuen definizioa, 1984ko Konbentzioa, eta Giza Eskubideen Euro-
pako Batzordearen eta GEEAren ebazpenak.

Europarra Nazio Batuen definizioa, 1984ko Konbentzioa, eta Giza Eskubideen Euro-
pako Batzordearen eta GEEAren ebazpenak.

Estatukoa

10/1995 Lege Organikoa, Zigor Kodearena (hein batean sartzen du 
1984ko Konbentzioko definizioa). 

174. artikulua. 1. Agintari edo funtzionario publikoak tortura egiten du, bere 
karguaz abusatuz, pertsona baten aitortza edo informazioa lortzeko helburua-
rekin edo pertsona horrek gauzatu duen edo gauzatu duela susmatzen den 
egitatearengatik zigortzeko helburuarekin, pertsonari baldintzak edo prozedu-
rak ezartzen dizkionean, beren izaera, iraupena edo bestelako inguruabarren 
ondorioz, gorputzeko edo buruko sufrimenduak eragiten dizkiotenak, ezagu-
tu, bereizi edo erabakitzeko ahalmenak ezabatu edo gutxitzen dizkiotenak, 
edo beste edozein modutan pertsonaren osotasun moralaren aurka atentatu 
egiten dutenak. (…).

175. artikulua. Agintari edo funtzionarioak, bere karguaz abusatuz eta aurre-
ko artikuluan ezarritako kasuetatik kanpo, pertsona baten osotasun morala-
ren aurka atentatu egin badu, orduan, horri bi urtetik lau arteko espetxealdi-
zigorra ezarriko zaio, atentatua larria bada, eta ez bada sei hilabetetik bi urte 
artekoa ezarriko zaio. Edozein kasutan, adierazitako zigorrez gain, egileari 
enplegu edo kargu publikoan aritzeko desgaikuntza berezia ezarriko zaio, bi 
urtetik lau artekoa.
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9.1.2. Tratu txar eta tortura kasuak eta praktikak
Proiektu honetan sortutako informazioak eta azterlan honetan egindako analisiek, 1960tik 2014ra bitartean 
pairatutako tratu txarrak edo tortura direla-eta, Euskal Autonomia Erkidegoan jaio edo bizi ziren herritarrak 
zein bertan tratu txarrak edo tortura pairatutako beste edonor kontuan hartuta, honako konklusio hauek ate-
ratzea bideratzen dute:

• 1960tik gaur arte tortura eta tratu txarrei buruzko etengabeko kezka egon da, inkomunikazio-erregi-
meneko kasuetan, batez ere. Milaka herritarrek salatu dute publikoki eta/edo judizialki tratu txarrak 
eta/edo torturak pairatu dituztela poliziako funtzionario publikoen eskutik, garai historiko ezberdine-
tan zehar eta tratu txar horiek askotariko larritasun-mailatakoak dira. 

• Europako Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) adierazi bezala, Na-
zio Batuen Torturaren Aurkako Batzordeak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak jasotakoaren 
arabera, eta Amnesty Internationalek adierazitakoaren ildotik, atxilotuen inkomunikazioak oinarriz-
ko eskubideak mugatzea dakar eta benetako babesa ez da bermatzen, horrek tratu txarrak eta 
tortura sustatu ditu, eta gertaera horiek ikertzeko aukerak nabarmen mugatu.

• Azterlan honen zati diren azterketa kualitatibo zein legalean jasota daude probintzia-auzitegiek 
eta Auzitegi Gorenak emandako epaiak, 1979-1992 bitartean gertatutako kasuetan kondena ir-
moak ezarri dituztenak. Kasu horietan frogatu zen Poliziak zein Guardia Zibilak tortura ikaraga-
rriak eragin zizkietela atxilotuei, atxiloketa-zentroetan bertan. Guztira, 20 epai irmo eman ditu Au-
zitegi Gorenak: 9 kondena-epai ezarri dizkio Polizia Nazionalari eta 11 Guardia Zibilari. Guztira, 
49 funtzionario (emakume bat eta 48 gizon) kondenatu ditu, inkomunikazio-erregimenean zeuden 
31 pertsonaren aurka (4 emakume eta 27 gizon) egin zutenagatik. Auzitegi horiek ez diote konde-
narik ezarri Ertzaintzari.

Egitateak Biktimak Probintzia
Auzitegia

Auzitegi
Gorena

Polizia-
kidegoa

Kondena-
tuen kopurua

1979 Xabier Onaindia Bilbo
83 / 03 / 29 85 / 06 / 19 PN 2

1980 Josu Torre Bilbo
87 / 07 / 20 90 / 04 / 23 GZ 3

1980 Juan José Cazalis Donostia
84 / 05/ 26 87 / 03 / 27 GZ 1

1980

Juan José Larrinaga
Roberto Zabala
Ernesto Alberdi
Fernando Irakulis
Juan Luis Irakulis
Agustín Gisasola
Juan A. Urrutia

Bilbo
01 / 07 / 24 03 / 11 / 19 GZ 2

1981 Joxe Arregi Madril
85 / 09 / 13 89 / 09 / 25 PN 2

1981 Tomás Linaza
Bilbo
90 / 11 / 16
98 / 07 / 28

93 / 12 / 16
98 / 12 / 11 GZ 2

1981 Mikel Ruiz Bilbo
95 / 04 / 18 97 / 07 / 17 PN 2

1982 Juana Goikoetxea Donostia
87 / 07 / 15

(Autoa
91 / 04 / 04)
92 / 01 / 30

GZ 5

1982 Ana Ereño Bilbo
97 / 11 / 28 99 / 01 / 25 PN 5
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1982 Juan Carlos Garmendia
Donostia
93 / 09 / 28
94 / 11 / 02

94 / 06 / 20
95 / 11 / 20 GZ 3

1982 Enrique Erregerena Madril
97 / 01 / 21 98 / 07 / 03 PN 4

1983 Jokin Olano Donostia
92 /09 / 22 94 / 02 / 01 GZ 5

1983
Jose Mari Olarra
Lucio Olarra
Víctor Olarra
Ignacio Olaetxea

Donostia
86 /11 / 21 90 / 02 / 24 GZ 1

1983 Iker Eguskizaga Bilbo
95 /04 / 05 97 / 03 / 18 PN 2

1983 Javier Fernández Bilbo
97 / 02 / 18 98 / 06 / 02 PN 2

1984 Kepa Otero 
Jose Ramón Quintana

Bilbo
97 / 02 / 17 99 / 05 / 31 PN 1

1984 Mª Dolores Barrenetxea
Jasone Sánchez

Bilbo
94 / 10 / 26 96 / 12 / 19 GZ 2

1984 Ildefonso Salazar Donostia
88 / 03 / 28 GZ 1

1986 Bixente Malaxetxeberria Gasteiz
88 / 12 / 15 90 / 11 / 17 PN 1

1992 Kepa Urra Bilbo
97 / 11 / 07 98 / 09 / 30 GZ 3

Auzitegi Gorenaren kondena-ebazpenak

9.1.3. Nazioarteko erakundeen ebazpenak eta kondenak
• Azken hamarkadetan, nazioarteko hainbat erakundek (Giza Eskubideen Europako Auzitegia, Tortu-

raren Aurkako Batzordea, Giza Eskubideen Batzordea) Espainia kondenatu dute tortura ikertzeko 
eta prebenitzeko betebeharrak ez betetzeagatik. Horrenbestez, Giza Eskubideen Europako Auzi-
tegiak lau kasutan eman ditu Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonentzako ebazpenak (2002ko, 
2003ko eta 2011ko gertaerak, Guardia Zibilak egindako atxiloketekin lotuak), eta Nafarroako Foru 
Erkidegoko hiru kasutan (2009ko eta 2011ko gertaerak, Guardia Zibilak egindako atxiloketekin eta 
Polizia Nazionalak egindako atxiloketa batekin lotuak). Gertaera horiek guztiak inkomunikazio-erre-
gimeneko atxiloketetan izan ziren, ETAren kolaboratzaile edo kide izateaz akusatutako pertsonen 
aurka. Nazio Batuen Torturaren Aurkako Batzordeak hiru kondena-irizpen eman ditu praktika ho-
riek behar bezala ez ikertzeagatik eta ez zigortzeagatik (1992ko eta 2002ko gertaerak, bi kasutan 
Guardia Zibilak egindako atxiloketekin lotuak, eta kasu batean Ertzaintzak egindako atxiloketare-
kin lotua). Azkenik, Giza Eskubideen Batzordeak Espainia kondenatu du Guardia Zibilak eginda-
ko atxiloketa batekin lotutako kasuan. Kasu horietan, nazioarteko erakundeek Espainiako estatua 
kondenatu zuten salaketak ez ikertzeagatik, auzitegiko medikuen txosten eta frogen erabilera es-
kasa egiteagatik, egin behar ziren probak ez egiteagatik, edo torturaren ondorio psikologikoak ez 
ebaluatzeagatik.



Azken txostena. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)

385

• Nazioarteko erakunde horiek adierazi zuten ezin izan zutela torturaren praktika ebaluatu, hain zu-
zen ere, ez zelako nazioarteko estandarren araberako ikerketa eraginkorrik egin. Arrazoi horiek 
daude, halaber, erakunde horietara aurkeztu ez diren hainbat kasutan, eta haien ikerketetan aipatu 
erakundeek adierazitako arazo berberak daude. Nazioarteko ebazpen horiek eta barnean Konsti-
tuzio Auzitegiak eman dituenak berresten dute ez dela ikerketa judizial egokia egin praktika horiek 
aztertzeko. Horrez gainera, Torturaren Aurkako Batzordeak eta Giza Eskubideen Batzordeak adie-
razi zuten gertaerak ikertzeko betebeharra zuela estatuak, baina orain arte estatuak ez du inolako 
erantzunik eman horren haritik. 

• Bestalde, tratu txar eta tortura moduen bilakaera egiaztatu du azterlanak, honako elementu hauei 
erreparatuta: salaketak jarri dituzten pertsonen kontaketak, berariazko kasuen azterketa eta Is-
tanbulgo Protokoloan oinarritutako azterlana egiteko bildutako testigantzak, baita ikertzaile tal-
deak bildutako testigantzak ere. Aurkikuntza horiek, askotariko iturri eta ikerlan motatan ageri 
direnak, bat datoz: tratu txarren eta tortura-praktiken aldaketa adierazten dute. Aldaketa hori 
egiaztatu da; izan ere, tortura modu batzuk ez dira ageri jada biktimen lekukotzetan, esate ba-
terako, bainuontzia, elektrizitatea ematea, eta hematoma handiak sortzen zituzten jipoiak, garai 
batean kontatzen zituztenak eta hainbat txosten forentsetan berresten zirenak, 90eko hamarkada 
hasi arte. Salaketetan egiaztatzen den bilakaerak, Torturaren Aurkako Batzordera eta Giza Esku-
bideen Europako Auzitegira eramandako kasuak barnean hartuta, azaleko azterketa forentsee-
tan nekezago detektatzen diren metodoen erabilera dakar, hala nola asfixia eragiten duten me-
todoak (poltsa), gorputz-jarrera behartuak edo ariketa oso nekagarriak, mehatxuak eta laidoak, 
biluztera behartzea eta sexu-irainak. 

9.1.4. Auzitegi-medikuaren eginkizuna ikerketan
• Gertaeren kontaketa auzitegi-medikuen aurrean egin zen askotan, baina hainbat txostenetan ez 

zen jaso biktimen kontaketa, edo atxilotuak adierazitakoa jaso besterik ez zuten egin, sakondu 
gabe, edo alegazioak ebidentzia batzuekin kontrastatu gabe, edo ez zuten ebaluatu lekukotza eta 
aurkikuntzak zenbateraino zetozen bat. Behin eta berriro egindako salaketen aurrean berariazko 
analisi klinikoak eskatu izanaren ebidentziarik ere ez dago, aztertutako kasuetako batean izan ezik: 
proba entzimatikoak erabili ziren ariketa fisiko oso nekagarrien bidezko torturak muskuluetan duten 
inpaktua aztertzeko, eta kasu horretan Auzitegi Gorenaren epaiak eta txosten forentseak probaren 
baliozkotasuna aitortu zuten. Azterketa kualitatiboko hainbat kasutan ikusi da, gainera, atxilotuari 
eman zitzaion tratuak okerrera egin zuela auzitegi-medikuaren bisiten ostean. Horrek beldurra eta 
mesfidantza areagotzea ekarri zuen, eta, horrenbestez, auzitegi-medikuaren balizko eginkizunaren 
inpaktu txikiagoa. 

