
           
                                                                  

  
 
STS de 25 de juny de 2007, recurs 5252/2001 
 
Pèrdua de la condició de funcionari com a conseqüència de pena accessòria  
d’inhabilitació especial (accés al text de la sentència) 
 
En aquest cas es debat si la imposició d’una pena d’inhabilitació especial imposada a un 
funcionari per un delicte de falsificació documental comès fora del servei comporta la 
pèrdua de la condició de funcionari públic. 
 
En primer lloc, el Tribunal recorda que és copiosa la jurisprudència d’acord amb la qual la 
pèrdua de la condició de funcionari com a conseqüència de la imposició d’una pena 
d’inhabilitació absoluta o especial no té naturalesa de sanció disciplinària ni suposa 
l’execució per part de l’Administració dels efectes administratius d’una condemna penal, 
sinó que simplement deriva de l’aplicació de l’article 37 LFCE. 
 
A continuació, el Tribunal es remet al Codi Penal. Primer, al seu art. 42, que estableix 
que la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic produeix la privació 
definitiva de l’ocupació o càrrec sobre el que recau i la incapacitat d’obtenir el mateix o 
d’altres anàlegs durant el temps de la condemna. La sentència ha d’especificar les 
ocupacions, càrrecs o honors sobre els que recau la inhabilitació. 
 
I després a l’art. 56 del mateix cos legal, el qual preveu com a pena accessòria la 
inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic quan aquell hagués tingut 
relació directa amb el delicte comès. Aquesta vinculació s’ha de determinar 
expressament en la sentència penal. 
 
En el present cas el funcionari havia comès un delicte de falsificació documental actuant 
com a particular, fora de les competències pròpies del seu càrrec, però prevalent-se de 
l’avantatge de ser funcionari públic del cos de Correus per accedir a una zona que estava 
vedada a la resta de ciutadans i on l’accés als segells certificats era lliure. 
 
Atès que en el procediment penal va quedar demostrat que la condició de funcionari 
públic va incidir en la realització del delicte, el Tribunal estima procedent la pèrdua 
d’aquesta condició derivada de la imposició de la pena accessòria d’inhabilitació especial. 
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