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Andorra la Vella, vint-i-sis d’abril de dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 4 d’octubre de
2018 dictat pel Batlle instructor, en el marc de l’execució de l’Ordenança penal
dictada en la causa de referència, seguida per un delicte menor de lesions
doloses. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge
s’han constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Marie CONTE.

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per Ordenança penal de data 5 d’abril de
2018 es condemnà a A.C. U., com autor responsable d’un delicte menor de
lesions doloses, a la pena de TRES MESOS D’ARREST NOCTURN
CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys i
una multa en la quantitat de 300€.
Dita ordenança va esdevenir ferma i definitiva en no formular les parts
oposició a la mateixa.

II.- RESULTANT: que mitjançant Aute de data 4 d’octubre de 2018
el Batlle va decidir: “Revocar parcialment la condemna de tres mesos d’arrest
nocturn condicional imposada a A.C. U. per Ordenança penal dictada el 5 d’octubre
de 2018, condemnar-lo a la pena d’un mes d’arrest nocturn a complir al Centre
Penitenciari, en unitat separada durant deu hores diàries seguides”

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs
d’apel·lació la representació lletrada d’A.C.U., sol·licitant que no es revoqui la
condemna condicional, i a títol subsidiari que la revocació parcial de dita
condemna sigui només de 15 dies d’arrest nocturn.
Manifesta que el seu defensat ha millorat la seva conducta i que es
troba en vies de reinserció, que és pare d’una nena de dos anys, de la qual té
cura de manera compartida.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs,
observant que la nova condemna imposada per fets ocorreguts dins del termini
de suspensió, evidència que la pretesa reinserció de l’interessat no ha estat
possible.

FONAMENTS DE DRET
I.- CONSIDERANT: que l’article 64.3 del Codi penal disposa que “si
el reu es condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d’un delicte comés
dins el període de suspensió, el tribunal ha d’ordenar que s’executi totalment o
parcialment la pena suspesa.”

La decisió de revocar sobre el supòsit de l’article 64.3 del Codi penal,
no és doncs potestativa sinó obligatòria, aquest text imposa una revocació total
o parcial de la pena suspesa, en la hipòtesi d’una condemna del reu a una
pena privativa de llibertat, per raó d’un delicte comés durant el període de
suspensió.

II.- CONSIDERANT: que no es discuteix en el present cas, que A.
C.U. va ser condemnat per Ordenança penal de data 13 de maig de 2018, per
un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic, comés el dia 13 de
maig de 2018 (és a dir, durant el període de suspensió de la pena pronunciada
per Ordenança penal de data 5 d’abril de 2018), a la pena de 4 mesos de presó
condicional amb un termini de suspensió de la condemna de 2 anys qualificada
a seguir tractament prop de l’UCA.

El Tribunal en congruència, ha d’ordenar la revocació total o parcial de
la condemna imposada al reu per ordenança penal de data 5 d’abril de 2018.
Tenint en compte el fet que A.C.U., ja ha estat condemnat en 7
ocasions, abans de la comissió dels fets del dia 13-5-2018, que el fet al·legat
pel recurrent de ser pare d’una nena, no l’ha dissuadit de reiterar delictes, la
Sala considera com ajustada a dret i a la situació personal del reu, la revocació
parcial d’1 mes de la condemna condicional acordada per la decisió de primera
instància.

III.- CONSIDERANT: que procedeix doncs desestimar el recurs
interposat i confirmar l’Aute recorregut.
Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
poble andorrà, decideix:

1.- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada d’A. C.
U.
2.- Confirmar íntegrament l’aute objecte de recurs.
3.- Condemnar al recurrent al pagament de les despeses processals
causades pel recurs.

Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i
signem.