• Auzitegi-medikuen lana garrantzi handikoa izan zen hainbat kasutan, tortura eta tratu txarrak 
frogatzeko, baita tortura edo tratu txarren egilea zehaztea ezinezkoa izan zen kasuetan ere, 
edota kondena penala ezartzera iritsi ez zirenetan. Auzitegi-medikuen eginkizuna funtsezkoa da, 
eta 80ko hamarkadako kasu entzutetsu batzuetan torturaren ikerketa eta prebentzioarekin kon-
prometitutako auzitegi-mediku eta epaileek esku hartu zuten, ebidentziak hartzeko, baita poli-
zia-instalazioetan bertan ere. Kasu batean aditu-froga bat egiteko eta ikerketaren espedientean 
sartzeko agindu zuen epaileak; izan ere, bainuontzia egin zioten tokiari buruz atxilotuak kontatu 
zuena bat zetorren eraikineko toki jakin batekin. Hainbat ebidentzia kendu bazituzten ere, barra 
bat jartzeko erabili zituzten tresnen arrastoak ikusten ziren. Atxilotuak azaldu zuenez, barra har-
tan plantxa bat jartzen zuten, haren bidez balantzaka ibiltzen zuten atxilotua, eta burua ur ziki-
netan sartzen zioten, asfixia eraginez torturatzeko. Beste kasu batzuetan, atxilotua ezkutatzeko 
moduak frogatu zituzten: auzitegi-medikuak atxilotua ez ikusteko, zulo bat ikustera edo beste 
diligentzia batzuk egitera eraman zutela esaten zioten. Ezkutatze hori frogatu zen kasu batzuetan 
prebarikazioagatik ezarri zizkieten kondenak, baina delitu hori generikoa da, eta ez du barnean 
hartzen tortura ezkutatzeak duen larritasuna.

9.1.5. Erantzukizuna eta diziplinazko ikerketarik eza
• Gogoan izan behar da askotan toki berean izan zirela gertaera horiek, eta batzuetan behin baino 

gehiagotan kondenatu zituztela zenbait agente. Eta gainerako agenteek ez zuten inoiz salatu prak-
tika hori, ezta idazkariak edo atxilotuaren deklarazioaren arduradunak ere. Auzitegi Gorenaren epai 
batzuek deklarazioaren idazkaria eta instruktorea errudun jo dituzte, atxilotuari nolako tratua eman 



386

zitzaion jakin behar zutelako, zuzenean egileak ez izan arren. Beste batzuetan, epaiak berak aitor-
tzen du talde antolatuak zeudela, batzuetan 15 agente ere biltzen zirela talde horietan, eta torturatu 
egiten zutela, baina ezin izan zituztela identifikatu. Auzitegi Gorenak epaitutako kasu batean, Guar-
dia Zibilaren kuarteletik gertu bizi zen emakume batek jarri zuen salaketa. Oihuak entzun zituen 
gauean, agenteek musika oso ozen jartzen zuten bitartean, eta beste hainbat agentek ere entzun 
behar izan zituzten oihu haiek. Adibide horiek argi eta garbi adierazten dute diziplina-neurriak eta 
erakundeen arteko lankidetza falta zirela, egileak identifikatzeko. Hortaz, ez zegoen tortura ikertze-
ko eta desagerrarazteko konpromisorik.

• Salatutako gertaeren ustezko egileei erreparatuta, alegatutako tortura eta tratu txarrak, polizia-kide-
goaren arabera banatuak, pareko kopuruak dituzte Polizia Nazionalean eta Guardia Zibilean. Epai 
judizialek ere eragin bertsua dute bi kidego horietan.

9.1.6. Tortura eta tratu txarren metodoak
• Kaltetutako pertsonek alegatu dituzten tortura-metodoei erreparatuta, garaiaren arabera gertatu-

tako aldaketaz gainera, desberdintasun adierazgarriak daude polizia-kidegoen artean. Salaketa 
orokorren azterketa estatistikoa eta Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ikerlanak emandako be-
rariazko datuak bat datoz, bien artean koherentzia ageri da, eta horrek aurkikuntzen sendotasuna 
areagotzen du. Adibidez, deigarria da poltsa askotan erabiltzen zela, Guardia Zibilak atxilotutako 
pertsonen alegazioen arabera, eta Poliziaren kasuan nabarmen gutxiago erabiltzen zen. 90eko 
hamarkada hasi arte, aztertutako kasuetan torturak salatu zituzten pertsonen kopuru adierazgarri 
batek jakinarazi zuen elektrizitatea edo bainuontzia esaten zaion praktika erabili zutela bi polizia-ki-
degoek. Hala ere, gorputz-jarrera behartuak edo neke fisiko handia sortzeko moduak adierazten 
dituzte aztertutako hiru polizia-kidegoetako atxilotuek, maiztasun desberdinak izan arren. Desber-
dintasun horiek berretsi dituzte aldez aurretik egindako zenbait ikerlanek Bestalde, polizia-kidegoen 
aurkako salaketa eta lekukotzetan tratu txar psikologikoak (mehatxuak, irainak, abokaturik gabeko 
galdeketak maiz, laidoak...) adierazi dira, kasu bakoitzean adierazitako tortura fisikoekin batera. 
Bilakaera horri, eta garai bakoitzeko datuen konparagarritasunari erreparatuta, tortura eta tratu 
txarren alegazioen sendotasuna agerian geratzen da: salaketek ez dute eredu estereotipatu bat 
jarraitu, polizia-kidegoaren eta garaiaren araberako berezitasunak baitituzte.

• Aurreko guztia kontuan hartuta, ateratzen dugun ondorioa da jarduketa-eredu desberdinak daudela, 
eta ereduen arteko diferentziak kualitatiboak eta kuantitatiboak direla, edo tratu txarren intentsita-
teari edo sakontasunari buruzkoak. Beraz, tortura eta tratu txarren salaketak ez dira parekagarriak 
hiru polizia-kidegoetan. Diferentzia horiek ez ditu polizia-kidegoak eta erakundeak erantzukizune-
tatik salbuesten, ikerketa eta errekonozimendua behar-beharrezkoak baitira. 

9.1.7. Torturatzen dela ukatzea eta indultuak ematea: Torturaren Aurkako Konben-
tzioaren urraketa

• Agintariek horrelako praktikak daudenik ukatu dute sistematikoki. Faktore horrek eta ikerketa-
rik ez egiteak ere adierazten dute praktika horiek desagerrarazteko borondatea falta dela, eta 
agenteak balizko salaketa faltsuetatik babesteko asmorik ez dagoela. Balizko salaketa horiek ez 
jartzeko modurik egokiena da nazioarteko estandarren araberako ikerketa egitea. Baina, lehen 
adierazi bezala, ez da horrelakorik egiten, eta hori guztia egiaztatzen dute arestian aipatutako 
epai eta ebazpenek. Alabaina, agintariek susmoak zabaldu dituzte hainbat garaitan eta askota-
riko argudioak baliatuta tratu txarrak salatu zituzten pertsonei buruz. Diktadurako urteetan eta 
trantsizio politikoaren lehen urteetan, 1978ra arte, salaketei ez zitzaien jaramonik egin, salatzai-
leei gezurretan aritzea leporatu zitzaien publikoki, eta horrek izua eta berme falta eragin zituen. 
Gero, 80ko hamarkadan, batez ere, agintariek praktika horiek ukatu zituzten; izatekotan ere, kasu 
bakan batzuk izango zirela adierazi zuten. Nazio Batuetako errelatoreei eta kondena-epaiei eman 
zieten erantzuna izan zen gertaerak minimizatzea, salaketak estatuko segurtasun-kidegoen eta 
agenteen aurkako ustezko etsaikeriari egoztea, sasiko zio politikoak tarteko. Horren ondoren, 
90eko hamarkadan eta 2000. urtetik aurrera, Espainiako agintariek berariaz leporatu zien sala-
tzaileei ETAren aginduei jarraitzen zietela salaketak jartzean. Salaketa haiek ETAko komando 
baten eskuetan aurkitutako balizko eskuliburu baten ondorio omen ziren. Hala eta guztiz ere, 
aztertutako ikerlanek eta esku artean dugun honen emaitzek adierazten dute salatzaile asko libre 
utzi zituztela, kargurik gabe, eta behin-behinean espetxeratu zituzten beste batzuk, berriz, erru-
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gabe deklaratu zituztela gero. Horren aurka, konparazio-azterlan batek azaldu zuenez, alde bate-
tik, atxilotutako pertsonen % 60k salatu zuen tortura auzitegi-medikuaren edo epailearen aurrean, 
eta ez atxilotutako akusatu guztiek. Bestetik, tortura gehien salatutako pertsonak eta ondorengo 
estatus legala konparatuz gero, epailearen aurrean egon ondoren libre geratu ziren pertsonek 
salaketa gehiago jarri zituzten, oro har, azkenean ETAko kide izateagatik kondenatu zituztenek 
baino. Halaber, ETAko kide edo kolaboratzaile izateagatik, indarkeria zuzenean leporatu gabe 
kondenatu zituzten pertsonen artean % 9k soilik jarri zuen salaketa. 

• Kasu batean, Torturaren Aurkako Batzordeak Espainia kondenatu zuen, tortura-kasuak direla-eta 
kondenatutako agenteak indultatzeagatik eta biktimei benetako erreparazioa ez emateagatik. Ho-
rrek guztiak prebentzioa, zigorra eta biktimei erreparazioa emateko betebeharra urratzea dakar. 
Zehazki, Batzordearen ebazpenak Espainia kondenatu zuen torturaren larritasunaren araberako 
zigorra ez ezartzeagatik eta diziplina-prozedurak falta direlako. Halaber, adierazi zuen horrelako 
kasuetan indultuak ematea ez dela bateragarria prebentzio-betebeharrarekin, eta erreparazioaren 
aurkakoak direla. Indultu horiek eman dira Auzitegi Gorenak kondenatutako kasuen % 60an, bai-
ta aldi berean ere, auzitegiaren eta biktimen iritziaren aurka. Estatuak ez zien inolako erantzunik 
eman nazioarteko betebehar horiei, ezta Batzordeak kasu horren inguruan egindako berariazko 
errekerimenduei ere.

9.1.8. Prebentzio-neurriak eta nazioarteko erakundeen eskaerak
• Tortura prebenitzeko neurri zuzentzaileak hartzea eskatu dute etengabe denbora horretan giza es-

kubideen aldeko erakundeek eta erakunde publikoek, baita Nazio Batuen eta Europako Kontseilua-
ren giza eskubideen aldeko gobernuarteko erakunde edo mekanismoek ere, baina Administrazioak 
ez du esku-hartze nahikoa bultzatu, eta atxilotuen eskubideak ez dira eraginkortasunez bermatzen, 
puntu horri dagokionez. Arartekoaren bulegoaren ebazpenak eta monitorizazio-jarduera garrantzi 
handikoak izan dira denbora horretan, prebentzioan aurrera egiteko. Egiaztatutako gabeziak adie-
razi dituzte txostenetan, baita zuzentzeko hartu behar diren neurriak ere, eta Ertzaintzak aintzat 
hartzen ditu. Gomendio horien artean, azkenaldian eman direnak erabateko bideograbaketa siste-
ma bat, audioa ere grabatzen duena, ezartzearekin lotutako gorabehera teknikoei buruzkoak dira, 
edota grabazioak gordetzeko epeak luzatzekoak, Arartekoak 2011n emandako gomendioan eta 
geroagoko beste batzuetan eskatu bezala.

• Bestalde, 1997an, nazioarteko erakundeek, bereziki Nazio Batuek eta Europako Kontseiluak, 
emandako gomendioak betetzeko, eta Espainiako auzitegi-medikuen jarduna nazioartean onetsita-
ko teknika eta prozeduretara egokitze aldera, Justizia Ministerioak protokolo bat ezarri zuen, atxilo-
tuei auzitegiko mediku-azterketa egiteko, informazio medikoa argiagoa eta zehatzagoa izan dadin, 
auzitegietan funtsezko froga-elementu gisa baliatzeko. Tamalez, hori guztia ez da bete, salbuespen 
batzuetan izan ezik, eta horrek eragotzi du atxilotuek alegatutako kasuak ikertzeko funtsezkoa den 
aditu-froga egitea. Torturaren Aurkako Batzordeak eta torturaren aurkako errelatoreak egindako 
txostenek, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaiek eta Europako Kontseiluko Tortura Pre-
benitzeko Batzordeak 2001az geroztik adierazi dute protokolo horiek ez direla betetzen.

