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Artikulua

Zigor erantzukizuna delituen aurrean
portaerazko adikzioetan
Ana Herrezuelo
Psikologoa. ASAJER

Historikoki, adikzioen inguruan hitz egitean, drogekin edo substantziekin
lotzen ditugu. Azken urteotan, gizartea ohartu da, substantziatik harago,
kontrolik eza dela adikziozko nahasmenduen funtsezko elementua. Gaur
egun argi dago adikzioak ez direla mugatzen substantzien (alkohola,
tabakoa, kanabisa, kokaina) kontrolik gabeko kontsumoak sorrarazitako
portaeretara, eta badirela sozialki onartuta dauden zenbait portaera
adikzio bilaka daitezkeenak eta eragindako pertsonen egunerokotasunean
eragin larria izan dezaketenak.
Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, adikzioa gaixotasun
fisiko eta psiko-emozionala da, substantzia, jarduera edo harreman
batekiko mendekotasuna edo beharra sorrarazten duena.
Ikur eta sintoma multzo bat ditu ezaugarri eta horietan faktore biologikoak,
genetikoak, psikologikoak eta sozialak sartzen dira. Gaixotasun progresibo
eta hilgarria da, kontrolik eza, pentsamenduaren nahasmenak eta
gaixotasunaren aurreko ukoa dituena ezaugarri.
DSM-5 (APA, 2013) izeneko eskuliburuan, kategoria berri bat agertu da,
Nahasmendu adikziozkoak eta substantziekin lotuak, eta substantziekin
loturarik ez duten nahasmenduak izenekoa. Nahasmendu horien artean
barneratu da lehen Joko Patologiko izenez ezagutzen zena. Edizio
honetan Gambling Disorder edo Apustu-jokoen ondoriozko Nahasmendu
izendatu dira.
Diagnositik harago, adikzioek hainbat ondorio uzten dituzte eremu
askotan, esate baterako, emozionalean, familian, lan arloan, sozialean,
ekonomikoan edota lege arloan.
Portaerazko adikzioen kasuan, lege arloko ondorioei ez zaie arreta handirik
eskaini. Oro har, ohikoa da hainbat delitu, esate baterako, lapurretak,
iruzurrak edo bestelako delituzko ekintza zenbait familiaren eremuan
gertatzea edo familiak kutsu ekonomikoko egoerei aurre egin beharra
zigor erantzukizuna saihesteko.
Kontuan hartuz nahasmendua kronikoa eta progresiboa dela, adikzioa
duen pertsonak bilakaera progresiboa izango du bere premia asetzeko
dirua lortzeko moduan, delituzko portaerak ere izan ditzakeelarik.
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Ana Herrezuelo
Psikologoa. ASAJER

Puntu horretara iritsita, adikziozko nahasmendu batekoak diren delituzko
portaera mota hori aitortzen badugu, zergatik dauka justiziak jardunbide
ezberdina adikzio toxikoen eta portaerazkoen artean? Badirudi, substantzia
baten presentzia dela bien arteko ezberdintasun bakarra. Halaber,
agerikoa da sozialki ez direla modu berean ulertzen adikzio toxikoak eta
portaerazko adikzioak. Hala, lehendabizikoak larriagotzat jotzen dira
eta bigarrenak arinagotzat. Haatik, badira bi adikzio mota horiek izan
ditzaketen pertsonak. Horrek asko areagotu ditzake legezko ondorioak.
Zigor arloko erantzukizuna kontrolaren galeraren, desira ukaezinaren eta
borondatearen galeraren araberakoa izango da.
Gai horietan sakontzeko xedez, Miren Ortubay andreari egin zaio
elkarrizketa, Zuzenbidean Doktore eta Kriminologian Diplomatua dena.
Gaur egun, Zigor Zuzenbideko Irakasle titular modura jarduten du Euskal
Herriko Unibertsitatean.
Halaber, tarte bat eman diogu “Justizia Konpontzaile” delakoari, izan ere,
adikzio jakin batzuekin (esate baterako, joko patologikoa eta bulkadazko
erosketak) lotutako delituzko hainbat portaerei (lapurretak, iruzurrak,
bidegabeko jabetza, etab.) aurre egiteko eredu alternatibo bat izan
daitekeela uste dugu, biktimari eragindako kaltea konpontzeko xedez.
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Dª Miren Ortubay
Zuzenbidean Doktore eta
Kriminologian Diplomatua dena.
Gaur egun, Zigor Zuzenbideko
Irakasle titular modura jarduten
du Euskal Herriko Unibertsitatean.

