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SENTÈNCIA

Magistrats Srs.
Josep Maria PIJUAN CANADELL
Enric ANGLADA FORS
Concepció BARON MORA (ponent)

Andorra la Vella, 22 de març de 2019

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la
causa núm. 6000153/2018, seguida pel presumpte delicte menor de
receptació, contra A. P. A. V., nascut el dia 09 de maig de 1.972 a Soajo
(Viana Do Castelo – Portugal), fill de Marius i de Maria, de nacionalitat
portuguesa, i defensat per la Lletrada Sra. Laura Vilamajó López, sent
part acusadora el Ministeri Fiscal, representat pel Sr. Borja Aguado
Delgado, i actuant de ponent i redactor de la sentència, la Magistrada Sra.
Concepció Baron Mora.

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: En data 6 de març
de 2017 la senyora I. D. L., en representació del comerç “O. O.” radicat a
Andorra la Vella, formulà denúncia per la desaparició d’un dels prestatges
expositors de la botiga del telèfon mòbil Iphone 7 (Apple) amb IMEI núm.
XXX de 256 MB i valorat en 897,65 €.
Aquest mòbil figura donat d’alta el dia 14 de gener de 2017 al portal
web d’Apple, amb núm. de sèrie XXX pel senyor A. P. A. V..
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No ha quedat acreditat que l’esmentat A. P. A. V. adquirís dit
telèfon sabent la seva procedència il·lícita.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal en el seu escrit de
qualificació provisional imputava al processat A. P. A. V. el delicte menor
de receptació, tipificat a l’article 216 del Codi Penal, sol·licitant la pena de
vuit mesos de presó condicional amb un termini de suspensió de la
condemna de dos anys, i el pagament de les despeses processals
causades, així com abonar al comerç l’import del mòbil desaparegut.
En l’acte de la vista oral i a la vista de la prova practicada, el
Ministeri Fiscal retira la inicial acusació formulada tota vegada que no ha
quedat desvirtuat que l’esmentat hagués adquirit el mateix
a la
referenciada botiga el dia 7 de gener de 2017 pel preu de 950 euros.

RESULTANT TERCER.- La defensa de l’acusat, la Lletrada Sra.
Laura Vilamajó López, en el seu escrit de qualificació provisional discrepa
de l’inicial imputació entenent que no havia prova de càrrec en contra
seva, demanant la seva absolució i mostrant en conseqüència la seva
total conformitat amb la modificació efectuada pel Ministeri Fiscal.

CONSIDERANT PRIMER.- En l’aspecte penal el nostre
ordenament es essencialment acusatori i quan desapareix la pretensió
punitiva per part del Ministeri Fiscal queda extingida l’acció penal,
alliberant al processat i/o acusat de tota responsabilitat.
D’acord amb el principi acusatori que juntament amb el de
publicitat, oralitat, immediació i contradicció formen part de les garanties
constitucionals del procés penal, establertes a l’article 10 de la
Constitució, per pronunciar una condemna cal que es formuli acusació per
un concret fet delictiu i contra una persona determinada, ja sigui pel
Ministeri Fiscal ja sigui per l’acusació particular, de manera que la manca
d’acusació impedeix al Tribunal dictar un pronunciament de condemna.
En el present cas vista la prova practicada havent el Ministeri
Fiscal, única acusació personada, modificat la seva pretensió punitiva
inicial i retirat l’acusació contra l’acusat A. P. A. V. procedeix declarar la
seva absolució.

CONSIDERANT SEGON.- atesa l’absolució de l’acusat i d’acord
amb el que disposen l’article 175.1 i darrer paràgraf del Codi de
Procediment Penal, procedeix declarar les despeses processals causades
d’ofici.
2

TRIBUNAL DE CORTS
______

Procedeix igualment acordar el retorn definitiu del telèfon mòbil
incautat a l’encausat.

VIST les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà

DECIDEIX:
Absoldre l’acusat A. P. A. V. del delicte menor inicialment imputat
per retirada de l’acusació del Ministeri Fiscal, declarant d’ofici les
despeses processals causades i acordant el retorn del telèfon mòbil
intervingut.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació
davant d’aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a
la seva notificació.
Així per aquesta nostra sentència, ho manem i signem.

3