• Bestalde, 2003an, inkomunikazio-erregimenean atxilotutako pertsonei laguntzeko protokolo bat 
ezarri zuen Eusko Jaurlaritzak. Protokolo horrek Justizia Administrazioaren, Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailaren eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren inplikazio zuzena dakar, eta 
hizpide dugun gaiari dagokionez, atxilotuak kudeatzeko kontrol-tresna egokia da. Protokolo horre-
kin batera, beste neurri batzuk ere hartu dira, hala nola inkomunikazio-erregimenean atxilotutako 
pertsonen familientzako arreta-zerbitzua, eta atxilotuekin erabiltzeko bideograbaketa sistema. Ta-
malez, hori guztia Ertzaintzako agenteek egindako atxiloketetan soilik betetzen da. Protokolo hori 
hedatu behar da beste segurtasun-indar batzuek atxilotutako pertsona guztietara; hartara, berme 
batzuk sortuko lirateke, gaur egun polizia-kidego horietan ematen ez direnak. 2003az geroztik, Au-
zitegi Nazionaleko zenbait magistratuk beste neurri partzial eta gutxi erabili batzuk aplikatu dituzte. 
Dena dela, horrek ez du eragotzi tortura eta tratu txarren salaketen iraunkortasuna.

9.1.9. Azterlanak emandako datuak: biktimen eta kasuen kopuruak
• Egin dugun azterlanean polizia-kidegoetako funtzionario publikoek eragindako tratu txarrak eta/

edo tortura pairatu dutela modu publikoan eta/edo judizialean salatu duten 4.113 pertsona bil-
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tzen dituen errolda osatu dugu (% 17 emakumeak eta % 83 gizonak). Pertsona horietako % 17k 
behin baino gehiagotan pairatu dituzte; beraz, 3.415 pertsonak salatu dute, guztira, tortura paira-
tu izana. Zifra horiek kaltetuen kopuruaren benetako dimentsioa baino txikiagoak dira; izan ere, 
diktadura garaian eta trantsizioaren lehen urteetan, 1978ra arte, 1.081 soilik erregistratu ditugu 
(erregistratutako guztien % 26,4), baina garai hartan tortura oso ohikoa zen, eta dimentsio askoz 
ere handiagoa izan zuen. Bestalde, kontuan izan behar da badaudela beste pertsona batzuen 
erregistroak ere, baina ezinezkoa izan zen haiekin harremanetan jartzea, salaketa berresteko 
garaian ez zuten konfiantzarik izan, edo gertatutakoa ahazten eta atzean uzten ere ahalegindu 
ziren zenbait kasutan, eta beste kasu batzuetan, berriz, ez zegoen ezta erregistrorik ere. Salake-
ta horien bilakaera historikoak adierazten du behera egin dutela pixkanaka 2004tik aurrera, eta 
2015ean eta 2016an ez dugu erregistratutako kasurik. Grafikoak kasu guztien multzoa adierazten 
du, bai jasotako salaketak, bai salatzaileek azterlan honetarako berariaz berretsitako salaketak, 
bai Istanbulgo Protokoloari buruzko kasuak. 

Azterlan honetan kontuan hartutako kasuen banaketaren adierazpen grafikoa: salatutako kasuen kopurua, 
kaltetuek berretsitako kasuen kopurua, Istanbulgo Protokoloko kasuen kopurua

Kasuak Kasu berretsiak Kasu protokolodunak
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Polizia-kidegoak eskuratutako dokumentazioari buruzko informazioa: maiztasunak. Salatutako kasu guztien 
kopuruaren adierazpena, berretsitako kasuak, baimen informatua duten kasuak, Istanbulgo Protokoloa es-
katutako kasuak, eta burututakoak

9.1.10. Tratu txarren eta torturaren memoria: Datuen, kasuen eta biktimen artxiboa
• Sortutako informazioa hiru esparru interesgarriren arabera hartu da kontuan, egitateak egiaz-

tatzeko konbentzimendu-elementu nahikoak bermatze aldera; hau da, lekuko-froga, agiri-froga 
eta aditu-froga. Guztira, 26.113 dokumentutik gora aztertu dira. Dokumentazio hori tratu txar eta 
tortura kasuei buruzko artxibo handiena da. Berez, giza eskubideen urraketak, etorkizuneko era-
kunde-mekanismoen lana eta Euskadiko memoria kolektiboa ikertzeko dokumentazio izugarri 
garrantzitsua da.

• Ildo horretan, tortura eta tratu txarren biktimen zuzeneko 500 testigantza jaso zituen proiektuak, 
eta azterlan honek lehendik jasotako testigantzen dokumentazioarekin batera, 1.027 grabaziotik 
gora bildu dira audioan eta bideoan azterlan honen bidez. Horrez gainera, azterketa bat egin zen, 
peritu-froga gisa, Nazio Batuen Istanbulgo Protokoloan (2000) oinarrituta, eta 202 pertsonari apli-
katu zaie. Pertsona horien % 76 da 1978aren ondorengo garaikoa, zenbait aldi kontuan hartuta; 
% 20 diktadura garaikoa eta trantsizioaren lehen urteetakoa, eta % 4 bi garai horietan atxilotutako 
pertsonak dira.

9.1.11. Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ikerlanaren ondorioak
• Elkarrizketatutako pertsonen % 80 gizonak ziren, eta % 20 emakumeak. 30 urtetik beherako gaz-

teen atxiloketak % 76,8 dira. Atxiloketa egindako segurtasun-kidegoa kontuan hartuta, kasuen % 
38 Guardia Zibilaren atxiloketak izan ziren, % 30,7 Poliziarenak, % 9,9 Ertzaintzarenak eta % 21 
beste polizia-kidegoenak. Tortura edo tratu txarrak salatutako pertsonen % 43 libre utzi zituzten: % 
35,6 kargurik gabe, eta % 6,4 behin-behineko askatasunean. Inkomunikatuta egondako egunak 4,9 
izan ziren, batez beste. Atxiloketen kopuru handiena 80ko hamarkadan izan zen (laginaren % 35), 
eta 2000. urtetik aurrera (laginaren % 31). Kasu horien banaketak salaketen lagin orokorrak (4.113 
kasu) duen joeraren ildoari jarraitzen dio.

• Tortura eta tratu txarren ondorio psikologikoei erreparatuta, peritatutako pertsonen % 60tik gora 
erresilienteak dira, gertaera horiek pairatu arren. Oro har, ez dute betetzen osasun mentalaren 
arazoren bat diagnostikatzeko irizpiderik, eta ez dute psikopatologia adierazgarririk. Horrek ez du 
esan nahi tortura pairatu ez dutenik. Hala eta guztiz ere, % 21,8k kalte horien sintomak dituzte. Sin-
tomak arinak izan daitezke, baita trauma osteko estresaren nahasmendu osoak ere. Dena dela, % 

Ertzaintza Polizia Nazionala

Kasuak, guztira

Kasu berretsiak

Baimen informatua duten kasuak

Istanbulgo Protokoloari baietz esan 
diote

Istanbulgo Protokoloa jarraitzen 
duten kasuak

Guardia Zibila
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15,54 daude diagnostikatuta. OMEk egindako Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenean (GNS-10) 
Katastrofe-esperientzia baten ondorengo nortasun-aldaketa iraunkorra ageri da. Gure laginean, 
peritatutako pertsonen % 6,5ek du sintomatologia hori.

• Datu horiek bat datoz lagin txikiagoekin egindako beste ikerlan batzuekin, inkomunikazio-erregi-
menean atxilotutako 45 pertsonari Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ebaluazioek emandako 
emaitzen arabera.

• Gure txostenari berriro helduta, Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ikerlanaren berariazko helburu 
bat zen ahalik eta modu objektiboenean ebaluatzea garai bakoitzean tortura eta tratu txarrak paira-
tu izana salatu zuten pertsonen kontaketa eta sintomatologiaren eta aurkikuntzen arteko loturaren 
maila, Istanbulgo Protokoloan bertan definitutako irizpideei jarraituz. Tortura edo tratu txarrak ale-
gatutako kasuen analisiak, psikologo eta mediku bikote batek eginak, kanpoko ebaluazioarekin eta 
peritatzeak ikuskatuta, honako emaitza hauek izan zituen: trinkotasun maximoa kasuen % 5,9an, 
trinkotasun handiko lotura % 41,1ean, kontaketaren eta aurkikuntzen arteko adostasun trinkoa ka-
suen % 48,5ean, eta trinkotasunik gabea kasuen % 4,5ean. Azken ebaluazioan trinkotasunik gabe 
ageri diren kasuak berrikusi egin ziren: indarra erabilitako gertaeren kontaketak ziren, baina zalan-
tzak zeuden tortura, tratu txar edo indarra gehiegi erabilitako kasutzat hartzeko.

9.1.12. Lekukotzetan, epaietan eta Nazio Batuen erakundeen kondenatan oinarritutako 
azterketa kualitatiboa

• 30 kasu entzutetsu aukeratu ziren ikerketarako, biktimek bizi izandako tortura eta tratu txarren 
gertaera desberdinak, giza eskubideen urraketen ondorioak eta ez ikertzearenak adierazten di-
tuztenak. Kasu horiek sakon aztertu ziren, eta dokumentazio ugaria dute, kasu bakoitzean tortura 
erabili izana eta ikerketa eragingarririk ez zela egin egiaztatzen duena. Arazoa minimizatzen duten 
erantzunen aurrean, ikerlan honek ukatu ezin den historia azaltzen du. Zehatz-mehatz deskribatuta 
ageri dira 1979tik 1992ra bitarteko 20 kasutan ikerketa judizialak izan dituen emaitzak, deskribapen 
oparoa baliatuta: oinazea eragiteko muturreko moduak, segurtasun-indarretako hainbat agenteren 
parte-hartzea kasu horietan (Guardia Zibila eta Polizia), torturak egiteko erabilitako berariazko to-
kiak, praktika errepikakorrak zenbait kuartel eta polizia-etxetan, eta ekintzetan parte hartutakoen 
talde txiki bati ezarritako kondenak (hilabete gutxiko askatasuna kentzea eta desgaikuntza, gehie-
netan bete ez zirenak). 

• Bestalde, justizia faltaren xehetasunak azaltzen ditu. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, Tor-
turaren Aurkako Batzordeak eta Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordeak emandako epaien az-
terketak zehatz-mehatz adierazten du, formalki ezarritako mekanismo judizial eta forentseak izan 
arren, mekanismo horiek ez dutela, oro har, eraginkortasunez funtzionatu, eta askotan zigorgabe-
tasuna bideratu dutela. Espainiako estatuari ezarritako kondena horiek 1990ko hamarkadan eta 
2000. urtetik aurrera agertu ziren; horrenbestez, justiziaren arazoak eta tortura eta tratu txarren 
salaketen garrantzia agerian geratu ziren, baina ezin izan zituzten epaitu, hain zuzen ere, ikerke-
tarik ez zelako egin. Epai horiek eman izanak zalantzan jartzen du justiziaren funtzionamendua 
kasu horietan; izan ere, nazioarteko kondena horiek adierazi dute justizia faltak Torturaren Aurkako 
Konbentzioa urratzea eragin zuela, eta ez instrukzio-epaileek, ez probintzia-auzitegiek, ez goi-au-
zitegiek (Auzitegi Gorena, Konstituzio Auzitegia) ez dute inolako erreakziorik izan. 
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Auzitegi Gorenaren kondena-epaiak torturagatik: 20 epai 1979tik 1992ra bitartean. Giza Eskubideen Euro-
pako Auzitegiaren kondena-epaiak tortura ez ikertzeagatik: 7 epai 2002tik 2011ra bitartean

• Orobat, azterketa kualitatiboak azaltzen du zenbait pertsonak ez zituztela gertaerak salatu, tortu-
raren ondorioz zeharo minduta eta beldurtuta zeudelako. Pairatutako izugarrikeriaren xehetasu-
nak entzun beharreko istorioen adibide dira. Pairatutako sufrimenduaren eta injustiziaren aurrean 
sentsibilitatez jokatuz soilik eraiki daiteke giza eskubideen kultura bat. Azterlan honetan parte 
hartu duten biktima batzuk, hain zuzen, biktima desberdinen arteko topaketak egiteko ekimene-
tan ere parte hartu dute, hala nola Glencree ekimenean. Eredu horrek sentsibilitate gurutzatuaren 
premia agerian jartzen du; eta, aldi berean, inoiz gertatu behar ez zuten giza eskubideen urra-
ketak pairatu zituzten pertsonen esperientzia errebindikatzen du. Kasu horietako gehientsuenak 
indarkeriazko testuinguruan gertatu ziren. Torturaren inpaktua agerian jartzea lehen urratsa da, 
gure gertuko iragana osatzen duen ispiluaren zati horri begiratzeko, eta modu ireki eta profesio-
nalean heltzea, giza eskubideen estandarren arabera, lagungarria izango da gure gizartearen 
etorkizuna ez baldintzatzeko.

