Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000151/2019
ORÍGEN: 4000936/2019 - 00
NIG: 5300543220190003779

SENTÈNCIA

Magistrada Sra.
Concepció BARON MORA
_____
Andorra la Vella, vint-i-cinc de juny de dos mil vint
VIST en judici oral i públic, la Causa núm. 6000151/2019 seguida per
una presumpta contravenció penal possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar per al propi consum.
Acusat: S. A. E., nascut el dia 02 d'agost del 1995 a EscaldesEngordany, fill d’Antonio Jorge i d’Ana Cristina, de nacionalitat andorrana
És part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Borja
Aguado Delgado.
És ponent la magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: vers les 22:35
hores del dia 09 de febrer del 2019 S. A. E. va ser controlat per agents del
servei de policia a l’avinguda Tarragona d’Andorra la vella arran d’un
incident de circulació. En el moment del control i tota vegada que duia una
cigarreta a la mà i desprenia una forta olor a marihuana fou interpel·lat
entregant-los voluntàriament dos embolcalls que portava a la butxaca dreta
del pantaló contenint un, 1,1 grams de marihuana i l’altre, 1,6 grams haixix.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal de possessió i consum de cànnabis
de l’article 499 del Codi Penal, de la que n’estima responsable penal en
concepte d'autor S. A. E. i demana se li imposi la pena de multa de 600 € i
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el pagament de les despeses processals. Sol·licita també el comís i
destrucció de la droga incautada.

RESULTANT SEGON.- A l’acte de la vista oral l’imputat vol aclarir
que dits productes eren pel seu únic i exclusiu consum.

CONSIDERANT PRIMER. Els fets declarats provats constitueixen
una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat
similar per al consum propi, penada a l’article 499 del Codi penal, fets que
han estat plenament acreditats pel reconeixement de l’acusat i per les
manifestacions al judici de l’agent del Servei de Policia amb carnet
professional núm. PO417.

CONSIDERANT SEGON.- S. A. E. és penalment responsable en
concepte d'autor del referit il·lícit penal, per haver realitzat personalment els
fets punibles, de conformitat amb allò que disposen els articles 20 i 21 del
Codi Penal.

CONSIDERANT TERCER.- A efectes de fixació de la pena, de
conformitat amb el disposat de l'article 56 del Codi Penal i en atenció a la
pena assenyalada a la contravenció penal en l’article 499 del Codi penal,
que és la d’arrest o multa fins a sis-cents euros, que te antecedents penals
i que actualment no treballa, s ’imposa al denunciat la pena de multa de
tres-cents (300,00) euros.

CONSIDERANT QUART.- No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil.
D’acord amb els articles 70.1 i 286 del Codi Penal, procedeix el
comís i destrucció de la substància estupefaent intervinguda.

CONSIDERANT CINQUÈ.- D'acord amb el que disposen els articles
174, 175 i 181.1 del Codi de Procediment Penal s’ha d’imposar a S. A. E.
el pagament de les despeses processals causades.

V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà,

DECIDEIXO:
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CONDEMNAR a S. A. E. com a responsable penalment en concepte
d’autor d’una contravenció penal de possessió i consum de cànnabis o
droga de toxicitat similar a la pena de MULTA DE TRES-CENTS (300,00)
EUROS i al pagament de les despeses processals causades.
Acordar el comís i destrucció de la substància estupefaent
intervinguda.
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.
Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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