Beste zenbait eginkizun
profesional batzuekin batera,
hamar urte baino gehiagoan
Arartekoaren Aholkulari
juridikoa izan zen, Justizia
eta Berdintasun Eremuen
arduradun.

Elkarrizketa

Delituak eta Adikzioak
Elkarrizketa

Miren Ortubay

Zigor Kodean (ZK) droga bidezko intoxikazioz edo abstinentzia-sindromeak
jota egindako delitu bat egitearen arrazoiak erantzukizun kriminala salbuetsi
edo arintzen duten inguruabartzat hartzen dira. Inguruabar horiek zigorra asko
murriztu dezakete eta, are, zigorra kentzea eragin dezakete.

-Zein dira adierazitako arrazoiak salbuespenezko inguruabar edo aringarri
modura sailkatzeko aintzat hartzen diren egoera edo irizpideak?
Zigor Kodean, delitua egiteko unean, bere jokabidea kontrolatzeko
ahalmena zuen eta, horrenbestez, beste nolabait jarduteko aukera
zuen pertsona arduraduntzat hartzen da. Asko dira “jazoeraren ezzilegitasuna ulertzeko edo ulermen horren arabera jarduteko” ahalmena
modu nabarian ezetsi edo murriztu dezaketen inguruabarrak. Inguruabar
salbuesle izendatzen dira, adierazi den moduan, zigorra kendu edo
murriztea dutenak ondorio.
Historian zehar, subjektuaren erantzukizuna eta, horrenbestez, zigorra
salbuesteko gero eta arrazoi gehiago onartu dira. Egungo zigor kodean
aztergai dugun gaiarekin zerikusia dutenak dira, alde batetik, “edozein
anomalia edo alterazio psikiko” eta, bestea aldetik, lehen aipatutakoak,
hots, “drogen eraginpean jardutea” edo “abstinentzia-sindromearekin”
egotea. Betiere, kasu horietako edozeinetan, baiesten bada pertsonak ez
duela ulertzen egiten duena edo ez duela kontrolatzen bere jokabidea.
Adierazitako salbuesleak ez ezik, Zigor Kodeak zigorra arintzen duen beste
inguruabar bat aitortzen du, hau da, subjektuak delitua drogen “adikzio
larrian egotearen ondorioz” egin izana. Aringarri horrek (zeinaren eragina
zigorrean aurrekoak baino urriagoa den) ez du eskatzen haietan bezala
“intoxikatuta” egotea edo abstinentzia-sindromeak jota egotea jazoera
gertatzen den unean, baizik eta drogekiko mendekotasuna izatea da
delitua egitera eraman duena. Horri “delinkuentzia funtzional” deritzo, izan
ere, dirua lortzeko egiten da, adikzioa mantentzeko asmoz (jabetzaren
aurkako delituak, droga-trafiko txikiak, etab.). Hori da auzitegietan maizen
aplikatzen den zigor murriztailea.
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Entrevista