9.1.13. Tratu txar eta tortura kasuetan arreta, prebentzioa eta erreparazioa susta-
tzeko neurriak

• Azterlan honetan bildutako datu eta konklusioek adierazten dutenez, garrantzi handiko biktima talde 
batek errekonozimendu publikoa eta erakundeen errekonozimendua behar du eta errebindikatzen 
du, eta Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Idazkaritza Nagusiak abian jarritako ikerketan 
arreta eman diezaioten nahi du, oso urrats positiboa dela iritzita. Ikerketa egitean, kontsultatutako 
pertsona eta erakunde guztien ulermena eta lankidetza egiaztatu ditugu. Adierazi dute azterlan hau 
egokia dela, eta lortu nahi diren azken helburuak ere egokiak direla. Alegia, gertaerak aitortzea, 
erreparazio-neurriak ezarri ahal izateko, hori baita gainditzeko eta amaitzeko modu bakarra. 

4.113 kasu

Auzitegi Gorena
Giza 

Eskubideen 
Europako 
Auzitegia

18 urte 35 urte
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• Istanbulgo Protokoloan oinarritutako ikerlanaren arabera, aztertutako kasuen % 5 eta 15 artean 
ondorio psikologiko garrantzitsuak ageri dira. Horregatik, pertsona horientzako asistentzia-neu-
rri espezifiko eta espezializatuak ezartzeko gomendioa ematen dugu, betiere berriro biktimiza-
tzea eragotziz. 

• Azterlanak hainbat eta hainbat kasu dokumentatu azaldu ditu, hein handi batean biktimekin kon-
trastatuta egiaztatu ostean. Orobat, ia biktima guztiek ez dute arreta, errekonozimendua eta erre-
parazioa sustatzeko neurririk izan. Auzitegi Gorenaren epaiak dauden kasuetan, erreparazioa izan 
zen zenbateko ekonomiko bat, ageriko lesio fisikoak sendatzeko behar izan zituzten egunen arabe-
ra mugatua. Inpaktu psikologiaren inolako ebaluaziorik ez da kontuan hartu, ezta kasu horietan ere. 
Azterlanaren emaitzek adierazten dute arazoaren inpaktua ez dela aitortu, eta ez zaiola arretarik 
eman. Erakundeen erantzunaren ardatzak politizazio-jarduerak eta errekonozimendua arbuiatzea. 
Hala ere, Ertzaintzaren kasuan, une jakin batean berariazko prebentzio-protokoloak abian jarri 
zituzten, Nazio Batuen sistemako mekanismo eta erakundeen nazioarteko gomendioei jarraituz. 
Azterlan honetan ateratako ondorioek eta nazioarteko erakundeek kasuei dagozkien erantzuleen 
aitorpenaren garrantzia nabarmentzen dute.

 Funtsezko ondorioetako bat da azterlan honen bidez biktimen errekonozimendurako beste urrats 
batzuk emateko baldintzak sortzen direla. 107/2012 Dekretuaren bitartez 1960tik 1978ra bitarteko 
ordena-indarren biktimak aitortu ziren bezala, partzialki izan bazen ere, azterlan honen emaitzek 
azaltzen dituzte kasu horietan errekonozimendua, arreta eta erreparazioa bideratzeko abian jar dai-
tezkeen baldintza eta metodologiak. Neurri horiek legez behar den aitorpenarekin egituratu behar 
dira, nazioarteko estandarren arabera, eta gizarte-ehunaren berreraikuntza, memoria kolektiboa 
eta errekonozimendua sustatzeko ekarpen eraginkorrak izango dira. 

• Atal honetan gogora ekarri behar dugu Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 12ko 107/2012 Dekretua, 
Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran 
izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak ai-
tortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa; eta 12/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 
1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urrake-
tak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa. Horren guztiaren aurretik 
Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion biktima horien erreparazio-politiketan aurrera 
egin zezala.

 Estatuaren Abokatutzak errekurtso bat jarri zuen 107/2012 Dekretuaren aurka Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, kasuen ebaluazioan zehar egindako aldaketek Memoria 
Historikoaren Legea eta Gizarte Segurantzaren oinarrizko legedia urratzen zituztelakoan. Horren-
bestez, zenbait aldaketa egin ziren egoera konpontzeko eta lana amaitzeko. Orain, Gobernu zen-
tralak Konstituzio Auzitegian errekurritu du 2016ko legea. Biktimentzako errekonozimenduaren eta 
erreparazioaren bidean beste urrats bat emateko legea den aldetik, egoki izango litzateke lege 
horren garapena eta aplikazioa eragotziko lukeen edozein ekintza bertan bera uztea.

9.2. Gomendioak 
9.2.1. Tortura eta tratu txarrak prebenitzeaz
1984tik hainbat gomendio egin ditu Amnesty Internationalek, eta gerora 90eko hamarkadaren erdialdetik 
baita Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak (CPT) ere, eta torturarekin zerikusia duten gaietarako 
Nazio Batuen Erakundearen kontalari bereziak (egin izan dituzten bisita eta txostenetan behin eta berriro 
adieraziak, gainera), baina urte hauetan guztietan Espainiako agintariek ez diete zinezko erantzunik eman 
gomendio horiei, Zigor Kodean torturaren debekuari buruzkoak diren artikuluak partzialki hedatzea salbu. 
Hain zuzen, tortura-salaketetan edota tratu txarren salaketetan ikerketaren osteko zigorgabetasuna arazo 
larria izan da, eta oraindik da, Espainiako estatuan, erakunde horiek adierazi izan duten bezala.

Amnesty Internationalek, hala, tortura prebenitzeko hamabi puntu adierazi izan ditu ordudanik, eta horietako 
askori oraindik ez zaie zinezko erantzun argirik eman, ikerlan honen emaitzetan argi ageri denez. Nagusiki 
puntu hauek izan dute erantzun mugatua, edo ez dira nazioarteko estandarrei jarraituz egin: biktimei erre-
konozimendu ofiziala ematea edo tortura esplizituki gaitzestea eta erreparatzea, inkomunikazioari mugak 
jartzea, tortura-salaketak izandakoan deklarazioak baliogabetzat hartzea, ustezko torturatzaileak auzipe-
tzea eta atxiloaldian bermeak ziurtatzea. Hauek dira Amnesty Internationalek adierazitako hamabi puntuak:
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1. Tortura ofizialki gaitzestea.

2. Atxiloaldi inkomunikatuko erregimenari mugak jartzea.

3. Ezkutuko atxiloketak desagerraraztea.

4. Atxiloaldian eta galdeketetan bermeak ziurtatzea.

5. Torturari buruzko txostenak modu independentean ikertzea.

6. Torturapean lortutako deklarazioak legez baliogabeak izatea.

7. Tortura legez debekatuta egotea.

8. Ustezko torturatzaileak auzipetzea.

9. Prestakuntzarako prozedura.

10. Ordaina eta errehabilitazioa.

11. Nazioartearen erreakzioa.

12. Nazioarteko bitartekoak berrestea.

9.2.2. Tortura eta tratu txarren salaketak ikertzea
Tortura eta tratu txarren salaketak ikertzea halakorik berriro gerta ez dadin bermatzeko modu bat da, bai-
na baita biktimei erreparazioa emateko neurri bat ere, Estatuaren betebeharra ez ezik. Halakoak ikertzeko 
oztopoek mugatu egiten dute tortura eta tratu txarrak agerian jartzeko aukera, bai eta erreparaziorako edo 
prebentziorako ezein politika ere.

Demokraziaren hastapenetik gaur arte, tortura eta tratu txarren salaketen aurrean zenbait bertsio agertu 
izan ditu Estatuak, unearen arabera: a) zinezko erantzunik eza edota baita kritika ere nazioarteko erakun-
deen kezka edo ikerketa independenteekiko; b) auzia botere judizialaren esku uztea, barne-ikerketarik egin 
gabe; c) salaketak segurtasun-indarrei izen ona kentzeko estrategia politikotzat hartzea edo ETAk kideei 
agindutako kontsignatzat jotzea, eta d) salaketa egin duten pertsonei gezurra esan izana egoztea eta haien 
kontrako ikerketa judiziala hastea. 

Tortura eta tratu txarrak ez dira ikertu modu independentean era hedatu eta behar beste bermez, beharrez-
koa den baloratzeko. Azken hamarkadetan, ikerketa independenteak nazioarteko erakunde batzuek baizik 
ez dituzte egin, eta emaitza kritikoak agertu izan dituzte Estatuko segurtasun-indarrek egindako tortura 
eta tratu txarren kasuekiko edo maiztasunarekiko. Nazioarteko erakunde horiek dira, zehazki, CPT, Nazio 
Batuen Erakundeko Torturaren kontrako Batzordea, torturarekin zerikusia duten gaietarako NBEren kon-
talaria, eta gobernuz kanpoko erakundeak (esaterako, Amnesty International). Bestalde, aipatzekoak dira 
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainiaren aurka emandako epaiak (ikerlan honekin zerikusia duten 
kasuetan) tortura-salaketak ez ikertzeagatik, horrek biktimei eragin zien kalte morala ere kontuan hartuta. 

Ikerketa judizialak, aldiz, oztopo ugariri aurre egin behar izan die hamarkada luzez: 

• Polizia-agenteek lankideak babesteko edo identifikazioak ukatzeko joera izatea, galdeketetan parte 
hartu zutenen erregistroa osatzeko oztopoak, Estatuko segurtasun-indarrek ikerketetan ez lagun-
tzea, polizia-agenteek salaketarik egin ez izana, ezta tartean Auzitegi Gorenaren epaiak zeuden 
kasuetan ere, zeinetan epaileek adierazten baitzuten identifikatu ezin izan zituzten askoz agente 
gehiagok parte hartu zutela.

• Epaileak eta fiskalak maiz aldatzea, horrek ere oztopatu egin baitu tortura eta tratu txarren salake-
tak zinez iker daitezen lortzea, gehiegi luzatzea frogak egitean eta abar.

• Barne-ikerketarik ez egitea nahikoa bermerekin, tortura-kasuak edo tratu txarrak eta tartean zeuden 
agente edo agintariak identifikatzeko moduan. 
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9.2.3. Torturaren eta tratu txarren biktimek220 erreparazioa lortzeko eskubidea. Erre-
paraziorako berme horien egoera Espainiako estatuan eta torturaren eta tratu txarren 
testuinguruan
90eko hamarkadaren erdialdean Joineten printzipioak eman zituzten aurrenekoz; 2007an, Nazio Batuen 
Erakundeak giza eskubideen urraketa larriak pairatu dituzten biktimen eskubideei buruzko agiria eman 
zuen; eta bien bitartean, erreparaziorako eskubideak aurrera egin du, oro har, eta hainbat arlotan garatu 
da, hala nola arreta-programetan, nazioarteko auzitegien epai judizialetan (Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiarenak eta Batzorde Interamerikarrarenak, esaterako), eta akordio estrajudizialetan, zenbait tes-
tuinguru eta herrialdetan. Erreparaziorako eskubidearen funtsezko bost definizioak alderdi hauei buruz-
koak dira: a) lehengoratzea eta itzultzea; b) indemnizazioa kalte-galerengatik; c) errehabilitazio mediko 
edo psikosozial eta legalerako neurriak; d) erreparazio sinbolikoa eta errekonozimendurako neurriak, eta 
e) berriro ez gertatzeko bermeak.

a) Lehengoratzea

Neurri hau ez da baloratu tortura-kasuetan. Eskubideak lehengoratu beharra izan daiteke, edota biktimak 
galerak izan baditu edota aukerak galdu baditu, horiek itzultzea, betiere galerak torturak eta tratu txarrek 
eragin badituzte, edota torturaren eta tratu txarren eraginek, edota legez kontra edo modu arbitrarioan atxi-
lotuta egoteak.

b) Indemnizazioa

Torturaren biktimentzako laguntza-programarik ez da izan, ezta ordainik ere, salbu eta Eusko Jaurlaritzak 
1960tik 1978ra bitartean polizia-agenteen biktima izandakoentzat abian jarritakoa, 107/2012 Dekretuaren bi-
tartez. Orduan, 80 biktimak aurkeztu zioten norberaren kasua Batzordeari, eta errekonozimendua izan zuten, 
beraz, partziala behintzat, Espainiako gobernuak jarritako helegiteengatik. Eman diren indemnizazioak ikerke-
ta judizialean izan dira batzuk, zeinetan Estatuko agente batzuek erantzukizuna bazutela erabaki baita. 

