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Andorra la Vella, vint-i-nou de novembre de dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 23 d’abril de
2019 dictat pel Tribunal de Corts, en el marc de la causa 6000012/2018,
seguida per un presumpte delicte major continuat d’actes sexuals sense
consentiment amb una persona menor de 14 anys. Els components del
Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s’han constituït per a la vista i
decisió, és ponent el Sr. Yves PICOD.

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per Aute de data 12 de desembre de 2017, la
Batlle Instructora, acordà –entre altres:

-Declarar l’extinció de la responsabilitat penal del processat D.C.S. per causa
de mort.
-Denegar el retorn de l’ordinador APPLE IMAC 29” sol·licitat per la
representació lletrada del processat S., en considerar que fou instrument del
delicte.
-Elevar les actuacions prop del Tribunal de Corts, als efectes indicats als
articles 123 i ss. del Codi de Procediment Penal.

II.- RESULTANT: que per Aute de data 12 de desembre de 2017, la
Batlle Instructora, acordà declarar l’extinció de la responsabilitat penal del
processat D.C.S. per causa de mort i de conformitat amb el que disposen els
articles 126 i 127.3 del Codi de procediment penal acorda el sobreseïment
definitiu de les presents actuacions.

III.- RESULTANT: que per aute de data 23 d’abril de 2019, el
Tribunal de Corts decideix:
1.- El Sobreseïment definitiu de la present causa, declarant d’ofici les despeses
processals.
2.- Respecte dels objectes incautats pel Servei de Policia i que obren en autes, siguin
entregats als Serveis Tecnològics del Servei de Policia per tal que procedeixi a
l’extracció i eliminació de tots els arxius de contingut pornogràfic que es trobin en els
mateixos i un cop eliminats, siguin restituïts íntegrament a la Sra. V.Y.H.
3.- Que es notifiqui a la representació processal de la Sra. V.Y.H. i al Ministeri Fiscal, i
s’anoti en el registre corresponent.

IV.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs el
Ministeri Fiscal, considerant que la Sra. H. no havia acreditat la condició
d’hereva del seu difunt marit Sr. D.C.S. i per tant s’havia de desestimar la seva
pretensió per manca de legitimació per sol·licitar la devolució de l’ordinador,
interessant la revocació de la resolució impugnada, i acordant-se en el seu dia i
pel tribunal competent, el comís de l’ordinador.

V.- RESULTANT: que la representació lletrada de la Sra. V.Y.H.
s’oposa al recurs formulat pel Ministeri Fiscal, i sol·licita la desestimació del
mateix, tot argumentant que a la data del seu escrit de contesta al recurs, la
jurisdicció competent havia declarat a la Sra. H. hereva del seu difunt marit, no
donant-se per tant la manca de legitimació de la seva defensada.
Considera la defensa de la Sra. H. que no existeix motiu de refusar el
retorn dels objectes de la seva representada, tenint en compte que dits
objectes no tenen procedència il·lícita, per quan el Sr. S. va morir abans

d’esser jutjat i aquest fet no pot perjudicar a la seva defensada, la qual té el dret
legítim de recuperar els objectes de la seva propietat.

FONAMENTS DE DRET
I.- CONSIDERANT: que el Tribunal de Corts en l’aute objecte de
recurs acorda el sobreseïment definitiu de la causa per la mort del processat, i
respecte dels objectes incautats, entre ells l’ordinador on es va trobar gran
quantitat de pornografia infantil, afirma que no procedeix el seu comís. Demana
que seguin restituïts a la Sra. H., desprès l’extracció i la eliminació de tots els
arxius de contingut pornogràfic

II.- CONSIDERANT: que l’argumentació del Ministeri Fiscal per
continuar amb la seva oposició al retorn dels objectes a la Sra. H. es centra
sobre el tipus de delicte comés per Sr. S. i sobre l’existència d’imatges
pornogràfiques.
Invoca l’article 129 del Codi de Procediment Penal, el qual preveu que,
en cas de defunció de l’imputat, amb la condició de que el fet criminal quedi
comprovat, es podrà acordar el comís, després del procediment escaient, dels
diners o valors que provinguin del delicte i dels béns adquirits amb aquests.

Però el retorn ordenat pel Tribunal de Corts s’ordena posteriorment a
l’extracció i la eliminació del material pornogràfic dels objectes reclamats a fi de
protecció de l’ordre públic i dels valors fonamentals de la societat andorrana.

Doncs no existeix motiu suficient de refusar el retorn dels objectes de la
Sra. H., tenint en compte que aquesta restitució no lesiona drets a tercers ni la
investigació, que es va dur a terme ni els interessos públics i que, per altra part,
els objectes no tenen provinença il·lícita. Cal insistir en el fet que es retornaran
sense el material pornogràfic objecte de prossecució penal.

III.- CONSIDERANT: que en fi la Sra. H. acredita la seva condició de
hereva universal de l’herència del difunt, produint un aute del 24 de desembre
del 2008, justificant doncs la seva qualitat de propietària.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECIDIM:
1.- DESESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal.
2.- CONFIRMAR l’aute objecte de recurs.

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