Miren Ortubay

Adikzio modura aitortzen bada ere, Zigor Kodean ez dira esplizituki aipatzen
joko patologikoarekin arazo bat izatearen ondorioz egindako delituren
arrazoiak. -Ezarritako zigorrarekiko zein egoeratan egongo litzateke
lapurreta edo iruzurreko delitu larri bat egin duen jokoarekiko adikzioa
duen pertsona?
Egia da. Gaur egun, zigor legeak drogen adikzioa baino ez du aipatzen.
Haatik, jazoera burutzerakoan joko patologikoko arazo batek eragin
duela frogatzen bada, pertsonak bere bulkadak kontrolatzeko ahalmena
murrizten duena, hori aintzat har daiteke erruduntasuna eta, horren bestez,
zigorra murrizteko.
Hainbat dira hori egiteko bide juridikoak. 90eko hamarkadan borondatean
oso modu adierazgarrian eragiten zuten kasuetarako anomalia psikiko bat
zegoela finkatu zuen epairen bat egon zen, eta salbueslea aplikatu zen ez
modu osoan. Ondoren, 1995eko Zigor Kodearekin, behin edo behin aplikatu
da drogarekiko adikzioaren aringarria, baina gaur egun gehien erabiltzen
dena “aringarri analogikoa da”, zeinaren arabera zigorra murriztu baitezake
legean berariaz jasotzen direnekin alderatuz “adierazgarritasun analogoa”
duen edozein inguruabarrak. Horri dagokionez, ludopatiak jokabidearen ezzilegitasuna ulertzeko ahalmena murrizten duela (ez da horrela gertatzen),
edo portaeraren gaineko borondatearen kontrola murrizten duela frogatzen
bada, zigorra modu nabarmenean murriztuko da.
-Modu ezberdinean balioetsiko litzateke zigorra alkoholarekiko adikzio
baten ondoriozko delitu bat egitearen eta delitu bera jokoarekiko adikzio
baten ondorioz egitearen artean?
Ez da erraza erantzun horri erantzun orokorra ematea, izan ere, zigor
sistemak jazoera egitean pertsonak duen egoeraren epai indibidualizatua
burutzen du. Horregatik, zigor arloko erantzunak bat etorri behar du zigorra
egin duen pertsonak bere jokabidea araura egokitzeko ahalmenarekin.
Praktikoki arazoa ahalmen horretan halako murriztailerik egon ote den
frogatzea da, hori eragin duen arrazoia edozein izanik ere.
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Elkarrizketa

Miren Ortubay

Bestalde, alkoholarekiko edo substantziekiko adikzioaren kasuan, zigorra
murrizteko aukera aintzatesten da subjektuak drogaren eraginpean
jarduten badu (betiere ez bada egoera hori berariaz bilatu delitua egiteko),
baina, kasu horiek oso ezohikoak izateaz gainera, lesio edo kalteekin
lotutako delituekin dute zerikusi gehiago.
Jabetze-delituetako
(funtzionalak
izendatzen
direnak)
zigorra,
galdera horien ingurukoa dela uste baitut, “drogarekiko adikzioaren”
aringarriarekin murriztu ohi da zigorra eta hori modu analogikoan
aplika daiteke jokoarekiko adikzioetan, betiere, bulkaden kontrolean
nahasmena dagoela frogatzen bada.

Azken urteotan bulkadazko jokabideek gora egin dute jarduera
batzuetan gizartean, erosketetan edo sexuan kasu. Profesional
askok portaerazko menpekotasun modura zehazteko premia
aldarrikatzen badute ere, adikzio modura aitortzen den bakarra
jokoarekiko adikzioa da.
“Erosketekiko adikzioa” duen pertsona batek horren ondorioz
bidegabeko jabetzarekin lotutako delitu larri bat egiten badu.
-Egongo litzateke zigorra arindu edo delitua egin izana justifikatzeko
modurik? Indarreko legeriak babestuko luke nolabait?
Galdera honen erantzuna aurrekoen antzekoa da. Adikzio horietan
eta beste adikzio psikologiko batzuetan garrantzitsuena (eta zailena)
frogatzea da, alde batetik, bulkadatik debekatutako ekintzarako pausoa
egitearen berehalakotasuna eta, beste alde batetik, gertatzen den
nahasmenduaren intentsitatea eta horrek subjektuaren ahalmenean
duen eragina, hala intelektiboa (normalean ez du horretan eragiten)
nola borondatezkoa. Frogatzen bada bulkaden gainean borondateak
ez zuela inolako kontrolik edo berau oso mugatua zela, inguruabar horrek
zigor erantzukizuna arinduko du. Horretarako, erabakigarriak dira perituek
adikzioaren eraginari buruz taxututako txostenak.
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Justizia Konpontzailea