Dena den, ikerketa judizialek tortura izan dela frogatu izan duten kasuetan ere, indemnizazioa benetan ja-
sotzeko arazo bat baino gehiago izaten dute biktimek:

• Funtzionario errudunak identifikatu ezin izan direnean, torturatua izateak biktimei ez die indemni-
zaziorik ekarri. 

• Indemnizazioen zenbatekoa oso txikia izan da. Amnesty Internationalen datuen arabera, indem-
nizazioen hiru laurden 3.000 euro baino gutxiagokoak izan dira, eta indemnizazio guztien herena, 
600 euro baino gutxiagokoak.

• Bestalde, indemnizazio judizialen zenbatespenetan, kalteak ez dira behar bezala zenbatetsi, na-
zioarteko estandarrek giza eskubideen urraketetan ezarritakoaren arabera. Gehienetan, trafiko-is-
tripuen kasuetarako edo bestelako batzuetarako estandarrak hartu dira oinarri.

• Erantzukizun zibil subsidiarioa nori dagokion argi dago 1995eko Zigor Kodeaz geroztik, baina hura 
baino lehen ez barne-legedian, eta, beraz, aurretiazko zenbait kasuri ez zitzaien aplikatu. Tortura
-kasuetan, bai eta tratu txarren kasuetan ere, erantzule zibil subsidiarioa Estatua da.

c) Preskripzioak erreparaziorako eskubidea mugatzen du

Delituaren preskripzioa gertatuz gero, biktimek ezin dute justiziaren erreparazioa eskatu. Alabaina, giza es-
kubideen nazioarteko zuzenbidean, tortura delitu preskribaezina da. Gainera, preskripzioa aplikatzen bada, 

220  Torturaren biktimek eskubidea dute Estatuak berehalako erreparazioa eman diezaien. Horren barruan sartzen dira giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbideak erreparazioaren oinarrizko printzipiotzat dituenak: 
a. Lehengoratzea eta itzultzea. Biktimari bere eskubideak lehengoratu behar zaizkio, eta, galerak izan baditu, haiek itzuli.
b. Indemnizazio egoki eta bidezkoa, jasandako kalteen ordain gisa. Ekonomikoki baliozta daitezkeen kalteengatik indemnizazioa emango 

zaio biktimari, eta kaltetzat hartuko dira torturaren edo tratu txarren ondorio diren kalte-galera material nahiz immaterial guztiak, hala nola 
kalte fisiko edo mentala, aukera-galerak, diru-sarrerak galtzea (lortu gabeko irabaziak barne), kalte moralak (izen onari eta duintasunari 
eragiten diotenak), eta laguntza mediko, psikologiko eta juridikorako gastuak.

c. Errehabilitazioa; hau da, arreta mediko eta psikologikoa. Biktimek, hala nahi badute, laguntza eta errehabilitazio mediko eta psikologikoa 
jaso ahal izan beharko dute, eta arazo horretarako egokiak diren zerbitzuak eskaini behar zaizkie.

d. Erreparaziorako neurriak eta duintasunaren aitortza. Erreparaziorako neurriak dira, besteak beste, gertaerak onartzea, biktimen 
duintasuna aitortzea, Estatuko agenteen okerra eta erantzukizuna aitortzea, gertaerak eta erantzuleak ikertzea, eta justizia aplikatzea.

e. Berriro ez gertatzeko bermeak. Neurriak ezartzea legez, judizialki edota polizia-ikerketetan, berriro ezin gertatu ahal izan daitezen 
halako gertaerak edo gertaera horiek ez ikertzea.
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horrek indemnizazioari ere eragiten dio, nahiz eta tortura-delitua frogatzea lortu. Hala, biktimek administra-
zioarekiko auzien bideari ekitea beste aukerarik ez dute, balizko indemnizazio bat lortzen saiatzeko, baina 
zenbait urteko bide luzea da hori, biktimarentzat gainkarga afektibo eta sozial handikoa gainera, eta aztertu 
ditugun kasuetatik bakar batean ere ez da gertatu.

d) Erantzuleak identifikatu ezean ez dago erreparaziorik

Tratu txarren erantzule izan diren funtzionarioak identifikatzeko oztopoak izateak (hein handi batean, gaine-
ra, Estatuko segurtasun-indarrak justiziarekin lankidetzan aritu ez izanak eragina) eragotzi egin du biktimen 
eskubidea, bai justizia lortzekoa, bai erreparazio osoa izatekoa. Izan ere, gutxienez delituaren erantzuleeta-
ko bat identifikatzen ez bada, biktimari ez zaio indemnizaziorik ematen. Eta beste kasu batzuetan ere gerta-
tu da hori, auzitegiek ez zituztelako torturaren ez-egitezko erantzuletzat hartu tortura eragin zuten pertsonen 
beren gaineko arduradun hurrenak.

e) Erantzukizun zibil subsidiarioa

Legea betearazteko ardura duten funtzionarioek giza eskubideak urratzen badituzte, urraketa horien azken 
erantzulea Estatua da. Aztertu ditugun kasuetatik gehienetan, Estatua erantzule zibil subsidiario deklaratu 
duten epaien kontra helegitea jarri zuen Estatuak, kasu batzuetan erruztatuaren alde egiteko, eta beste 
batzuetan, berriz, funtzionarioak bere jardunean gehiegikeriaz jokatu zuela argudiatuz. Jarduteko modu ho-
rrek prebentzioaren aldeko konpromisorik eza eta biktimekiko errukirik eza erakusten du, eta erreparazioa 
eragozten. 

9.2.4. Biktimei errekonozimendua ematea, eta berriro ez gertatzeko bermeak eta prebentzioa
Zigor Kodean tortura-delitua sartzean onartutako lege-aldaketek ez dute balio izan tortura eta tratu txarrak de-
sagerrarazteko, legedia aldatzeaz gain bestelako neurri ezinbestekoak hartu ez direlako.

Indultuak:

Torturatzeagatik behin baino gehiagotan kondenatuak izan diren pertsonak ere indultatu izan ditu Espai-
niako gobernuak. Indultu horiek ematean, gertaeren munta minimizatu du Estatuak; zenbait ministro eta 
agintarik ustezko delitu arintzat jo zituzten, edo gertaera ez larritzat, nahiz eta tartean jada baziren kondena 
judizialak eta biktimei eragindako tormentuaren xehetasun ugari.

Indultuak ematea justifikatzeko zenbait arrazoi eman izan dira:

• Kondenatuen ustezko ez-berrerortzea. Hori, ordea, ez da guztiz egia; izan ere, kasu askotan ez 
dago inolako ikerketarik, eta beste batzuetan, berriz, tortura-delitua behin baino gehiagotan egin 
duten pertsonei eman zaie indultua. 

• Gertaeretatik kondenara bitartean igarotako denbora. Argudio horrek, alabaina, alde batera uzten 
ditu garrantzi handiko bi kontu: bata, atzerapen hori bera astungarri bat dela biktimentzat; eta bestea, 
ikerketan prestasunik eza erakusten duela, edo segurtasun-indarrek ikerketan lagundu nahi ez izana.

Estatuak tortura-egileei indultua emateak, are biktimei zinezko errekonozimendurik eman ez bazaie, bi on-
dorio kaltegarri ditu:

• Biktimen egoera psikologikoan inpaktu handia du, gertaera minimizatzen duelako, bidegabekeria 
dakarrelako, eta, kontuan izanda gertaera zeinen larria den eta tortura-egileen aitorpen eza, ezin 
justifika daitekeelako.

• Horrelako kasuetan indultua emateak edo zigorraldia arintzeak delitua behar bezain sendo ez zigor-
tzea dakar, eta, beraz, tortura eta tratu txarrak prebenitzeko balio ez izatea.

Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeak berak, jada 1996an, kezka adierazi zuen indultu 
horiengatik. Torturaren kontrako Batzordeak adierazi zuen, 1992ko kasu baten irizpenean, torturagatik kon-
denatutakoei indultua ematea Torturaren kontrako Hitzarmenaren urraketa garbia dela, eta biktimei errepa-
razioa emateari eta prebentzioari eragiten diola.

Tortura eta tratu txarren delituengatik kondenatutako funtzionarioak indultatuta, mailaz igota edo ohore-do-
minak emanda, mezua argia da: giza eskubideak urratzea zinez ez da zigortzen Espainiako estatuan. Zi-
gorgabetasun-egoera horrek guztiak bereziki eragiten die ikerlan honetan sartu ez ditugun beste kolektibo 
batzuei, bai eta gutxiengo etnikoei eta atzerriko herritarrei ere, torturarekiko eta tratu txarrekiko askoz egoe-
ra zaurgarriagoan baitaude, Amnesty Internationalen txostenek azaldu dutenez.
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9.2.5. Ikerketa eta tortura eta tratu txarrak errazten dituzten egoerak: inkomunika-
zio-erregimena

Amnesty Internationalek, Torturaren Prebentziorako Europako Batzordeak, Nazio Batuen Erakundeko Tor-
turaren kontrako Batzordeak… Horiek guztiek eskatu izan diote beren gomendioetan Espainiako estatuari, 
bai eta torturarekin zerikusia duten gaietarako NBEen kontalari bereziak ere, behin baino gehiagotan, de-
sagerraraz dezala inkomunikazio-erregimena. Erakunde horiek, bai eta Giza Eskubideen Europako Auzite-
giak ere, Espainiaren kontrako zigor- edo gaitzespen-epaiak eman izan dituztenetan tortura-salaketak ez 
ikertzeagatik, kezka agertu izan dute atxiloaldi inkomunikatuagatik, zeren eta egoera horretan, atxilotuta 
dagoenak:

• Ezin du konfiantzazko abokatu edo mediku baten laguntza jaso, ez eta senideei bere egoeraren 
berri eman ere, eta horrek erraztu egiten du segurtasun-indarrek tortura eragin eta tratu txarrak 
eman ahal izatea. 

• Ofiziozko abokatu bat baizik ezin du lortu, eta hura ere murrizketa berezien pean dago; izan ere, 
ofiziozko abokatuak ezin du atxilotuarekin egon hari aitorpena hartu aurretik, ez eta ondoren ere 
(Prozedura Kriminalaren Legearen 527. artikulua), eta praktikan, ofiziozko abokatua isilik egotera 
behartzen dute atxilotuak deklarazioa egin bitartean. 

Torturaren Prebentziorako Europako Batzordea bereziki arduratuta agertu da muga horiengatik, eta Espainia-
ko estatuari gomendatu dio laburtu dezala atxiloaldi inkomunikatuaren iraupena eta berma diezaiola atxilotuari 
abokatu batekin pribatuan elkarrizketa izateko eskubidea. NBEen Giza Eskubideen Batzordeak 1996an adie-
razi zuen murrizketa horiek ez datozela bat Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 9.-14. artiku-
luekin. Torturarekin zerikusia duten gaietarako NBEen kontalariak 1995ean eskatu zuen jo zedila legearen 
kontrakotzat inkomunikazio-erregimena oro har eta debeka zedila atxilotuei begiak zapiz eta burua kaputxaz 
estaltzeko praktika orokortua. Kontu horiek guztiek lehengo berean diraute azken 20 urteotan. 

Bai torturarekin zerikusia duten gaietarako NBEen kontalari bereziak, bai Amnesty Internationalek, askotan go-
mendatu dute komeni dela galdeketa-saioak grabatzea, atxilotuen segurtasuna babesteko, batetik, eta legea 
betearazteko ardura duten funtzionarioen kontra salaketa faltsuak jartzeko aukerarik izan ez dadin, bestetik.

9.2.6. Torturaren ikerketa judiziala, oso mugatua
Ikerketa judizialetan eraginkortasuna benetan urria izatea, txosten mediko forentseei buruzko desadosta-
sunak egotea, atxilotuak inkomunikazio-erregimenean eduki ahal izatea eta egoera horretan bermerik ez 
edukitzea, segurtasun-indarrek tortura-egileak identifikatzen zinez lagundu dezaten lortu ezin izatea, sus-
mopean egon edota judizialki kondenatuak izan diren funtzionario batzuk indultatu edo mailaz igo izana, 
hori guztia zigorgabetasuneko testuinguru bikaina izan da tortura eta tratu txarren kasu asko eta askotan. 
Zehapen penal egiazkorik ez ezartzeak zigorren efektu zentzagarria galtzea dakar, disuasio-neurria galtzea, 
alegia, eta tortura desagerrarazteko oztopo bat da.

