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AUTE 72-2019
PARTS:
Apel·lant: Sr. A.E.A.
Advocada: Sra. Estefania BOURGEAUD RETURETA

Apel·lat: MINISTERI FISCAL
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fàtima RAMIREZ SOUTO

Andorra la Vella, vint-i-quatre de setembre de dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 27 de febrer
del 2019 dictat per la Batlle instructora, en el marc de l’execució de l’Ordenança
penal dictada en la causa de referència, seguida per un delicte menor de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s.
Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s’han
constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Fàtima RAMIREZ SOUTO.

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per Ordenança penal de data 3 d’abril del
2018 es condemnà a A.E.A., com autor responsable d’un delicte menor de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s,
a una pena d’un mes d’arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió
de la condemna de 2 anys i a la privació del permís de conduir de divuit (18)
mesos.

Dita resolució va esdevenir ferma la mateixa data en què es va dictar, en
no formular les parts oposició a la mateixa.

II.- RESULTANT: que mitjançant Aute de data 27 de febrer del
2019, subsegüent a la petició formulada pel Ministeri Fiscal per escrit de data 4
de febrer de 2018, la Batlle va decidir: “Únic.- Revocar la condemna d’un (1) mes
d’arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna per un
període de dos (2) anys, imposada a A.E.A., per raó de l’Ordenança Penal dictada en
data 3 d’abril de 2018, recaiguda en la causa número 5080057/2018, fixant-se el
termini de compliment de dita pena en quinze (15) dies d’arrest nocturn ferm a
complir al Centre Penitenciari d’Andorra, durant un període de deu (10) hores
diàries, en unitat separada”.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs
d’apel·lació la defensa de A.E.A., sol·licitant que no s’acordi la revocació de
l’arrest nocturn, en considerar que el seu defensat es troba en l’actualitat amb
seguiment mèdic, amb bona adherència al tractament pel qual requereix controls mèdics i presa de medicació per atenuar el “craving” de l’alcohol, i perquè
el Sr. E.A. vol reconduir la seva vida, havent de treballar per mantenir a la seva
família i ha de tenir curar del seus fills degut a que la seva esposa continua de
baixa mèdica.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs, en
considerar encertades totes les argumentacions expressades per la Batlle, tota
vegada que el condemnat E.A. ha evidenciat una actitud de menyspreu absolut
envers les normes, essent reincident en la comissió de fets delictius, malgrat
ésser coneixedor de les conseqüències que dites conductes podien tenir, i
interessant la confirmació de la resolució recorreguda com a ajustada a dret.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que impugna la part recurrent la decisió de la Batlle de revocar parcialment la suspensió de l’execució de la pena d’un mes
d’arrest nocturn condicional, demanant que es deixi sense efecte perquè el Sr.

A.E.A. es troba seguint un tractament per la seva dependència a l’alcohol, necessita continuar treballant per a mantenir la seva família i ha de tenir curar del
seus fills degut a que la seva esposa continua de baixa mèdica.
No es qüestiona que A.E.A., durant el període de dos anys en què es va
fixar la suspensió de l’execució de la pena d’un mesos d’arrest nocturn, a la
què va ser condemnat per ordenança penal de 3 d’abril del 2018 per la comissió d’un delicte de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia
superior a 0,8 grams d’alcohol per litre de sang, va cometre en data 14 de gener del 2019 un nou delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un
grau d’alcoholèmia superior a 0,8 grams d’alcohol per litre de sang i un delicte
menor de crebantament de condemna de privació del permís de conduir, pels
què va ser condemnat per ordenança penal de data 15 de gener del 2019.
En cas de l’incompliment de la condició de no tornar a delinquir, l’article
64.3 del Codi Penal estableix l’obligació d’ordenar que s’executi totalment o
parcialment la pena suspesa.
És per això que la pretensió de la part recurrent no pot ser atesa, ja que
contravé el què disposa l’esmentat article respecte a l’obligatorietat de la revocació, al menys parcial, de la suspensió de la pena.
Tot i que la resolució recorreguda no ho expliciti, és evident que la situació personal i familiar del recurrent ha estat valorada per la Batlle per a revocar
parcialment i no totalment la suspensió de la condemna malgrat la comissió,
poc més de vuit mesos després de la seva concessió, del mateix delicte quina
pena va ser suspesa i, a més, un delicte de crebantament de condemna. D’altra
banda, la pena ferm que ha de complir és de curta duració i no consta que no
pugui compatibilitzar-la amb la seva activitat laboral.
El recurs, per tot el què s´ha exposat, es desestima.

II.- CONSIDERANT: que havent estat desestimat íntegrament el recurs, procedeix imposar a la part apel·lant les despeses processals causades
en aquesta segona instància.

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 A.E.A. contra el aute de data 27 de febrer del 2019 dictat per la Batlle instructora en la causa executòria núm. 5080057/2018.

2.- Confirmar íntegrament dit aute.

3.- Imposar a la part apel·lant les despeses processals causades pel recurs.

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

