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1. Introducció

Qualsevol ciutadá es pot veure implicat en un procés judicial. Les
societats modernes guanyen progressivament en complexitat, pro-
duint, dia a dia, més interaccions conflictives: ciutadans enfront
de ciutadans, ciutadans enfront de l'Estat o diverses institucions,
aquestes institucions davant de I'Estat, etc. La capacitat de regulació
d'aquesta conflictivitat a través d'instáncies neutral s i independents
és un deIs signes més distintius de les societats dernocrátiques.
Aquestes instáncies han de ser capaces de generar la confianca
suficient en els ciutadans, possibilitant que percebessin que una serie
de garanties elementals els protegeixen de la desigualtat de tracte, de
I'arbitrarietat, i de moItes altres tares potencials de l'Administració
de Justícia.

En aquest context apareix de manera recurrent una preocupació
que afecta directament un deIs supósits vertebradors d'una justícia
democrática: la igualtat deIs ciutadans davant la llei. Ens estem
referint, per dir-ho d'una manera operativa, al grau en que resulta
probable en un sistema determinat que les sentencies puguin depen-
dre més de qui les imposa (i les raona) que de les característiques del
caso Dit d'una altra manera, ens podríem preguntar: quan del in-
qüents similars cometen delictes similars, sota circumstáncies també
similars, reben sentencies similars? Hi ha una enorme evidencia que
suggereix que aixó no és així. Si aixó no és així, i si poguéssim donar
per suposades les semblances enunciades, estaríem davant d'un greu
problema: objectivament, hauríem introduit a l'Administració de
Justícia un nivell d'aleatorietat en el resultat dels processos que
generaría qualsevol cosa menys la confianca abans esmentada. La
igualtat davant la Ilei resultaría ser una entelequia propia d'una certa
fil fia m ral i del dret, quedant molt lIuny de traduir-se en fets a
l s al s l jusu ia.
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11.La disparitat i la independencia: una nova
forma de la vella discussió entre
«objectivisme» i «subjectivisme»

Deiem que la qüestió dista de ser senzilla. Si l'Administració de
Justícia pogués disposar d'algoritmes que es poguessin aplicar me t\
nicament als fets considerats, la disparitat óbviarnent quedaria re-
duída al mínimo Com a contrapartida, seria impossible captar I
matisos que poden diferenciar significativament un acusat d'un
altre, les característiques d'un cas de les de l'altre, etc. Podríem estar
sofrint una «il-lusió d'igualtat», quan, realment, el que estaríem fcnt
seria una nova perversió: tractar per igual casos i situacions dif -
rents.

La realitat social és constructiva, dinámica, i difícilment es deixa
atrapar en categories d'análisi velles o estancades. El «coneixernent»
sempre és interpretació més que registre fidel d'una realitat externo,
La vella aspiració «objectivista» de les ciéncies socials xoca una
vegada rera l'altra contra l'evidéncia que adorna les tesis sobre la
inevitabilitat d'un cert «subjectivisme», és a dir, la impossibilitat d •
separar l'aparell «coneixedor» d'alló que s'está intentant conéixcr,
D'aquesta manera, biaixos, prejudicis, estereotips, teories implícitos,
ideologies, etc., de qui jutja són tan inseparables del fet jutjat com ho
és el filtre situat davant I'objectiu de la cambra del resultat final de
la fotografia. En el fons apareix novament la vel1a qüestió deis
models de racionalitat: maneres diferents en que operen els aparells
cognitius sobre la realitat. Tal com ha plantejat Jerome Bruncr
(1984), probablement hi ha dues maneres irreductibles de pen a-
ment: a) la paradigmática o lógico-científica, relacionada amb aqucll
coneixement que es produeix sense dependencia del context particu-
lar i que es relaciona amb el coneixement general del món, i que, o
més, es pot sotmetre a verificació formal i a prova empírica. És, p r
afegiment, aquell coneixement que pot ser «falsejable», j b) p r
contraposició, el mode de coneixement «narratiu» o «discursiu»
un coneixement sensible a l'aquí i a l'ara, dependent del cont xt,
subsidiari de la informació particular accessible, rné ubj te a la
versernblanca que a la verifícació i que, lIuny d rifí at, im-
plement és més o meny « r gut». Aqu t m d n ix m nt
no són cornparabl ,n S I od 'n usar pcr rr b rnr-

mútuarn nt, i p r úh im, Sil POS '11 'o si
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ta I d 'i. iou 1'111111ti 11\1i' '1111r ,un x mpl d'aqu 'st n
mod 1. rr pn 1\11- de 1'1111\0' tunt t n de I s rela Ion entre la
psicologia i lo lid 11.1',M. r mbag (19~7, pago 7): «probablernent
una disputa I 'al rcalrnent un conflicte entre n~r~~clOns 1 una
decisió judicial, és, en realitat, un test de la cred1b11~tat de due~
versions d'una narració». Nosaltres mateixos hem considerat tambe
la qüestió en termes similars, quan hem parlat. del judici c~m una
situació d'«arquitectura de la veritat», una ventat que es dissenya
d'una manera permanent i intencional (Sobra.l, 1991). .. . ,