9.2.7. Prozesuak luzeegiak izatea: zigorra txikitu eta biktimaren sufrimendua handitu 
egiten da
Ikerketa-prozesuaren mantsotasuna dela eta, zenbait kasutan delitua preskribatutzat jo da. Beste kasu ba-
tzuetan, berriz, bidegabeko atzerapenagatik aringarria aplikatu izan da, eta, hala, tortura-egileei zigorraldia 
txikitu izan zaie, edo betetzeko baldintzak mugatu, eta, beraz, kondena azkenean ez da izan delituaren la-
rriagatik behar lukeena bezainbestekoa. 

Atxilotuek tortura edo tratu txarrak salatu izan dituztenetan, ikerketak izugarri luze jo izan du: atxilotuari te-
rrorismo-delitua egozten zaionean, prozesuak batez beste 12 urte eta 8 hilabete irauten du; eta atxilotuari 
inkomunikazioa edo legedi antiterrorista aplikatzen ez zaion testuinguruetan, berriz, sei urte eta hiru hilabe-
te. Atzerapen horrek, gainera, beste ondorio bat ere badakar biktimentzat: erreparazio moral eta materialen 
bat lortzeko eskubidea bete ezina, eta, beraz, bigarren mailako biktima bihurtzea.

9.2.8. Diziplinazko zehapenak
Ikertu ditugun kasu guztietatik bakar batean ere ez du Administrazioak barne-ikerketarik egin, ez diziplinaz-
ko prozedurarik hasi, ustezko tortura-delitu batengatik prozesu penal bat abian egon denean, ekintza pena-
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laren emaitzaren zain. Auzitegi Gorenaren epaiak zituzten kasuetan ere, Auzitegiak ebatzi zuen identifikatu 
gabeko agente ugarik hartu zutela parte torturan, nahiz eta segurtasun-indarrek egitura hierarkikoa duten 
eta delitua larria den. Horrek zera dakar, zigorgabetasunaz gain: ikerketa judizialeko atzerapenen ondorioz, 
behin prozesu penala ebatzi ondoren, diziplinazko balizko erantzukizun baterako ekintzek preskribatzea.

9.2.9. Tortura eta tratu txarren biktimei erraparaziorik eza
Tortura eta tratu txarren biktimei bidezko indemnizazio bat edo bestelako erreparazio moduren bat berma-
tuko dien legedirik ez dago Espainiako estatuan. Biktima horiek jaso dezaketen erreparazio bakarra epaile 
batek epai bidez ematen duena da, eta, beraz, aukerarik gabe geratzen dira zinezko ikerketa judizial bat 
egiteko modurik izan ez duten kasu guztiak: historiako une batzuetan kasu gehienak, beraz, aurretiazko 
eginbidetan edo ikerketa-prozesuko tarteko fasetan geratu baitira, aurrera egin ezinik, lehen aipatutako 
oztopo ugariengatik. Kasu gutxi batzuek izan ezik, ikerlan honetako gainerako kasu guztiek ez dute erreko-
nozimendurik ez erreparaziorik izan. 

Lehen esan dugun bezala, erreparazio hori indemnizazioa baino ez da, eta ez ditu kontuan hartzen ez giza 
eskubideen nazioarteko zuzenbideak erreparaziorako ezarritako printzipioak eta ez NBEek giza eskubideen 
urraketa larrien erreparazioari buruz egindako gomendioak. Indemnizazioa, gainera, gertaerak jazo eta urte 
gehiegi igaro ondoren ematen da, batetik, eta bestetik, ematen den zenbatekoak kasu gehienetan ez du is-
latzen delituaren larria, ez eta biktimak pairatutako kaltea ere, batik bat kalte morala. Beste kasu batzuetan 
indemnizazio hori ere ez dute jasotzen biktimek, tortura eragin zieten egileak berak identifikatu ezinagatik 
eta erakundeen lankidetza ezagatik.

1995ean, Espainian 35/1995 Legea promulgatu zen, indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako deli-
tuen biktimei laguntzekoa eta sorostekoa. Baina tortura eta tratu txarren biktimak gehienetan ez dira sartzen 
lege horren aplikazio-eremuan, eta ezin dituzte laguntzak jaso, legeak ezartzen baitu delituaren ondorioek 
heriotza edo gorputz-lesio larriak izan behar dutela, osasun fisiko edo mentalari kalte larriak eragitearen 
ondorio, salbu eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima baldin badira, legeak berariaz ezarria baitu 
kalte moralengatiko ordainik ezin jaso ahal izango dutela baldin eta lesio larriak psikologikoak badira. Tortu-
raren biktimek tratamendu horretarako laguntzarik ere ezin dute jaso, sexu-askatasunaren aurkako delituen 
biktimentzat soilik direnez gero.

Beste biktima-mota batzuei indemnizazio, pentsio eta laguntza psikosozialak emateko erabiltzen diren iriz-
pideekin alderatuta, aldea sekulakoa da. Eskala finko baten arabera ematen dira indemnizazioak, erabaki 
judiziala alde batera utzita, bestelako laguntza-programez gain. Izaera orokorreko erreparazio-programa 
horietaz gain, erreparazio judiziala ere izugarri mugatua izan da kasu hauetan.

9.2.10. Arartekoaren esku-hartzea Ertzaintzaren jardunak direla eta
Arartekoak zenbait kasu eta gomendio baloratu ditu Ertzaintzaren zaintzapean inkomunikazio-aldian izan-
dako bermeei buruz, nahiz eta azken urteotan kexa gutxi izan diren, eta adierazi du beharrezkoa dela poli-
zia-erakundeek kontrolerako tresnak jartzea, agenteek legez kontrako jokabiderik izan ez dezaten (Ararte-
koaren gomendioa, Eusko Jaurlaritzarako txostenean aipatua 2003an eta hurrengoetan). 

Edonola ere, oso ugariak ez diren arren, jaso ditu kexak Arartekoak, era askotakoak, Ertzaintzarekin lotuak. 
Kasu horietako askok badute ezaugarri komun bat: herritarrak Ertzaintzara jo zuenean kexa azaltzera, Er-
tzaintzak ez zuen barne-prozedurarik hasi gertatutakoa argitzeko eta ikusteko ea bazegoen arrazoirik dizi-
plinazko espediente bati hasiera emateko. 

Beste erakunde batzuek egin izan dituzten ikuskapenetan egokitzat jo dute Ertzaintzaren prebentzio-ere-
dua eta ez dute haren kontrako salaketa nabarmenik egin. Dena den, eta ezein zalantza uxatzeko, Eusko 
Jaurlaritzak eta Ertzaintzak (euskal erakundeetatik sortua) legez kontrako jokabide guztiak eragotzi behar 
dituzte, agenteek ez dezaten aukerarik izan gehiegikerietarako, abusuetarako, tratu txar, anker edo umilia-
garririk emateko, edo torturatzeko. Iraganari dagokionez, komenigarria litzateke gogoeta autokritikoa egin 
eta azaltzea, ikerlan honen emaitzekin bat etortzeko moduan. Orainari eta geroari dagokionez, berriz, pre-
bentzio-neurriak areagotzen eta hobetzen jarraitu behar da, atxilotuak beren funtsezko eskubideak berme 
osoz begiratzeko moduan tratatuak direla ziurtasun osoa izan dezaten herritarrek.

Ageriko zerbait da Poliziaren jarduna etengabe gainbegiratu beharra dagoela, ikuspegi deontologikotik, 
horrek aukera ematen baitu legez kontrako balizko jokabideak prebenitzeko eta, azken batean, Poliziak he-
rritarrei ematen dien zerbitzua hobetzeko.
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• Ertzaintzaren barruko unitateek barne-ikerketa bat hasi behar dute, ofizioz, legez kontrako 
jokabideren bat izan dela uste izateko arrazoi zentzuzkoak dauden orotan. Alde horretatik, 
herritarren kexak edo salaketak beti hartu behar dira lehen zantzutzat (berdin dio hierarkiako 
agintariek zein bidetatik jakin duten kexa edo salaketa horien berri), eta beti ikertu behar dira; 
ezin dira besterik gabe baztertu. 

• Ertzaintzak, bere zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko eta kontrolerako tresna gisa, hainbat datu era-
bili beharko lituzke: atxiloketa-kopurua, zer maiztasunekin ageri diren agenteak salatzaile gisa ates-
tatuetan horrelako arau-hauste penalengatik, zenbat kexa jaso diren polizia-jardunengatik, etab. 

9.2.11. Beste gomendio batzuk
Amnesty Internationalen gomendioak

Oraintsu argitaratua dela eta, txosten batean Amnesty Internationalek 2017an egindako gomendioak ere ez 
dira ahaztekoak. Hauxe da txostena: “Iraganari aurre egin, etorkizuna eraikitzeko: Egia, Justizia eta Errepa-
razioa Euskal Herriaren testuinguruan”.

Torturaren biktimentzat:

Estatu agintariei eta Euskal Autonomia Erkidegokoei, elkarlanean jarduteko konpromisoa har deza-
tela, zertarako:

• Era exhaustiboan eta bateratuan ezartzeko noraino iritsi diren borroka antiterroristaren barnean 
urratu diren giza eskubide guztiak, kontuan hartuz bananduta dauden datuak eta emakumeengan 
urraketek eduki ahal izan duten eragin bereizia eta genero ikuspegia. Emaitzek modua eman behar 
dute agintari politikoen, legegileen eta judizialen erantzuna ebaluatzeko, bai estatuan, bai Euskal 
Herrian, bai biktima zuzen guztiei eta bai familiakoei. Neurri legegileak, judizialak eta beste mota 
batekoak hartu behar dira, biktimek egiaren inguruan eta justiziarako eta erreparaziorako sarbidean 
izan dituzten gabeziak nola arindu proposatzeko, giza eskubideen nazioarteko esparruaren arabe-
ra, inolako bereizkuntzarik egin gabe.

Gobernu zentralari eta Gorte Nagusiei, eta Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari:

• Agintariek aitorpen publikoa egin behar dute torturak eta tratu txarrek ETAren kontrako borroka 
antiterroristaren testuinguruan zer-nolako kaltea ekarri duten, eta mezu argia eman behar dute 
atxilotuen tratu txarrak ez direla onartuko; diziplina espedienteak abiarazi behar dituzte baldin ger-
tatu direla pentsatzeko arrazoizko susmoak badaude, eta neurriak hartu, salatzaileak edonola ez 
beldurtuak izateko eta mehatxurik ez jasateko.

• Kanpo ikuskaritza bat egin behar da, barne ikerketen mekanismoena, bermatzeko giza eskubideen 
urraketa larriak giza eskubideen nazioarteko estandarren arabera ikertzen direla.

• Sistema erreformatu behar da bermatzeko legea betearazteaz arduratzen diren funtzionario guz-
tiek egindako tortura eta tratu txarren salaketa guztiak ikertuak direla giza eskubideen nazioarteko 
estandarren arabera, pertsonal aditu, inpartzial eta independente bidez. Horretarako, Amnesty In-
ternationalek gomendatzen du ikerketa mekanismo independente bat sortzeko, baliabide guztiak 
izango dituena eta gaitasuna izango duena legea betearazteaz arduratzen diren funtzionarioek 
larriki urratutako giza eskubideen salaketa guztiak ikertzeko, pertsonal aditu eta inpartzial bidez, 
egileetatik eta inplikatutako organismoetatik independentea izango dena.

• Bideo eta audio sistemak sartzea eta, hala, grabaketa sistematikoa eta osoa bermatzea polizia 
etxeetan atxilotuak eduki ditzaketen ingurune guztietan. Grabaketak leku seguruan eduki behar 
dira, arrazoizko denbora batean, bermatzeko erabilgarri egongo direla ikerketa judizialetan edo 
bestelakoetan behar baldin badira.

• Protokolo mediko-forentseak berrikustea: tortura eta tratu txarrak izan direla erabakitzeko eta do-
kumentatzeko balio dutela eta eraginkorrak direla ikuskatzea; batez ere ikerketa judizialetan froga 
gisa zer erabilera ematen zaien aztertzea. Tortura eta bestelako tratu txarrak ikertzeko eta doku-
mentatzeko Istanbulgo Protokoloa erabiltzen dela bermatzea.

• Atxilotuez arduratzen den edo atxilotuekin harremanetan den pertsonal ororen hasierako eta eten-
gabeko prestakuntza bermatzea, askatasuna ukatu zaien pertsonak tratatzeko nazioartean ezarrita 
dauden estandarretan oinarrituta.
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Agintari judizialei eta Estatuko Fiskaltza Nagusiari:

• Agudoki, exhaustiboki eta inpartzialki jardutea, legea betearazteaz arduratzen den funtzionario ba-
tek tratu txarrak egin dituela pentsatzeko arrazoizko motiboak dauden guztietan, baita salaketarik 
ez badago ere.

