Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000205/2018
ORÍGEN: 1000848/2018 - 00
NIG: 5300543220180003408

SENTÈNCIA

Magistrat Sr.
Jacques RICHIARDI
_____
Andorra la Vella, vuit de maig de dos mil dinou.
VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000205/2018, seguida
per una presumpta contravenció penal de possessió de cànnabis o droga
de toxicitat similar per al propi consum contra D. L. B., nascut el dia 06
d'octubre del 1993 a Soldeu-Canillo, fill de Josep Carles i de Christine, de
nacionalitat andorrana; sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat
pel Sr. Borja Aguado Delgado i ponent de la present causa el Magistrat
Sr. Jacques Richiardi.

RESULTANT PRIMER : Són fets provats que el 22 d’agost del
2018, a les 02:40 hores, els agents del Servei de Policia titulars dels
carnets professionals núm. PO392 i PO417, realitzant un control de
circulació a l’encreuament del carrer Doctor Nequi amb l’avinguda Princep
Benlloch de la vila d’Andorra la Vella, van procedir al control del vehicle
BMW matricula (AND) XXXXX conduit per l’inculpat D. L. B., nascut el 6
d’octubre del 1993, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals.
Constatant que l’interessat mostrava un actitud nerviosa, tenia els
ulls velats i el rostre pàl.lid, i disposava d’antecedents en assumptes
d’estupefaents, els agents, després d’haver demanat si duia algun
producte estupefaent i d’haver obtingut una contesta negativa, van
efectuar un registre al vehicle i van trobar a una guantera sense porta
situada a l’esquerra del volant, un paquet de tabac contenint una petita
quantitat de haixix d’un pes brut de 1,8 grams que D. L. B. destinava al
seu propi consum.

1

RESULTANT SEGON: El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal de possessió de haixix per al
consum propi prevista i penada a l’article 499 del Codi Penal de la qual
l’inculpat és responsable penalment en concepte d’autor, sense la
concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Demana que li sigui imposada una pena de multa de 400 €, així
com el pagament de les despeses processals causades.
Sol·licita també el comís i la destrucció de la droga incautada.

RESULTANT TERCER: L’inculpat D. L. B. no ha comparegut a
l’acte del judici oral, malgrat haver estat degudament citat.

CONSIDERANT PRIMER: Els fets declarats provats són
legalment constitutius d’una contravenció penal de possessió de cànnabis
o droga de toxicitat similar per al consum propi tipificada a l’article 499 del
Codi Penal, havent estat controlat l’inculpat pels agents del Servei de
Policia en possessió d’una petita quantitat de producte estupefaent haixix
d’un pes brut de 1,8 grams que destinava al seu propi consum.

CONSIDERANT SEGON: Per aplicació dels articles 20 i 21 del
Codi Penal, l’inculpat D. L. B. és responsable penalment d’aquesta
infracció en concepte d’autor per haver realitzat personalment l’acte
punible, culpabilitat demostrada per les constatacions dels agents del
Servei de Policia titulars dels carnets professionals núm. PO392 i PO417,
confirmades pel primer el dia de la vista oral.

CONSIDERANT TERCER: No
modificatives de la responsabilitat penal.

existeixen

circumstàncies

La pena de multa de 400 € reclamada pel Ministeri Fiscal
constitueix una justa sanció.

CONSIDERANT QUART: No hi ha lloc a responsabilitat civil.

CONSIDERANT CINQUÈ: Per aplicació dels articles 286 del Codi
Penal i 177 del Codi de Procediment Penal, cal ordenar el comís i la
destrucció de la droga incautada.
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CONSIDERANT SISÈ: De conformitat als articles 174 i 175 del
Codi de Procediment Penal, l’inculpat ha de fer front al pagament de les
despeses processals causades.

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

DECIDEIXO:
Condemnar D. L. B., en rebel.lia processal, com a responsable
penalment en concepte d’autor d’una contravencio penal de possessió de
cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, sense la
concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal,
a la pena de multa de 400 €, així com al pagament de les despeses
processals causades.
Ordenar el comís i la destrucció de la droga incautada.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per
davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a
la seva notificació, salvat el denunciat atesa la seva situació de rebel·lia
processal, pugui, al seu dia, formular recurs d’audiència.
Així per aquesta meva sentència, ho mano i signo.
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