D'acord amb tot aixó, l'aplicació de la llei a I'Admm1stra.clO de
Justícia difícilment es podrá ajustar al mode lógico-científic 1 esde-
venir un tipus de procediment mecánic. 1 aixó s.embla b~; sobretot
perqué només hi pot haver jutges independents SI tenen lhbe~at per
aplicar les seves formes de coneixement «narrauves» ~ la .reahtat que
han d'interpretar, si poden captar contextos, fer mat~saclOns, captar
les excepcions de les regles, «creure» uns subjectes 1 no altres, et~.
Aleshores, on és el problema? Per a molts el problema ~s planteja
quan el grau de disparitat és excessiu. Certament la cons~deraclO de
a partir d'on aquesta divergencia cornenca a ser «e~cess1v~» també
és un judici de valor. No obstant, una mica de sen.t1t comu ens pot
servir de molta ajuda. Segurament qualsevol conjunt d~ pe.rsone~
reputades com a «sensates» estaran d'acord amb Palys 1 Diverski
(1984) en qualificar d'excessiva la disparitat e~iste~t entre do.s con:
junts de jutges canadencs: segons el jutge que h hag1 tocat al ciutadá
Ray R. I'hauria pogut deixar. en llibertat am? una lleugera mul.ta ~
l'hauria pogut condemnar a cinc anys de preso. Excessiva disparitati
Sembla raonable concloure que sí.

Veurem ara algunes investigacions que s'han realitzat sobre
aquesta qüestió. Pero no hem de creure que la disparitat és només
un problema quan considerem jutges contr~ jutges. Es. un probl~ma
que es planteja quan fem comparacions de jutges amb jurats (al1a on
existeixen), jurats amb jurats i jutges amb jutges. No obstant, el
nivell de disparitat no és el mateix en les diverses cornparacions.
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111.Alguns estudis sobre la disparitat
entre diferents agents decisoris

1. L'acord entre jutges i jurats

Un context en el quall'estudi sobre la disparitat de les de~isions
preses pcr l'Administració de Justícia adquireix una.rellevanc1a molt
cspc ial II [u '11 n I qualles característi.ques d~l. sistema permeten
una 01111",1( j( entr I resolucions de jutges 1 jurat . Algun han
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al-ludit amb Ir QU n ia m 3 le rií.irn I ,¡ ~
I'argument de la v rs mblan a no 1 1
res~ec~e deis jutges. El fons argurn ntal qu ,qllan l jur l'
d.ecldelxen de manera similar als jutgcs o tribunal d jut is, '1
ciutadans llecs en dret poden ser vistos de dues maner : val id I t"
administrar justícia (donat que I'administren de manera m It III

blant als jutges professionals) o, per contra, innecessaris pcr admi
nistrar justícia (pel mate ix argument). Quan les dades ens pu uin
suggerir que el que fan els jurats és ben diferent del que fari n ,1
jutges, els partidaris del Jurat ens advertiexen que aixó és bo i que,
de fet, aquesta és la garantía del sistema amb Jurat: corregir '1
potencials errors de les decisions preses en solitari per un O Ill'
diferents professionals. Per contra, i davant aquesta disparitat, 111
hauria molta gent que argumentaria d'una manera «anti-juradista»,
donat que aquesta desviació seria entesa com a desviació de la r '\,
resolució, és a dir, desviació d'un punt de referencia representat p'
les resolucions deis jutges professionals.

Qualsevol que hagi seguit amb atenció els debats que 'han
produít a Espanya els últims anys respecte del Jurat (motivats per 1'
previsions constitucionals de l'article 125) haurá contemplat amo
cert estupor com una i altra vegada les mateixes dades serveixen pcr
defensar una tesi i la contraria. Aixó sí, poques vegades es barreg 'n
dades que siguin quelcom més que anecdótiques,

El famós estudi de Kalven i Zeisel (1966) va consistir en un,
monumental recopilació d'informació sobre aquest problema. -1
investigadors van esbrinar el grau d'acord que una serie de jutg "
tenien amb jurats en les seves decisions sobre una serie de casos que
estaven molt frescos en la seva memoria; es tractava de casos re
cents. EIs jutges rebien la sol·licitud d'inforrnar de casos que 11,
consideressin típics. Malgrat que només el 19 % deis jutges conta '
tats van retornar per correu el qüestionari sol-Iicitat (la qual e SI
segueix sent un deIs problemes mes freqüents per investigar sobr
aquests temes), els autors van reunir informació relativa a 3.576
casos.