• Bermatzea Fiskaltzak berehala abiarazten dituela prozedura kriminalak, betiere arrazoizko moti-
boak badaude pentsatzeko legea betearazteaz arduratzen den funtzionarioak tortura eta bestelako 
tratu txarren bat gauzatu duela, baita salaketa espresik ez badago ere.

• Urteko memorian torturen eta beste tratu txar batzuen salaketak erregistratzea eta jasotzea.

Gobernu zentralari eta Parlamentuari:

• Zigor Kodea erreformatzea, torturaren tipifikazioa Torturaren aurkako Hitzarmenean datorren defi-
nizioaren arabera eginda dagoela bermatzeko.

• Zigor Kodeko 174. artikuluko torturaren delituaren definizioa Torturaren aurkako Hitzarmenera era-
bat egokitzea, eta kontuan hartzea tortura ekintza gauza dezakeela “funtzio publikoak betetzen ari 
den pertsona batek edo horrelako pertsona baten bultzadarekin edo halako baten baimenarekin 
edo onespenarekin jarduten dutenek”. Era berean torturaren helburuen barnean sartu behar dira 
“pertsona hori edota beste batzuk larderiatzea edo hertsatzea”.

• Tortura delitua delitu autonomo gisa tipifikatzea, nazioarteko zuzenbideko krimenen kategoria-
ren barnean.

Larritasunaren araberako zigorrak prestatzea; obedientzia zor izatearen edo eginbidea betetzearen salbues-
garria inola ere aplikagarria izango ez dela espresuki ezartzea; buruen eta bestelako goragokoen zigor eran-
tzukizunak sartzea; eta espresuki txertatzea konspirazioaren eta hura gauzatzeko proposamenaren zigorra.

Horretaz gain, Amnesty Internationalek 2017an beste txosten bat ere eman du argitara, espezifikoa: “Euskal 
Herria: Amnesty Internationalen txostena, torturaren biktima eta giza eskubideen beste urraketa batzuena 
izan diren pertsonek egiarako, justiziarako eta erreparaziorako duten eskubideaz”. Txosten horretan, AI era-
kundeak ontzat ematen ditu abian jarritako ekimenak eta, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2016 
Legea, EAEn 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen 
urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa. Txosten horretan, ondorio 
gisa hauxe adierazten du:

Amnesty Internationalen ustez, Gobernu zentrala torturaren biktimez ahaztu da eta hura erreparatzeko edo-
zein neurri hartzearen aurka azaldu da. Bestalde, erantzun judiziala askotan eraginik gabea izan da, Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiak 2010etik zortzi aldiz ere azaldu duen moduan. Amnesty Internationalek 
ikusi duenez, torturaren biktimek hamaika zailtasun izaten dute, hala nola erantzule zuzenak ez identifi-
katzea eta Estatuak kasu asko eta askotan erantzukizun zibil subsidiarioa bere gain hartzeari uko egitea. 
Amnesty Internationalek egiaztatu duenez, halaber, kalte-ordain bat ematen denean, gehienetan oso txikia 
izaten da eta ez du delituaren larritasuna islatzen, edo gertatu eta urte asko geroago iristen da. Kalte-ordain 
egokia lortzea garrantzitsua da ikuspuntu materialetik, baina baita ikuspegi psikologikotik ere, eragindako 
kaltearen errekonozimendu egiaztagarria den aldetik.

Amnesty Internationalentzat, Espainiako agintariek espresuki eta ofizialki aitortu behar dute torturatzea Es-
painian ez dela fenomeno bakartua izan, baizik eta borroka antiterroristaren testuinguruan orokortua izan 
den jardun bat. Hori espresuki aitortuta bakarrik ezarriko dira oinarriak torturaren eta tratu txarren alegazio 
guztiak agudo eta modu eraginkor eta exhaustiboan ikertuko direla bermatuko bada hartu beharreko neu-
rriak ezartzeko, eta biktimek eta haien senideek helegite eraginkor bat jasotzeko aukera eta erreparazio 
egokirako eskubidea izateko, eta horrek ekarriko du giza eskubideen urraketa horiek berriro ez gertatzeko 
oinarri sendoak finkatzea.

Amnesty Internationalek ontzat jo ditu torturaren eta tratu txarren biktima izan direnak aitortu eta erre-
paratzeari begira Euskal Herrian abiarazitako azken ekimenak eta, batik bat, Euskal Autonomia Erkide-
goko 12/2016 Legea, uztailaren 28koa, EAEn 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko in-
darkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa 
ematekoa. Lege horren helburu nagusia da egian eta biktimen erreparazioan aurrerapausoak ematea, 
eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea hartzen du horretarako erreferentziatzat. Helburu hori 
lortzeko, Balorazio Batzorde bat sortzen du, eta bi urteko epea ematen dio erreparaziorako neurriak 
proposatu eta eskaerak baloratzeko. Erreparazioaren barruan kalte-ordain ekonomikoaz haratagoko 
neurriak ere hartzen ditu kontuan Legeak, bat etorriz “Giza eskubideen nazioarteko arauen ageriko 
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urraketei eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketei begira, biktimek errekurtsoak jartzeko 
eta ordainak jasotzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipioak” deritzonarekin. Printzipio ho-
riek gogorarazten dute erreparazioa ez dela soilik konpentsazio ekonomiko bat, eta beste betebehar 
batzuk ere badakartzala, hala nola lehengoratzea eta errehabilitazioa (hau da, ahal den neurrian bik-
tima lehengo egoerara itzultzea, eta, horretarako, fisikoki, psikikoki eta sozialki bere onera etortzeko 
neurriak hartzea), eta egia publikoki hedatzea eta biktimen duintasuna eta izen ona berrezarriko duten 
adierazpen ofizialak egitea.

Azaldu dugun bezala, giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak zilegitzat dauka mekanismo estrajudizialak 
sortzea, giza eskubideen urraketa larrien biktima izan direnei erreparazioa eman eta egia ezartzeko, me-
kanismo horiek auzitegien jardunarekin bat badatoz. Espainiako estatuak ezin du erakundeen barne-arki-
tektura aitzakia hartu bere eskumenaren pean dauden pertsonei giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak 
aitortzen dizkien eskubideak ukatzeko.

Kriminologiaren Euskal Institutuaren gomendioak

Denboraren joanean egin izan diren gomendioetatik, komeni da gogora ekartzea Kriminologiaren Euskal 
Institutuak 2011ko txosten batean egindako proposamen batzuk. Txosten horretan, “Terrorismoaren bikti-
men memoria sendotzeko eta bakea sustatzeko politika publikoen balorazioa” izenekoa, honela zioen Insti-
tutuak, biktimek ardatza izan behar dutelako uste sendoan, torturari eta tratu txarrei dagokienez:

Ekintza terroristak jazartzeko bezala, zigorgabetasunaren aurka borrokatzeko ere ezinbestekoa da proze-
suan parte hartzen duten guztiak babesteko neurri zehatz eta espezifikoak hartzea, bai eta agente publi-
koen erasorik berriro ez gertatzeko zinezko ekintzak egitea ere; horretan arrakasta izateko, prebentzio- eta 
jazarpen-mekanismo espezifikoak jarri behar dira abian. 

Alde horretatik, tortura eta tratu anker eta umiliagarriak prebenitzeko, azpimarratzekoak dira, gomendio mo-
dura, hauek: 

• Behar bezala arautzea atxiloketa-kasuak, eta kasu guztietarako, lege-laguntza izateko eskubidea-
ren berme osoa ematea, atxiloketaren kontrol judizial eraginkorra ziurtatzea, eta atxiloaldi inkomu-
nikatua eta polizia-atxiloketaren luzapena legez mugatzea eta zorrotz monitorizatzea. 

• Behar bezala arautzea atxiloketa-espazioak eta mediku forentseen esku-hartzea, atxilotuaren 
egoeraren segimendua egin dezaten modu jarraituan, eta bisita-sistemak Europako Hitzarmenaren 
arabera baimentzea. 

• Instantzia independente baten esku uztea agintari eta funtzionario publikoek modu egokian fun-
tzionatzen dutela begiratzeko eskumena, eta gehiegikeriak, tortura eta legez kontrako atxiloketak 
gertatzea erraztu dezakeen espaziorik egon dadin eragoztea.

• Torturaren eta tratu anker eta umiliagarrien kontrako behatoki bat sortzea.

107/2012 Dekretuko Balorazio Batzordearen gomendioak (Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 
1978ra bitartean motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondo-
rioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzeko eta biktima horiei ordainak ematekoa)

Kontuan hartzekoak dira, halaber, biktima horiei errekonozimendua emateari begira abiarazitako beste ekin-
tza batzuk, hala nola Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak abiarazi dituenak 
“EAEn 1960tik 1978ra bitartean motibazio politikoko testuinguruan gertatutako giza eskubideen urraketei 
eta bestelako sufrimendu bidegabeei buruzko Balorazio Batzordea” deritzonaren bidez, zeinaren emaitzak 
2017an eman baititu argitara, “Ahanzturatik ateratzen” izeneko txostenean.

Aurretiazko esperientzia horrekin, Balorazio Batzordearen gomendioak 1978az geroko urteetara ere heda 
daitezke, eta komeni da hala egitea gainera:

1. Giza-eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimen erreparaziorako eta errekonozimendurako arau-
dia ahal den bizkorren osatu beharra dago. Motibazio politikoan sustraitutako bortizkeria-testuinguru ba-
tean –eta gaur egun arte– gertatutako urraketei buruz ari gara. Zentzu honetan, Balorazio Batzordeak 
kezka handiz konprobatu du zenbait kasutan giza eskubideak oso neurri larrian urratu arren ezin izan 
dela ziurtatu kaltegileak Segurtasun Indarretako kideak zirenik, nahiz eta susmoa ildo horretatik joan. 
Halako kasuetan ez dago 107/2012 Dekretua aplikatzerik. Suposizio mota horren baldintzak baliozta-
tzeak, aldi berean, terrorismotik eratorritako biktimatzat ezin onartu izana ekarri du. Azken emaitza, be-
raz, lege araudi eza baizik ez da eta hala izanda ez dago biktima hauen beharrezko errekonozimendu 
eta erreparazio publikoa babestuko duen estalkirik. Batzordeak esperientzia baliagarria eskuratu du 
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datuak aztertu dituenean eta, esperientzia horretan oinarrituta, eskaera bat luzatzen die erakunde es-
kudunei: araudia jorratzeko unean baldintza horiek guztiak kontuan izan daitezela. 

2. Batzordekideek biktima gehienen sentimenduari heldu nahi diote. Sentimendua asetzearen bidetik, 
bada, errekonozimendurako ekitaldi publiko bat egitea gomendatzen dute. Horrez gain, biktima horiek 
hemendik aurrera ospatu beharreko memoria-ekitaldi guztietara gonbidatzea gomendatzen dute.

Torturaren prebentziorako euskal legea 

Aurreko guztiari beste proposamen bat gehitu dakioke, torturaren prebentziorako euskal lege bat ematea, 
José Luis de la Cuesta221 irakasleak zenbait aldiz azaldu izan duen moduan. Tortura eta tratu txarrak prebe-
nitzea eta biktimei erreparazioa ematea izango luke helburu legeak, eta hiru ardatz edo titulu nagusi eduki 
beharko lituzke:

• Lehena, Torturaren eta tratu anker edo umiliagarrien prebentzioari buruzkoa; eginkizun ho-
nek ez du esklusibotasunik onartzen, eta, nazioarteko tresnen argitan, gizarte-heziketa eta -kon-
tzientziazioko lan etengabetik abiatzea eskatzen du, betiere giza eskubideen pedagogia egoki ba-
ten eta bake-kultura benetako baten esparruan.

Ekintza orokor horrekin batera bereziki bultzatu behar dira, noski, mota honetako intzidenteak (do-
luzkoak, antolaketa-akatsengatikoak edo arduragabekiagatikoak) gertatzeko arrisku handienekoak 
diren esparruetako profesionalekiko esku-hartze espezifikoak. Horien artean hauek dira nabarmen-
tzekoak: segurtasuneko profesionalak eta beren lan-jarduera legearen aplikazioari lotuago duten 
profesionalak; atxilotuen edo presoen zaintzaz eta galdeketaz (zentzu zabalean) arduratzen den 
pertsonal medikoa eta bestelako pertsonak, edo, oro har, aplikagarri zaizkien espetxeratze-baldin-
tzak direla-eta askatasuna murriztua edo mugatua duten pertsonen arretaz edo tratamenduaz ar-
duratzen diren pertsonak. Biktimei laguntzeko eta biktimekin tratua izateko ardura duten pertsonak 
prestatzeko sistema espezifikoak ezartzea ere jaso beharko litzateke prestakuntza-mailan, bereziki 
Euskadiko polizietako kideentzat, Justizia Administraziokoentzat, gizarte-zerbitzuetakoentzat eta 
beste kolektibo batzuetakoentzat.

