
 Poliziak deitzen badizu polizia-etxean aitortzeko ez joan. Zeozer nahi 
baduzu aitortu egin instrukzioko epaitegian (horrela atxiloketa ahal 
duzu ekidin). 

 Ez sinatu ezer, eta eginez gero, irakurri ondo arinago idatzitako guztia; 
egiaztatu “espazio hutsak” ez daudela eta sinatu agiri osoan, alboetan, 
espazio tarteetan eta amaierako lerroetan. 

 Ez poliziarekin berba egin, ez eta atxiloketarekin ustez zerikusirik ez 
duten gauzei buruz; ez sinetsi esaten dizuten ezer eta zirikatzeekin 
paso egin.  

 Lasai egon: garrantzitsua da egitea lasaitasuna eta konfiantza ematen 
diguna. 
 

* EPAILE AURREAN: 
 Oraindik daukagu epaile aurrean ez aitortzeko eskubidea, baina 

oraingoan hobeto pentsatu: onena gure konfiantzako abokatuak 
aholkatuta joatea da eta berarekin prestatzea aitorpena. 

 Zure eskubideen urraketa oro salatu: beharrezkoak ez diren 
immobilizazioak, irainak, mehatxuak, aitortzeko presioak, tratu txarrak 
(fisiko zein psikologikoak), gutxiespenak, umildurak, garbitasun falta, 
elikagai falta, etab. 

 

* ASKATZEAN: 

 Jakin ezazu zure aurkako zerbait geratzen bada (polizien salaketak, 
balizko isunak, beste kausaren bat, etab.). 

 Tratu txar edo eraso kasuetan eskatu mediku azterketak atxiloaldian 
(inportantea da lehen txosten ona izatea, bai epaitegiko medikuaren 
bai ospitalearena) baina irtetean errepikatu mediku azterketak 
konfiantzako medikuekin zure txosten propioak izateko. 

 Bilatu laguntzeko talderen bat bizi izandakoa partekatzeko eta 
baloratu ahal izateko pairatutako mina. 

 

ERASO GUZTIAK SALATU, zure kontrakoak zein zure 
duintasunaren eta eskubideen kontrakoak ere. 

ZUREBURUA NOLA 
DEFENDATU ATXILOKETAN 

 

PLATAFORMA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN SOCIAL 
HERRITARREN KRIMINALIZAZIOAREN AURKAKO PLATAFORMA 

 

Atxiloketa guztietan poliziak beldurra eta ezjakintasuna erabiliko ditu zure 
aurka. Hori dela eta, lasai hartu behar duzu. Atxilotzen bazaituzte egin 
behar duzun bakarra izena, helbidea eta jaiotze data ematea da (hau da, 
NANa edota beste agiri ofiziala soinean eramatea).   
Estatuko segurtasun indarren inpunitatea gorabehera, Espainiako 
Konstituzioak (EK) eta Auzipetze Kriminalaren Legeak (AKL) atxilotuaren 
eskubideak arautzen ditu eta ezagutzea komeni zaizu eskatu ahal izateko. 
 

ATXILOKETA KASUAN ESKUBIDEAK (AKL 520-527 artk): 

Poliziak gelditzen zaituen unetik eskubide batzuk dituzu ezagutu 
beharrekoak eskatu ahal izateko. Besteak beste, esan behar dizute 
zergatik atxiloa edo gutxienez aukera hauen gainean informatu behar 
zaituzte: ia geldiarazten zaituen identifikatzeko edo atxilo eraman, edo 
atxilo eraman inkomunikatuta. Atxilotzen zaituen poliziak erakutsi behar 
dizu plaka zenbakia. Eskubidea daukazu esku-burdin barik joateko ihes 
egiten saiatu ez bazara eta hori ez egiteko eta autoritateen kontra ez 
egiteko hitza ematen baduzu. 
 

KOMISALDEGIAN: 

1.- IDENTIFIKATZEKO GELDIARAZIAK: Printzipioz gelditu ahal zaituzte 
baina ezin dizute ezer kendu edo galarazi mugikorra erabiltzen edo kabina 
bat polizia etxean bazaude. Ezin dizute eskatu ezer aitortzeko. Gelditu 
ahal zaituzte “ahalik eta denbora gutxien” eta sekula 6 ordu baino 
gehiago.  
 