Taula l. Acord-desacord

Jutge i Jurat, condemnen .
Jutge i Jurat, absolen .
Jutge desitjaria condemnar, Jurat absol .
Jutge desitjaria absoldre, Jurat condemna .
Casos amb Jurat «suspés» .

62,0%
13,4%
16,9%
2,2 %
5,5 %

Tal vegada la dada rné irnportant d
desacord estava pr nt n 1 1 ,1 % d 1
maj TIa d' lis 1 de a' rd • pr lu i

n qu ,1
, i qu n la imm 'nSII
1 • 'nUI (J1I '1 jut

d '-iljar i I 'olld '''"1'' I 1111 II 11\1\ l' ult '1\ al> - 11. I '1 JlII'IH, 1:.1
P r ntut d \ I 11 I 11 rI 1\1 rI • v ti p r d uira rd t ta 1 nt r
jutg i jur 11. lid 1 I ,1 %. S 'mbla, dones, que (al menys als
UA) una '11 )1111 quuntitat de casos recollits a través d'una

amplíssima xt 'n ¡ 1 ográfica ens permet considerar que, al menys
per les dad en que aquest gegantí estudi va ser rebutjat, la
disparitat entre jutges i jurats va ser relativament escassa i, a més,
que els jurats es van mostrar lIeugerament més proclius a I'absolució.

En un altre estudi semblant portat a terme al Regne Unit (Bir-
mingham) per Baldwin i McConville en dates més recents (1979),
s'han obtingut dades bastant similars. EIs autors van preguntar a
114 jutges quina era la seva opinió sobre el comportament
deIs jurats a través d'una llarga serie de 500 casos, seleccionats
d'entre aquells en els quals s'havien produit absolucions. El
68 % deis jutges entrevistats no van manifestar dubtes seriosos
respecte al veredicte d'absolució deIs jurats.

Ara bé, quines van ser les raons per a la discrepancia que van
esgrimir els jutges? EIs jutges entrevistats per Kalven i Zeisel van
donar moltes raons per explicar la discrepancia quan es va produir,
pero les raons més esgrimides es poden classificar en dues categories:
a) desacord sobre la interpretació de l'evidéncia (49 %), i b)
sentiments i creences sobre la llei (30 %). Són, una vegada rnés,
mostres de com els modes de coneixement humans (els modes de
racionalitat) aplicats a la realitat social, es deixen empresonar poc en
categories «objectivistes». No obstant, aixó tampoc ens ha de
conduir a creure en un tipus de caos subjectivista. Malgrat tot hi ha
fortes representacions social s, fortes idees dominants en el sentit
comú de les col-lectivitats, que tendeixen a conferir a individus i
grups socials una certa uniformitat en la percepció d'eventualitats
rellevants del seu entorno En aquest sentit es podria afirmar que, en
general, hi ha un nivell d'acord bastant elevat entre jutges i jurats
llec en dret pel que fa als veredictes.
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2. L'acord entre jurats

Un notable volum d'investigació s'ha dirigit a una qüestió direc-
tament relacionada amb l'anterior: quin és el grau d'acord/desacord
entre diferents jurats davant de casos idéntics? Quines són les raons
o les fonts de la possible disparitat existent? Esta massa lluny deis
propósits d'aquest treball ser exhaustius pel que fa a aquesta qüestió.
Ja des de fa bastant temps s'han anat acumulant coneixements
respecte a les variables que poden determinar la presa de decisions
en grup tal om les que es demanden deIs jurats. Tota la tasca del
grup d hi a (trodbeck, 1962; Strodbeck i Mann, 1956; Strod-

k, JUIlH' j 11iwkin , 1957) va tenir un gran valor seminal respec-
I a 101 1111¡ulljlllll I'un rta i ns po t riors obre la influencia en la
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pr sn lo ti, '1 11111

d' statu ntr 'L
done a la d 1 1

membres en el pr . d ti I.il '1 H' 111)I I e Ip I 'ilul d'ar um nta i ,
etc. En aquest. mateix nut 'Is Ir -\)t1ls r "liI1,OtS a Yal p r ak
(1977) ad.v~~elxen del paper qu p 1 1 nir m a f, nt de disparitat
en l.a.~e~lSl? f~ctors. c~m la mida del Jurat el fet que la regla de
decisió SIgUI d unammitat o de majoria.
. A .títol d'exemple, Saks troba que els jurats de sis mernbr '

difereixen deIs de dotze en els aspectes següents:
-les deliberacions van ser més curtes
-la participació de cada Jurat individual va ser menor
- el grau de record de les declaracions deIs testimonis va ser més

pobre,
- es recorden millor els arguments favorables a la condemna.

