TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

Núm. de Rotlle: TSJP 00000097/2019
Núm. de Causa: 2080074/2019

AUTE 13-2020
PARTS:
Apel·lant : Sr. S.B.D.L.C.
Advocada: Sr. Marc RIPOLL DAZA
Apel·lat: MINISTERI FISCAL
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President:
Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, vint-i-quatre de gener de dos mil vint.
En el recurs d’apel·lació interposat contra el aute de data 24 de juliol
de 2019 dictat pel Batlle instructor en la causa de referència, seguit per un
delicte menor de desobediència greu a l’autoritat administrativa. 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 es va dictar Ordenança Penal en data 24-022019 en la causa de referència, per la qual es condemna S.B.D.L.C. com
autor responsable d’un delicte menor de desobediència greu a l’autoritat
administrativa, previst i penat a l’article 397 del Codi Penal a la pena de 2
mesos d’arrest domiciliari condicional amb un termini de suspensió de la
condemna de dos anys.
Dita resolució va esdevenir ferma la mateixa data en què es va dictar,
en no formular les parts oposició.
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II.-RESULTANT: que en el marc de l’execució de dita Ordenança
Penal i subsegüent a la petició formulada pel Ministeri Fiscal mitjançant
escrit de data 04-06-2019, el Batlle dictà Aute de data 24-07-2019 amb la
següent part dispositiva:
“Primer. Revocar parcialment la condemna de dos mesos d’arrest
domiciliari condicional imposada a S.B.D.L.C., per Ordenança Penal dictada el 24
de febrer del 2019, fixant-se el termini de compliment de dita pena en UN (1) MES
D’ARREST DOMICILIARI FERM a complir al Centre Penitenciari, en unitat
separada.”.

III.-RESULTANT: que contra l’esmentat aute, interposa recurs
d’apel·lació l’advocat defensor de S.B.D.L.C., sol·licitant la confirmació de
dita resolució, en el sentit de no revocar la suspensió de la condemna
imposada o, a títol subsidiari que es limiti la revocació al termini màxim de 10
dies.
Manifesta que la única manera que té el condemnat de veure al seu
fill que resideix al Principat, és entrar al Principat, que pateix d’un tumor en
un braç necessitant una intervenció quirúrgica.
.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs
formulat, observant que l’article 64 apartat 3 del Codi Penal imposa en el cas
d’autes, una revocació al menys parcial, que no una revocació de només 10
dies, com demana subsidiàriament la defensa del condemnat, la qual és
insuficient a la vista dels antecedents penals de l’interessat.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que la decisió de revocar parcialment o
totalment la suspensió de la condemna condicional sobre el supòsit de
l’article 64.3 del Codi Penal no és potestativa sinó obligatòria.
No és discuteix en el present cas que S.B.D.L.C. hagi estat novament
condemnat per fets ocorreguts en data 16-05-2019 ( és a dir, 3 mesos
desprès de la condemna avui revocada), per Ordenança Penal de la mateixa
data, com autor responsable d’un delicte menor de maltractaments en l’àmbit
domèstic i desobediència greu a l’autoritat administrativa a la pena de 3
mesos de presó ferma.
Per tant la decisió de revocació total o parcial, haurà de ser ordenada.
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A més la revocació parcial d’un mes adoptada pel Batlle és del tot
adient, hagut compte que l’interessat ja ha estat condemnat en cinc vegades
i que la darrera condemna de data 16 de maig de 2019 és relativa no només
a una entrada al Principat (per veure com ho pretén el condemnat al seu fill)
sinó també a un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic

II.- CONSIDERANT:

que procedeix en aquestes condicions
desestimar el recurs i confirmar íntegrament 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 d’apel·lació interposat per la representació
lletrada de S.B.D.L.C. contra el aute de data 24 de juliol del 2019 dictat pel
Batlle.

2.- Confirmar íntegrament l’aute objecte de recurs.

3.- Condemnar a la part apel·lant al pagament de les despeses
processals causades pel recurs.

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