2.- ATXILOAK: Atxilotu zaituztenetik epaile aurrera eramaten zaituzten 
arte ezin dira 72 ordu baina gehiago igaro. Denbora horretan hauek 



eskubideak dituzu: gauza guztien gainetik ezer ez aitortzeko eta zure 
burua erruduntzat ez jotzeko eskubidea daukazu (horrek barne hartzen 
du aitorpenean gezurrak esan ditzakezula); eskubidea daukazu atxiloa zuk 
nahi duzunari komunikatzeko; dei bat egiteko eskubidea (poliziak edo 
fiskaltzak zainduta); abokatua izendatzeko eskubidea (izen-abizenak 
esatea nahikoa da) edo ofiziozko abokatua izatekoa; polizia aurreko edo 
epaile aurreko aitorpenaren aurretik eskubidea daukazu bakarrik egoteko 
zure abokatuarekin; auzitegiko medikuaren azterketa izateko eskubidea 
(horrek normalean osasun zentro batera eramatea dakar); eskubidea 
daukazu janaria eta edaria hartzeko bai eta garbi egoteko ere; atzerritarra 
bazara itzultzailea izateko eskubidea daukazu; aitortu ahal duzu estatuan 
ofizialak diren hizkuntzetan atxilo bazaude ko-ofizialak diren lurraldeetan; 
eskubidea daukazu aitorpena zuzentzeko behar duzun beste esateko nahi 
duzuna eta aholkuak jaso ahal dituzu abokatuarengandik berarekin 
bakarrik egon baino arinago. 
 

3.- ATXILO INKOMUNIKATUAK (Terrorismoaren aurkako legea): 5 egun 
arte ahal zara egon inkomunikatuta Entzutegi Nazionalera eraman 
aurretik, horrek egunak beste 5 egun luzatu daitezke. Inkomunikazioak 
zera dakar: ezin duzu izan zure konfiantzako abokaturik (soilik ofiziozkoa 
eta txanda berezi batekoa), ezin zara egon bakarrik zure abokatuarekin, 
ez dute zure atxiloketa komunikatu behar eta ezin duzu deitu. Teoriaz 
gainontzeko eskubideak mantentzen dira. 
 

ETXE-MIAKETA (AKL 569-588 artk.): 

Etxe-miaketarako agindu judiziala behar da (terrorismo kasuak salbu), 
miaketa balekoa izateko aurrean egon behar zara atxilotu moduan edo 
zuk esandako nonor (senitartekoak, auzokoak, abokatua... Egon behar 
dira lekuko bi (normalean auzokoak) eta hartzen dutenaren erregistroa 
eta miaketaren polizia-akta egin behar da, horrek agiriak erakutsi behar 
dizkizute. Aurrean bazaude hadi egon miaketan, zeren bila dauden, 
zenbat irauten duen, zer eramaten duten… Zurea ez den zeozer ikusten 
baduzu gelditu miaketa eta esan lekukoei.   
 

HABEAS CORPUS (HC): 

 6/1984 Lege Organikoak arautzen du atxiloketa ilegala denean salaketa 
edo Habeas Corpus nola aurkeztu atxilotua ahalik eta lasterren epaile 
aurrean eramatea eskatzeko. Salaketa Instrukzioko epaitegian jarri behar 
da eta hauek ahal dute aurkeztu: interesduna, bere abokatua, senitarteko 
eta hurbilekoak… Bai eta fiskaltzakoek edo Herri defendatzaileek. 
 

EPAILE AURREKO AITORPENA: 

Polizia-etxeko aitorpena sinatuta egon arren, epaile aurrekoa baino balio 
gutxiagokoa da. Epaitegian ukatu ahal dituzu aurreko aitorpenak, berria 
egin edo esan ez duzula ezer aitortzeko. Hori da tratu txarrak salatzeko 
unea eta eskatzeko polizia ekintzak ikertzeko (horrek ez du kentzen 
osteko ekintzak izatea). Aitorpen horren ostean polizia-etxera ez zara 
itzuliko; aske utzi (kargu barik edo baldintzapean) edo espetxeratuko 
zaituzte. Edozein modutan berton amaitu da atxilo-aldia. 
 

OINARRIZKO AHOLKU BATZUK: 

*POLIZIA AURREAN: 
 Poliziak hartu badizu NANa eskatu ahal bait arinen itzultzeko, ez joan 

hori barik!! 
 Galdetu zertan dabiltzan eta zergatik, ia atxilo eramango zaituzten ala 

ez, eskatu euren burua identifikatzeko. 
 Manifestazio batean atxilotzen bazaituzte oihukatu zure izen-

abizenak. 
 Ez onartu ez ukitu zurea ez den ezer.  
 Atxiloketaren berri ematean aprobetxatu eskatzeko norbaiti 

aurkezteko Habeas Corpusa. 
 Eskatu zure abokatua edo ofiziozkoa agertzeko. 
 Ofiziozko abokatua, epaitegiko mediku zein aditua agertzen badira 

eskatu identifikatzeko eta egiaztatu poliziak ez direla (eraman behar 
dute agiri profesionala). 

 Eskatu mediku azterketa (tratu txarrik egon ez arren) zure egoeraren 
berri emateko. 