. Pel que fa a la regla de decisió, quan l'exigencia va ser d'unani-
mitat:

- es va recordar menys els arguments a favor de l'absolució
- es van generar més arguments nous a favor de l'absolució.

. - no hi va? haver diferencies entre altres molts aspectes substan-
cials que havien estat sotmesos a prova empírica.

~~ el mate~x sentit de recerca de les fonts de variabilitat de les
declslOns. deIs jurats s'ha d'esmentar l'important treball realitzat per
un arnpli grup de la London School of Economics, (LSE JURY
PROJECT, 1978), on, entre moltes altres troballes, es posa de mani-
fest la gran imp?rtimcia d'una bona deliberació. Així, per exemple,
es posa de manifest el fet que una serie d'arguments que van tenir
molt poc efecte sobre el veredicte «privat» (individual) deIs me m-
bres del Jurat, es van convertir en decisions després de la deliberació
entre tots els membres. Nosaltres mateixos hem insistit en molts deIs
a~pect~s aquí ~smentat~, a més deIs biaixos produits per les orienta-
cions ideológiques uniformes de diferents jurats (Sobral i Arce
1990; Arce, Sobral i Fariña, 1992). '

En d.arrer lloc .ens :eferirem a un estudi que va abordar ja de
forma. dlre~ta la, disparitat entre jurats i que va ser portat a terme a
I~ Universitat d Oxford per McCabes i Purves (1974). La compara-
CIÓes va efectuar entre jurats reals i jurats «a I'ombra» als quals es
demana~a decisió sobre el mateix cas i amb la mateixa informació
que els jutges reals. Aquesta comparació es va efectuar a través de
30 casos, amb els resultats següents:

Acord entre ambdós jurats en la condemna 30 %
Acord entre ambdós jurats en l'absolució 30 %
El Jurat «ocult» condemna i el real absol 13 %
El Jurat «ocult» absol i el real condemna .,., 7 %

La re ta d
«p njats», n

a O van e rresp ndr 11 jlll lIs tu an qu dar
nt apa d'arribar u unn 01111 H '01·1' iada,

VO '1' bustant l val.
•I •) tumu ti tr bar quan s re pe ten

\. 1 'p,l' 111 1\ 111 ': 'm n, una eomposició que eviti
l'horn g n "'WI (i \- I '0, ra ial, de lasses, etc.), unes instruccions
clares resp t 01 It imit de la seva tasca, una facilitat de la delibe-
ració, fenórn n de groupthink, etc. Com diu Sealy «en general, el
jurats semblen tenir un fort sentit d'equitat i tendeixen a evitar
consensus falsos» (Sealy, 1989, p. 169). Només ens resta per afegir
que aixó és la veritat, amb les oportunes excepcions sempre que es
respectin alguns requisits com els abans esmentats. Veiem ara que
podem saber respecte a la disparitat entre les resolucions deIs jutges
professionals.
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3. L'acord/desacord entre jutges

A Espanya no disposem (encara) de la institució del Jurat. Les
decisions judicials continuen estan exclusivament en mans de jutges
professionals, tant quan actuen en solitari com quan ho fan com a
membres de Tribunals. Potser per aixó sigui més rellevant en el
nostre context la investigació disponible pel que fa a la disparitat de
sentencies entre jutges. Una vegada més hem d'admetre que els
estudis que a continuació comentarem procedeixen d'una cultura, en
general, i d'una cultura judicial, en particular, que no és la nostra.
Aquests estudis han de ser replicats inevitablement a Espanya. El
nostre equip d'investigació de la Universitat de Santiago també esta
dedicat en aquesta tasca. Com a avenc i a mode de vacuna contra
crítiques precipitades, podem dir que algunes dades de les quals ja
disposem no ens permetran argumentar dient que aquí les coses són
d'una altra manera.

Diversos estudis han confirmat quelcom que sempre s'ha intuít
en els mitjans judicials i en la societat en general: davant de casos
similars les sentencies de diferents jutges poden ser molt diferents.
Ja I'any 1974, Partridge i Eldridge, van presentar els mateixos
20 casos a una serie de jutges amb la finalitat que recomanessin la
sentencia que els semblés més oportuna. De forma sintética, podem
resumir els seu s resultats dient que en 16 deIs casos hi ha haver
desacord respecte d'una qüestió básica: si el pressumpte delinqüent
havia de ser empresonat o no.