Justizia Konpontzailea Justiziaren eredu alternatibo bat da, biktimari
eragindako kaltea konpontzea duena xede. Justizia Konpontzailearen
tresna nagusia bitartekaritza da, hots, beti gatazkarekin zerikusirik ez duen
hirugarren pertsona batek esku-hartzen duen prozesua. Pertsona horrek
biktimaren eta salaketa jaso duen pertsonaren artean bitartekaritza-lana
burutzen du, azkenak biktimari lagun diezaion berak sorrarazitako egoera
gainditzen.
NBE erakundearen arabera, Justizia Konpontzailea arazoak konpontzeko
metodologia bat da, funtsezko printzipio bat duena oinarri, delituzko
portaerak legea urratzeaz gain, biktimak eta komunitatea ere kaltetzen
dituela dioena.
Izan ere, zenbaitetan, biktimarentzat galera bikoitza da: lehendabizi arauhauslearen aurrean eta, bigarrenik, zigor prozesuan erabateko partaidetza
izan ezin duelako.
Ildo horretatik, Justizia Konpontzaileak biktima aitortzen du, merezi duen
protagonismoa itzultzen dio eta zigor sistemari esleitutako funtzioak
areagotzen ditu kaltearen konponketaren bidez, bere modalitate guztietan
(ondarezkoa, sinbolikoa edo emozionala).

BITARTEKARITZA EUSKADIN
Justizia Konpontzaile bat lortzeko tresna pribilegiatua bitartekaritza da.
Eusko Jaurlaritza aitzindari izan zen Estatu mailan bitartekaritza-zerbitzuak
ezartzeari dagokionez. Gaur egun, hainbat eremutan eskaintzen du
bitartekaritza-zerbitzua, doan, herritarrentzat:
Familia
Familiako Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legeak arautua. Zerbitzu
horretan hirugarren pertsona inpartzial eta adituek laguntza ematen
diete aldeei beren kabuz familia-gatazketan adiskidantzazko irtenbideak
bila ditzaten.
Kontsumoa
Eusko Jaurlaritzaren organismo autonomoa den Kontsumobidek eskainitako
zerbitzua. Organismo hori kontsumitzaile eta erabiltzaile diren pertsonen
eta erositako zerbitzu eta produktuak ematen dituztenen artean sortzen
diren gatazketan bitartekaritza egiteaz arduratzen da.

12

Justizia Konpontzailea

Hipoteka
Eusko Jaurlaritzak Ekonomialarien Euskal Elkargoko eta Euskadiko Zinpeko
Kontu Azterlarien Institutuaren profesionalen eskutik emandako “Hipotekako
Bitartekaritza Zerbitzua” da. Helburua hipoteka gauzatze-kasuak saihestea
da. Horretarako, eskatzaileen eta finantza-erakundeen artean bitartekari
aritzen dira, zorra berriz negoziatzeko.
Gazte Justizia
Legea hautsi dutelako atxilotutako adinez txikikoen kasuan abiarazten den
zerbitzu bat da. Helburua da adinez txikikoak berak eragin dituen kalteak
aitortzea eta biktimarekin konpondu ahal izatea. Halako bitartekaritzari
esker, adin txikikoak kontzientzia hartzen du eta hura berriz gizarteratzea
sustatzen da; halaber, hark arauak berriz haustea eta zigor askatasunkentzaileak saihesten dira.