Jaso beharko litzateke, era berean, barne-mekanismoen eta, ezinbestean, kanpo-instantzia inde-
pendenteen bidezko ikerketa bizkor eta inpartzialerako betebeharra, legearen aplikazioaren espa-
rruan sartzen den ekintza bat gertatu delako zantzu zentzuzkoak badaude; eta orobat, komunika-
zio- eta kexa-prozedura arinak ezartzea zuzenean erasandakoentzat.

Nazioarteko esparruan ospe handiena duen prebentzio-mekanismoetako bat Europako Hitzar-
menak jasotzen dituen bisita-sistemena da; Nazio Batuen tresnen artean jasota dago jada. Da-
gokien instantziek bisita egiteko aukera izate horrek ere legearen edukien artean egon beharko 
luke, titulu honetan.

Bestalde, Torturaren eta beste tratu edo zigor anker edo umiliagarri batzuen kontrako Konbentzioa-
ren Protokolo Fakultatiboak “prebentzio-mekanismo nazional” izenekoak ezarri zituen. Azaroaren 
3ko 1/2009 Lege Organikoak Herriaren Defendatzaileari atxiki zion Torturaren Prebentziorako Me-
kanismo Nazionalaren eskumenak baliatzea Espainian. Hala ere, Protokoloaren 17. artikuluak be-
rariaz baimentzen du “erakunde deszentralizatuek ezarritako mekanismoak” izatea; horiek “preben-
tziorako mekanismo nazional izendatu ahal izango dira Protokolo honen ondorioetarako, honetako 
xedapenei egokitzen bazaizkie.” Horregatik, aukera hau ere aztertzea komeniko litzateke.

• Bigarren titulua Biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematea izango litzateke. 

Ezarritako aplikazio-esparru pertsonal eta espazialean, torturaren eta tratu galarazien biktimen es-
kubideen deklarazio bat hartu beharko luke abiapuntu tituluak: duintasunerako eta biktima gisa 
errekonozimendua izateko eskubideak, eta egia, justizia eta erreparazio integralerako eskubidea. 

Egiarako eskubideak biktimen errekonozimendu publikoa jaso beharko luke, bai eta, politika publi-
koen esparruan, horien errekonozimendu instituzionalera, ohorearen errehabilitaziora eta errepa-
razio moralera zuzendutako ekintzen sustapena ere.

Eta delituzko jarduerei dagokienez egia finkatzea normalean justizia-administrazioaren eginkizuna 
bada ere –biktimek badute, osterantzean, tutoretza judizial eraginkorrerako eta administrazioare-
kiko harremanetan laguntza jasotzeko eskubidea–, esparru honetan hain dago nagusituta frogak 

221  De la Cuesta, J.L Torturaren prebentziorako euskal legea? in Justizia trantsizionala: proposamenak Euskal Herriarentzat; Bakearen 
Etxea, Donostia, 2013. 
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ezkutatzearen eta froga faltaren ondorioz esku-hartze penalak eragindako frustrazioa, arrazoi asko 
eta askok bihurtzen baitute komenigarri sistema berezi bat ezartzea. Bidezkoa dirudi, hain zuzen, 
ospe sozial eta moral handiko pertsona independentez osatutako batzorde edo instantzia espezifi-
ko bati atxikitzea eskumena, soilik gertakariak finkatzeari dagokionez, nazioarteko tresna homolo-
gatuetan oinarriturik horretarako (Istanbulgo Protokoloan, esaterako), eta horrenbestez Ministerio 
Fiskalak edo organo judizialek maila penalean zertzen duketen esku-hartzeak eragindako interfe-
rentzia orotatik at, helburu bakartzat izanik, jakina, erantzukizunak zehaztea.

Erreparazio integralak eskatzen du, besteak beste, osasun-laguntza, laguntza psikologikoa, bik-
timen errehabilitaziorakoa eta bestelako batzuk garatzeko sistema eraginkorrak ezartzea, legeak 
heldu egin beharko bailieke horiei ere, torturaren biktimei eragindako kalteetarako (kalte fisiko, psi-
kiko eta sozialetarako) arreta-zerbitzu espezializatuak ezarriz, bai izaera publikoko zerbitzuak, bai 
biktimen interes eta beharrak epe labur, ertain eta luzean estaltzera zuzendutako elkarte edo zentro 
espezializatuekin hitzartuak.

• Tituluetan hirugarrenak baliabide instituzionalak eta prozedurak jasoko lituzke nagusiki, eta 
sortu beharreko entitate, erakunde edo programa espezifikoen egitura eta eskumenak arautuko 
lituzke, beharrezko baliabide ekonomikoak hornitzeko konpromisoarekin batera.

Horregatik guztiagatik, guztiz komenigarria litzateke behatoki iraunkor bat izatea, orain arte egindako lana 
amaitutzat jo ezin denez hari jarraipena emateko, batetik, eta bestetik, torturaren eta tratu txarren preben-
tzioari, erreparazioari eta errekonozimenduari buruzko gogoeta egiteko, kontuan hartuta 12/2016 Legea, 
uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko in-
darkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa 
ematekoa, Polizia Abusuen Euskal Legea deritzona222. 

12/2016 Legea, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako 
motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei erreko-
nozimendua eta erreparazioa ematekoa

Eusko Legebiltzarrak onetsitako lege horri buruz, Fabián Salvioli223 doktoreak zenbait ondorio atera eta 
txosten batean jaso zituen: “Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2016 Legea, EAEn 1978 eta 1999 bitartean 
izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei erreko-
nozimendua eta erreparazioa ematekoa, eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearekiko bateragarrita-
suna”. Hona hemen ondorioak:

12/2016 Legea nazioarteko zuzenbideak, nazioarteko babes-erakundeek eta giza eskubideen urraketen 
biktimen erreparazioko gaietan ondutako estandarrek zehaztutako noranzkoan doa bere osotasunean. 

Legearen xedea eta helburua bera, azterketa teleologikoaren ikuspegitik, bat dator nazioarteko araudi eta 
erabaki horiekin; Legea abian jarriz erreparatu nahi diren giza eskubideen urraketei buruz badago nazioar-
teko jurisprudentzia, eta harekin bat egiten du aurreikusitako legeak. 

12/2016 Legeak ezarritako jurisdikzio, denbora-esparru, pertsona onuradun, ekintzarako printzipio eta 
prozedurek ere nazioarteko erakundeek erreparazio-gaietan erabakitako araudi eta ebazpen guztiak 
betetzen dituzte. 

12/2016 Legeak aurreikusitako erreparazio-neurriak, bai botere publikoen ordain-neurriak indarrean sar-
tzeko orduan eta bai Legeak xedetzat duen prozedura espezifikoan (kalte-ordainak eta errehabilitazioa), 

222  Eusko Legebiltzarrak, 2011ko martxoaren 31ko osoko bilkuran, 61/2011 Legez besteko Proposamena onetsi zuen, motibazio politikoko 
indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu bidegabeak jasan dituzten biktimei buruz. Proposamen hartan, 
Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion neurriak eta jarduerak martxan jar zitzala biktima haien errekonozimendua ahalbidetzeko 
eta haien sufrimendua konpontzeko. Hura betetzeko, 107/2012 Dekretua onetsi zen, ekainaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan, 
diktadura frankistan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz 
sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa. Gerora 12/2016 Legea onartu zen, 
uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen 
urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erraparazioa ematekoa, zeinak kontuan hartzen baititu 107/2012 Dekretuko 
Balorazio Batzordearen gomendioak eta esperientzia, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 267/2015 Epaiak ezarritako 
jarraibideak.

223  Zuzenbide eta Gizarte Zientzietan doktore; Nazioarteko Zuzenbide Publikoan katedradun; Zuzenbide eta Gizarte Zientzietako 
Fakultateko Giza Eskubideen Institutu eta Maisutzako zuzendaria, La Platako Unibertsitate Nazionalean (Argentina); eta Nazio Batuen 
Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeko kide ohi (2009-2016) eta presidente (2015-2016).
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lagungarriak dira egiarako eskubidea bete dadin eta bat egiten dute “erreparazio integrala” deritzonarekin, 
eta hori da, hain zuzen, giza eskubideen urraketei heltzeko printzipio gailena, mundu osoko zein eskualdeko 
jurisprudentzia iraunkorraren arabera. 

Zalantzarik gabe, Legeak bete egiten ditu bai nazioarteko zuzenbidetik sortutako ebazpen eta oharpen 
orokorrak, bai Espainiari buruz nazioartean hartutako erabaki zehatzetatik eratorritako betebeharrak. Ho-
rregatik, salbuespenik gabe erabat indarrean sartuta, ez dago zalantzarik 12/2016 Legeak, bere xede eta 
helburuak behar bezala aplikatzean, giza eskubideen gaineko Estatuaren betebeharrak ikuskatzen dituzten 
nazioarteko erakundeen balorazio oso ona jasoko duela. 

Horregatik, Gobernu zentralak Lege horren kontra Konstituzio Auzitegiaren aurrean jarria duen helegitea 
kalterako da. Biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko bidean beste urrats bat da Legea, eta, 
beraz, hura garatzea eta aplikatzea oztopatzen duen ekintza oro bertan behera uztea litzateke onena.

Giza eskubideen aldeko Argituz elkarteak adierazi duen bezala “Orain da garaia” txostenean (2013), oroimen 
bateratzailea eraiki beharra dago. Bateratzailea izango bada, alabaina, zenbait ezaugarri izan behar ditu:

1. Giza eskubideen urraketa-modu guztiak bildu behar ditu, bai eta urraketa horiei buruzko oinarrizko kritika 
morala ere.

2. Biktima guztien min eta duintasunarekiko errespetua erakutsi behar du, baita “beste aldeko” biktimen mi-
narekiko ere, edota politikoki hurbil sentitu ez diren horiekiko ere.

3. Oroimen bateratzaile orok sortzen dituen anbibalentziak edo zalantzak edo ikuspegi desberdin eta efektu 
negatiboei aurre egin behar die, horiek guztiak “besteen kontra” erabili gabe.

4. Eduki ditzakeen mugak onartu behar ditu, baina bizikidetza berriro onera etor dadin ekarpen handia dela 
izanik beti ardatza.

5. Giza eskubideekiko errespetua izango du oinarria, denen oinarri komuna, desberdintasun politi-
koak haratago.

Jada aipatu ditugun beste ekimen batzuez gain, Eusko Jaurlaritzak torturari eta tratu anker eta umiliagarriei 
buruzko behatoki bat sortzeko aukera kontuan hartu behar litzateke hemen. Bestalde, babesa eman behar 
litzaieke, halaber, giza eskubideak errespetatzearen eta sustatzearen alde gizarte zibilak antolatzen dituen 
ekimenei eta, konpromiso horrekin bat, torturaren aurkako borrokan eta torturaren biktimei laguntzearren 
ikertzen eta lanean diharduten elkarte eta abarrei; eta aztertzekoa ere bada, beharbada, torturaren bikti-
mentzat Nazio Batuen Funtsari ekarpena egiteko konpromisoa hartzea.

Hori guztia posible litzateke torturaren eta tratu anker eta umiliagarrien prebentziorako euskal legea garatu 
ondoren, zeina, nazioarteko tresnen argitan, gizarte-heziketa eta -kontzientziazioko lan etengabetik abiatu 
beharko litzatekeen, betiere giza eskubideen pedagogia egoki baten eta bake-kultura benetako baten es-
parruan.

Azkenik, esan nahi genuke atxilotu askok pairatutako torturaren eta tratu txarren inpaktua jaso dela ikerlan 
honetan, bai eta tortura eta tratu txar horiei buruzko xehetasunak ere. Kontakizun ugari dira, ongi dokumen-
tatuak, eta erakundeek eta gizarteak entzun egin beharko lituzke. Zeren eta, giza eskubideen kultura eraiki-
ko bada, ezinbestekoa baita biktimek pairatutako sufrimenduarekiko eta bidegabekeriarekiko sentsibilitatea, 
baita biktima horiekiko ere, Euskal Herrian indarkeriaren eta terrorismoaren ondorioak pairatu dituzten beste 
hainbatekin batera. Torturaren eta tratu txarren inpaktua agerira ekartzea lehen urrats bat da: gure iragan 
hurbilaren parte izan den ispiluan zati hori ere ikustea, ez dezan baldintzatu gure gizarte honen geroa.