3.1. Una estrategia d'investigació: molts casos/poc jutges

L'any 1975 Diarnond i Zeisel van rebutjar una molt complerta
s br el tema de la disparitat de sentencies entre jutges

1111\ d'nqu ta investigació es pot consultar a Diamond,
I l' o, vnn seguir l'c trat gia d'«arxiu)), és a dir, de
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reunió de multitud d a ja vi I ,
Es van utilitzar dades obtingud
«consell de sentencies» (Sentencing ounclñ. En IlIU' 't pr dim ni
es lliura a diversos jutges tota la documenta i di p nible referida a
un cas real concret. Cada jutge, independentment, ha de recomanar
una sentencia; després, hi haurá una posta en comú d'opinions entre
els diferents jutges integrants del Consell. Diamont i Zeisel, ana-
litzant les sentencies generades independentment, van trobar una
important evidencia de disparitat: comparant les sentencies de tría-
des de jutges es va comprovar que existia, en el 30 % deis caso,
desacord respecte de quelcom tan greu com I'empresonament o n
de l'acusat. Sembla necessari, per tant, investigar quines són les
fonts d'aquesta disparitat, analitzant que genera divergencia i quin
tipus de casos tendeixen a incrementar-la. Amb aquest objectiu, les
dades van ser recaptades de la documentació relativa a 510 casos de
l'área de Chicago i 471 de l'área de Nova York que havien passat per
Consell de Sentencies.

Per estudiar quines característiques deis casos s'associen amb
una major disparitat en les sentencies, es van tenir en compte tota
una serie de variables relatives al delicte i al delinqüent, així com el
grau de conflicte existent entre factors agreujants i atenuants:

a. Característiques del delicte:
a.1. seriositat del delicte,
a.2. que tinguessin o no relació amb les drogues.

b. Característiques del delinqüent:
b.1. historia delictiva

- nombre de condemnes previes,
- temps transcorregut des de l'últim arrest,
- cárrecs pendents.

b.2. característiques personals del delinqüent
- edat
- sexe
- ra<;a
- estat de salut
- estabilitat laboral
- estabilitat en les relacions personals

b.3. cooperació amb el tribunal
- el fet que I'acusat es declari d'entrada culpable o no
- el grau de cooperació del delinqüent amb les autoritats,
pel que fa a proveir informació que pugui ajudar a
clarificar el caso

C. El conflicte entre factors agreujants i factors atenuants.
Per crear aquesta variable es van utilitzar una serie de factors que

en altres estudis havien anunciat la severitat de les sentencies. Així
es van identificar factors agreujants (delicte serió , ant dents de-
lictius, inestabilitat laboral, etc.) i factor al nuunt (t li te lIeu,
ab n ia d'antec dent deli tiu , e tabilitnt I ¡hUI 11) d

l'abs n iu/prc« n 'ia d'aqu st I .m '1lIs ' va r al' un índ x p n-
d rat.

R altarem a ontinuació alguns deis resultats més rellevants
d'aque ta investigació. Des d'un punt de vista procedimental, els
investigadors van procedir en una primera análisi a examinar quines
característiques d'entre les esmentades van contribuir a l'existéncia
de desacord respecte a la decisió d'empresonar o no al delinqüent:
Per a aixó es van dividir els casos en tres categories: 1) casos on tots
els jutges coincidiren en una sentencia d'empresonament; 2) casos en
els quals hi va haver desacord respecte a si l'acusat ha~ia? .no de ser
empresonat; i 3) casos en els quals els jutges van coincidir en una
sentencia de no empresonament.

A continuació es va realitzar una analisi discriminant, a través de
la qual es van obtenir les característiques que amb major ~recis~ó
diferenciaven entre les tres categories de casos segons la dimensió
acord/desacord. Aquestes característiques amb més potencia discri-
minant van ser les següents:

a. Conflicte entre factors agreujants i atenuants. En la mesura en
que van estar presents en el cas un conjunt més equilibrat d.e factors
agreujants i atenuants, la tendencia trobada va ser un major desa-
cord. Sembla raonable pensar que en aquests casos diferent jutges
posin més emfasi en un o altre tipus de factors, generant- e així
discrepancies en el tipus de sentencia recomanada.

b. El sexe de l'acusat. Hi va haver major acord inter-jutges quan
l'acusada era una dona. En aquests casos es va produir una notable
tendencia a emetre sentencies de no empresonament. Aixó té a
veure óbviarnent amb un conjunt d'estereotips lligats a les expecta-
tives de rol que fan que les dones apareguin com a «menys perillo-
ses», menys proclives a la reincidencia, menys ag~essives, .~tc..

C. La severitat del delicte. A mesura que el dehcte en qüestió era
menys greu, s'incrementava notablement la disparitat en les senten-
cies d'empresonament/no empresonament. . .

d. Relacions personals, educació, edat. Es tendeix a produir d.esa-
cord en aquells casos en els quals el delinqüent presenta relac\O?s
personals estables, una bona educació i/o, major edat. Aquesta dis-
crepancia sembla produir-se degut que, d'una banda, p~~ a alguns
jutges aquestes característiques incrementen la responsabilitat perso-
nal del subjecte (els jutges farien una atribució de carácter «mtern»
respecte del control conductual del subjecte) i, per tant, la seva
culpabilitat. Per una altra banda, altres jutges sembla que posen
I'accent en el paper positiu que poden tenir aquests aspectes co~ a
fets que poden predir el seu bon ajustament en el cas que no hi ha
empresonament. . . .