HELDUEN JUSTIZIA
“Bitartekaritza Zerbitzu Judiziala” 2007an sortu zenetik izan duen
hazkundea dela medio, Euskadin Estatuan beste inon baino garatuago
dago: Estatuan bitartekaritzaren formularen bidez konpondutako 10
kasutik 6 Euskadikoak dira. Zigor arloko jurisdikzioan eta zibil-familiarrean
(banantzeak, dibortzioak, zaintza, gatazkak ardurapeko seme-alabekin,
etab.) eskaintzen da zerbitzu hori.
Bitartekaritza Judizialeko Zerbitzua Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia
Sailaren menpe dago, eta organo judizialei zein herritarrei auzitegietara
eta epaitegietara iristen diren auziak konpontzeko osagarrizko erak
eskaintzen dizkie. 2011ko urtarriletik Zerbitzuak zigor arloan eta zibil-familia
arloko jurisdikzioan egiten du lan - banaketa eta dibortzio auzietan, semealaba adin txikikoak dauden kasuetan-. Zerbitzua Euskadiko barruti judizial
guztietan dago eta doan da.
Zigor arloan, delitugileak eta biktimak euren borondatez gatazka
konpontzen saia daitezke. Horretarako, Bitartekaritza Judizialeko Zerbitzura
jo dezakete.
BJZk gatazkak konpontzeko ordezko erak eskaintzen ditu, eta gatazkatik
at dagoen hirugarren alderdi gisa jokatuz, erasotzailearen eta biktimaren
arteko elkarrizketa errazten du, zigor arloko prozesuaren baitan bi aldeak
akordio batera iritsi daitezen.
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Gomendatutako liburua

Ana
Roberto Santiago
Argitaletxea: Planeta
Argitalpen urtea: 2017
Gaiak: Polizia eta Espioitza

Duela zenbait urte, Ana Tramel zuzenbide penaleko aditu aparta
izan zen, eta bulego onenak haren zerbitzua hartzeko lehian ibiltzen
ziren. Iraganeko gertaera ilun batek bere bizitza aldatu zuen eta orain
erdipurdiko bufete batean ematen ditu egunak administrazio-errekurtso
artean, whiskyz beteriko edalontzi batean itota. Baina bere bizitza irauli
egiten da Alejandro anaiak, dela bost urtetik harekin hitz egin gabe
egon ostean, hersturak jota deitzen dionean. Gran Castilla Kasinoko
zuzendariaren erailketagatik atxilotu dute.
Anak laguntza eskatzen dio bere nagusi eta lagun zaharrari, Conchari.
Bulegoko egitura eta baliabideak behar ditu ia guztia kontran duen
defentsa aurrera atera ahal izateko. Talde bitxi batek lagunduta (ikerlari
zahar bat, abokatu berri bat eta bekadun ludopata bat) joko-enpresa
handiei egingo die aurre.
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Gomendatutako filma

Jatorrizko izenburua: 7 urte
Urtea: 2016
Iraupena: 76 min.
Herrialdea: Espainia
Zuzendaria: Roger Gual
Gidoia: José Cabeza, Julia Fontana
Musika: Federico Jusid
Argazkia: Arnau Valls Colomer
Aktore-zerrenda: Alex Brendemühl,
Juana Acosta, Paco León,
Juan Pablo Raba, Manuel Morón
Ekoizlea: Netflix España /
Cactus Flower Producciones /
Metronome Música de Películas
Generoa: Drama | Lana/enplegua.
Drama psikologikoa
Webgune ofiziala: https://www.netflix.com/title/80095197

Laburpena
Aplikazio teknologikoak diseinatzen dituen enpresa arrakastatsu bat
sortu duten lau bazkide harrapatu egin dituzte funtsak paradisu fiskal
batera desbideratuz. Bitartekari batek lagunduko die iruzurraren errua nori
aurpegiratu erabakitzen.
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