A continuació la investigació va pretendre esbnnar qumes vana-
ble semblen pr dir I d sa rd re pecte del grau de severitat de la

r manada, p~r a aix va assignar a cada sentencia
narn ni un v 1101 ,11' (·v '1 ¡Inl, ' va alcular per a cada cas
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un «índ x d li plll 1I1 <1"' P'IIII 'l N [u \lililí '11' ,1ni
cord exist nt ntro ts iutuc qu 111 uvuluar '1 'a' r '1
de severitat amb el qual havia te a ti ar 1 d li t (aqu
disparitat funciona com a Variabl p nd nt) i van pr ndr
a Variables Independents les característiques aban sm ntade. S
va procedir a la realització d'una análisi de regressiá múltiple «pa ti

pas». Les variables que millor van predir la disparitat van ser: a)
I'índex relatiu entre factors agreujants i atenuants (rnés dispari tat
quan el conflicte és major); b) el sexe (més desacord respecte deis
homes); e) nivell educatiu (més desacord quan el nivell és més alt).
Fins aquí apareixen variables que ja havien estat seleccionades en
l'análisi anterior per la funció , discriminant respecte a I'acord/
desacord d'empresonar o no I'acusat. A més, en aquesta análi i
respecte a la predicció de la severitat de la sentencia van aparéixer
variables no presents en I'anterior; d) l'existéncia de problemes d
salut en I'acusat (els jutges van discrepar notablement respecte de la
conveniencia de rebaixar la sentencia en aquests casos); e) la coope-
ració del delinqüent (un bon nombre de jutges van discrepar amb el
seus col-legues respecte de la idoneitat de «recompensar» aquesta
cooperació), i j) el temps transcorregut des de I'últim arrest (no sem-
bla haver-hi concordanca entre els jutges a I'hora de ponderar l'exis-
téncia d'arrest previs, al menys quan queden llunyans en el temps).

Per mitjá d'aquesta metodologia saben quins van ser els element
que van determinar la disparitat. Pero encara ens pode m fer una
altra pregunta més substantiva: com es van utilitzar aquests elements
per produir disparitat? Ens hem de preguntar, dones, de quina mane-
ra els diferents jutges van manegar aquestes característiques per tal
que es produeixin aquests desacords en les sentencies recomanades:
es tracta de veure quins processos o quins mecanismes estan subja-
cents a la disparitat constatada. A aquest respecte els autors es van
plantejar com a versemblants tres hipótesis diferents: a) podria
succeir que els jutges diferissin respecte a quines caracteristiques del
cas tenen en compte per prendre la seva decisió (podria passar que
un jutge inclogués en la seva avaluació la característica «estat de
salut», mentre que un altre ignorés completament aquesta variable)'
b) podria succeir, per contra, que els diferents jutges utilitzessin ei
mateix conjunt de variables en la seva avaluació, que només diferis-
sin en l'avaluaciá positiva o negativa d'aquestes característique
(aixó podria passar, per exemple, amb el nivell educatiu), i e) una
tercera possibilitat és que els diferents jutges tinguin en compte le
mateixes caracteristiques, avaluades en la mateixa direcció, pero
ponderades de manera diferent. (Per a uns jutge l'existencia d'ante-
cedents de/ictius, per exemple, podria contribuir a au mentar de
manera notable la severitat de la condemna, 11/('1/11'(' qu«, 1/ obstant,
altres podrien opinar que la pre n ia eI'O«I/(',\'1 1(/('101' 1/0/11 • s'ha de
traduir en un lleu in rement de la /1('''0 1111/ '(11/0 )

mb la finalitat d p 01' ti pro \ Iqlll' ti hlpoll' i" N van

xirn , , 1', n ia dif r nt nt n i m p r i jutg
Pr n nt m a Variabl cp nd nt la cvcritat de I s sentencies i
com a Variables lndependent les diferents característiques del de-
licte i del delinqüent es va calcular una equació de regressió múltiple
per a cada un deis jutges amb I'objectiu de conéixer: a) quines
característiques té en consideració cada jutge a I'hora d'emetre sen-
tencia; b) en quina mesura contribueix cada variable a determinar la
severitat de la sentencia (analitzant les magnituds deis coeficients
«beta») i, c) de quina manera (positiva o negativa) avalua cada jutge
cadascuna de les característiques (a través deis signes [+ -] deis
coeficients «beta»),

Comparant les equacions de regressió corresponents als diferents
jutges, va ser possible posar a prova cadascuna de les tres hipótesis
abans esmentades. De manera sintética, els resultats suggereixen que:

a. Hi ha, en general, una notable consistencia entre els jutges pel
fet que són variables a tenir en compte per determinar la severitat de
la sentencia. Per tant no hi ha suport empíric per a la primera hipo-
tesi.

b. Sembla ciar que les diferents característiques deis casos són
avaluats en el mateix sentit pels diferents jutges. Tampoc hi ha
suport a la segona hipótesi.

c. Si s'aprecien notables discrepancies entre els diferents jutges
respecte al pes que atorguen a les diferents variables. Dit d'una altra
manera, i a títol d'exemple, encara que tots els jutges tendissin a ser
més estrictes quan l'acusat tenia antecedents penal s, uns van conce-
dir a aquest fet una importancia molt més gran que altres.

Per tant sembla que d'aquest estudi es podria concloure amb
forca que la tercera hipótesi és la més adequada per explicar la
disparitat de les sentencies jurídiques en aquest context: els diferents
jutges tendeixen a tenir en compte les mateixes variables i a avaluar-
les en el mateix sentit (positiu o negatiu) pero difereixen en el pes .
que li concedeixen a cadascuna d'aquestes característiques.

Abans de fer alguns comentaris sobre les implicacions d'aquests
resultats, passem a considerar un altre estudi que, seguint una meto-
dologia diferent, ens proporciona una important evidencia respecte
del problema que ens ocupa.

3.2. Una altra estrategia d'investigació: pocs casos/mo/ts jutges

El tema de la disparitat ha preocupat en contexts ben diferents.
Així, l'any 1984 els investigadors canadencs Palys i Divorski publi-
quen els resultats d'un treball encarregat i financat pel «Ministry of
the Solicitor eneral of Canada», amb l'objectiu de constatar (i, en
el seu as, pr p sar solucions) el que ja s'intuía com a disparitat
cxc iva ntre le , nt ncies deis jutges de les diferents Corts Pro-
vin ials dd (' \11 Id ,1 r intentar maximitzar la validesa interna de
la ínvesu 1110 1'1 ir una m t d 1 ia dif r ni a la
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r fl tida n l' .. llId. 1111111111 1 11 11111 d•. 111 h 11111 111111 11 1 "( O uuc
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exactament la mateixa informacio. a val id , a xt rna e va int n·
tar maximitzar assimilant al máxirn, en tipus i quantitat, la informa-
ció presentada als jutges amb la que utilitzarien en un judici real. P r
tant es van dissenyar cinc casos (agressió en estat alcohólic, assalt o
una vivenda, negligencia amb resultat de mort, robatori a má arma-
da i desfalc) que van ser presentats a 206 jutges. Les descripcion
dels casos incloíen informació relativa als fets del delicte, els antecc-
dents de l'acusat, i els efectes del delicte sobre les víctimes. Els jutgcs
havien de senyalar, a través de respostes obertes que després van ser
degudament codificades, el següent:

a. Quina sentencia els semblava adient.
b. Quins fets van ten ir en compte per a la seva decisió, de

manera prioritaria.
c. Quins objectius sócio-legals perseguien en dictar aquesta sen-

tencia.
Exposarem de manera sintética els principals resultats. Pel que fa

a la constatació del nivell de disparitat, va ser molt amplia. A títol
d'exemple, en el primer cas presentat el rang de les sentencies
r omanades va oscil-lar des d'una setmana fins els cinc anys de
pr 6; I terminis de llibertat vigilada suggerits oscil-laven entre 6 i

111 S .
P '1 qu fa als fets que els jutges van considerar més importants

I 'r di tal' ru n ia hi va haver també una notable disparitat. 1aixó
m Ir 'o una imp rtant diferencia amb I'estudi abans comentat. En
1" uu li anad n Is jutges van anar més enllá d'atorgar un pes
dif r n ial a fets j característiques del cas: simplement tendien a
pr ndre n consideració fets i característiques diferents. Aixó ens fa
star alerta davant d'una disparitat qualitativament diferent, i po-
tencialment, més greu. Arnés hi va haver una gran discrepancia
entre els objectius sócio-legals que els jutges van voler maximitzar
amb les seves decisions de sentencia.

Quin tipus de suggeriments es poden extraure d'aquest treball en
quant a explicar aquest nivell de disparitat? La gravetat de la senten-
cia, el tipus de fets que es consideren més rellevants i la classe
d'objectius sócio-legals que s'intenten aconseguir es troben interrela-
cionats. Així dones, les sentencies lleus van apareixer associades a la
consideració de factors atenuants i a objectius sócio-legals de tipus
rehabilitador. Per contra, les sentencies severes van estar directa-
ment relacionades amb una consideració prevalent dels factors
agreujants (no cal insistir en que aquest conjunt de factors, agreu-
jants i atenuants, era el mateix en cada cas per a tots els jutges), i
ambla intenció socio-legal de maximitzar la dissuasió, la protecci6
de la seguretat pública i, en general, la d f n a d la societat; 1 t

01 ,1111 s, n '111 111"1 111 1'1111111111 11· ¡)ssililitul íc rchabili-
LO '1) '1' re ultut • 11\11111 11111 d'nqu "t tr ball « m rg ixen»

I jut amb Ido 011' .io-l al absolutament diferents
que e tradu ix n n r manar un o altre tipus de sentencies.
embla, finalment, que om ja havia trobat Hogart (1971), el con-

junt de percepcions i actituds «morals», legals i sócio-polítiques dels
jutges esta determinant de manera fonamentall'output de sentencia
ernes.

IV. Conclusions, comentaris i implicacions

De tot el que s'ha exposat fins aquí, se'n deriven lógicarnent
diverses preguntes. És major la discrepancia entre aquells llecs en
dret que constitueixen jurats que la que hi ha entre jutges professio-
nals? Més aviat no i, arnés, sembla que les dades disponibles
apunten inclús el contrario És tan gran la discrepancia que hi ha
entre els llecs i els jutges professionals? En aquest treball hem
aportat dades que suggereixen que no és tan alta com perqué es
sostingui l'argument antijuradista dels que plantegen alló de «qual-
sevol sap el que pot sortir d'allí!», en referencia a la possibilitat que
els ciutadans llecs en dret siguin cridats a col-laborar amb l'Adrninis-
tració de Justícia. Una altra pregunta, que s'ha de fer amb la dispari-
tat existent entre jutges professionals? Previament, és necessari fer
alguna cosa? Preguntes, sens dubte, complexes que no tenen respos-
tes senzilles.

Les dades de que disposem, al nostre entendre, suggereixen l'exis-
téncia d'un problema, jurídic d'entrada i social per extensió. La
possibilitat que el resultat d'un procés depengui més (en excés) de
qui ho jutja que dels fets que s'han de jutjar, proves i característi-
ques pertinents al cas, pot arribar a produir desconfianca i, tornant
al principi, instaurar la representació social que les conseqüéncies
judicials de les conductes antinormatives es mouen en un univers
d'aleatorietat.

Davant de tot aixó, Diamond (1981) analitza algunes conseqüén-
cies practiques de I'assumpte. A vegades s'ha proposat la necessitat
d'utilitzar sentencies «fixes» (prescrites de manera rígida a nivell
legislatiu) per a cada tipus de casos. Sens dubte aquest tipus de
practica podria reduir la disparitat de les sentencies. No obstant,
aquestes sentencies prefixades només poden tenir en compte la
gravetat del delicte i l'historial delictiu de I'acusat. S'ignoren dones
moltes altres variables que haurien de ser tingudes en compte a
I'hora d'emetre una sentencia: el que es guanya en uniformitat es
perd n individualització de la decisió judicial.

Altr('s hun su rit la possibilitat que els jutges disposessin d'u-
n «(\ill'('1I111 dl S 'nl ncie » ( entencing guidelinesi que suposessin
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cament irresoluble, donat que diferents ent n i davant d'un m,
te ix cas es poden considerar igualment racional, intcrnamcnt
coherents i legalment valides. Com discernir si és «rnillor» dcixar '11

\libertat provisional un subjecte que ha agredit un altre produint-h
lesions de certa importancia, sent la primera vegada que e ni '1
aquesta acció, amb la intenció de no introduir-lo en l'infernal e r I
viciós de la presó, o per contra, castigar amb duresa i reclusió un I
conducta antisocial per la qual resulta danyat un subjecte innoccnt,
amb l'objectiu d'exemplaritzar o de maximitzar la protecció de lu
societat? Ambdues alternatives tenen coherencia interna. Nom ,
la societat en el seu conjunt s'hauria de pronunciar davant d'aqu 1.
dilemes, ja que és la propia societat la que haura d'elegir, entr
d'altres coses, els nive\ls de risc que esta disposada a assumir; nom
la propia societat és la que en cada \loc i en cada moment históri '
tría el model a imatge del qual es vol configurar per a aixó nome hl
ha dues solucions: incrementar el camp de l'acció social responsabl
deis ciutadans (de forma menys eufemística d'aixó se'n diu f r
política) i una de les seves implicacions portades al terreny que en,
ocupa seria la de fer que la societat civil adquireixi a I'Administraci
ordinaria de Justícia el \loc que li correspongui. 1 aixó, fins ara, en l
món civilitzat només s'ha intentat, amb tots els seus defecte i
ontradiccions, amb la institució del Jurat. D'acord amb la nostra
opinió no ha estat mai massa recomanable fiar la justícia als «de u »:
molt menys si els deus ni tan sols estan d'acord entre ells.
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