SENTÈNCIA

Magistrats Srs.
Concepció BARON MORA
Jacques RICHIARDI
Canòlic MINGORANCE CAIRAT (ponent)

Andorra la Vella, 9 de desembre del 2020.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm.
6000002/2020, seguida pel presumpte delicte menor d’introducció de cocaïna
per al propi consum, contra
P. T. L., nascut el 22 de gener de 1992 a Encamp, fill de Pere i Elisabeth, de
nacionalitat andorrana; defensat pel lletrat Sr. Emili CAMPOS ARAUZ.
És part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Borja AGUADO
DELGADO; i és ponent i redactora de la sentència la Magistrada Sra. Canòlic
MINGORANCE CAIRAT.

RESULTANT PRIMER.- Són fets provats i així es declara, que el 15 de juny
del 2018, P. T. L. fou controlat a la frontera del riu Runer, vers les 21.45
hores, quan entrava al Principat en el Renault Clio matricula XXXXX,
acompanyat d’un amic. En practicar-se un escorcoll al seu company, P. T. L.
manifestà als agents que duia “uns gramets, però no passa res, no? Total,
això és sintètic”, i els lliurà tres embolcalls contenint cocaïna d’un pes brut
total de 2’4 grams. Aquesta droga l’havia adquirit a Espanya i la introduïa al
Principat per al seu propi consum.
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P. T. L. pateix una esquizofrènia paranoide crònica, amb consum abusiu
d’alcohol i cànnabis i puntual de cocaïna, patint un grau de menyscabament
del 60 %. En el moment dels fets, havia deixat la medicació i presentava una
simptomatologia psicòtica activa amb un deliri de temàtica megalomaníaca.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal, en el decurs de la vista oral,
modifica la seva qualificació provisional, i considera els fets com a
constitutius d’un delicte menor d’introducció de droga tòxica (cocaïna),
tipificat i penat a l’article 284.1 del Codi penal, doncs els fets no són
controvertits. Al seu criteri el processat és responsable penalment, atès que
P. T. L. va decidir no prendre la medicació de manera voluntària, malgrat era
coneixedor que aquesta circumstancia el descompensava. En el moment
dels fets era conscient d’haver comès un il·lícit tot i patir alteracions mentals.
Subsidiàriament, en cas que se li apliqui una circumstancia excloent
incomplerta, sol·licita que se li imposi una mesura de seguretat consistent en
seguiment de tractament ambulatori i/o mèdic durant 6 anys.

RESULTANT TERCER.- El lletrat Sr. Emili CAMPOS ARAUZ considera que
concorre l’eximent de la responsabilitat penal prevista a l’article 27.4 del Codi
penal, doncs P. T. L. no podia comprendre la il·licitud del fet atesa la seva
alteració mental, que és crònica i incurable. L’acusat pateix una nul·la
consciència de malaltia, pel que el fet d’aturar la medicació no és un acte
voluntari.

CONSIDERANT PRIMER.- Els fets provats són constitutius d’un delicte
menor d’introducció de droga tòxica cocaïna per al propi consum, i això en
base als següents elements probatoris:
· La declaració del propi acusat que ha reconegut els fets de manera
reiterada, confirmant-ho en el decurs de la vista oral.
· Les manifestacions contingudes en l’informe del Servei de policia en relació
al seu control, que consta als folis 5 i següents d’autes, i que fou ratificat en
el decurs de la vista oral per l’agent de policia PO324.
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· La droga segrestada que ha estat incorporada en autes dins la bossa
precintada PO-033623.

CONSIDERANT SEGON.- De l’esmentat delicte n’és responsable, en
concepte d’autor, P. T. L., per haver realitzat personalment els fets punibles
d’acord amb el previst als articles 20 i 21 del Codi Penal.
Pel que fa a les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, cal
valorar que P. T. L. pateix una esquizofrènia paranoide crònica. La pròpia
malaltia comporta una tendència a minimitzar la patologia que presenta, com
es desprèn de l’informe psiquiàtric obrant en autes. Aquest darrer element
és el que el porta, en ocasions a abandonar la medicació, produint-se
simptomatologia psicòtica, com feu el cas el dia dels fets d’autes. Per tant,
no podem considerar que la decisió de no prendre la medicació sigui lliure i
voluntària, doncs deriva de les dificultats que pateix per la seva pròpia
alteració. En aquest període, de descompensació psicòtica, si bé pot
reconèixer que el fet comés és il·lícit (sabia que el que feia no estava bé), i
per tant no pot concórrer una eximent complerta, sí que el seu nivell de
consciència es troba molt afectat i el grau de lucidesa és prou baix com per a
que no pugui comprendre totalment les conseqüències de la seva conducta.
Atès l’exposat, que resta acreditat en autes a través de les pericials forenses,
i especialment de la pericial psiquiàtrica, s’escau apreciar doncs l’eximent
incomplerta prevista d’alteració mental, prevista a l’article 27.4, en relació
amb l'article 28 del Codi penal.

CONSIDERANT TERCER.- L’article 56 del Codi Penal disposa que “El
tribunal fixa la pena de manera raonada, dins els límits establerts per la llei,
segons el que resulti de l’aplicació dels articles anteriors, valorant les
circumstàncies atenuants i agreujants concurrents i, en general, la gravetat
del fet, les circumstàncies personals i la reinserció social assolida pel
condemnat o les expectatives que afavoreixin una futura reinserció (...)”.
Atesa l’eximent incomplerta de responsabilitat penal apreciada, cal tenir en
compte les previsions de l’article 75 del Codi penal, i per tant aplicar d’una
banda una reducció qualificada de la pena, i d’altra una mesura de seguretat,
per a prevenir la reiteració del delicte, pel que s’imposa a P. T. L. la pena d’1
mes d’arrest nocturn domiciliari, amb un termini de suspensió de la pena
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d’una any, i la mesura de seguretat de seguiment ambulatori i/o mèdic,
durant un període de 6 anys.

CONSIDERANT QUART.- S’escau acordar el comís i destrucció de la droga
segrestada, i que es troba dins les bosses precintades PO033623 i
PO033622 (reactiu químic emprat per confirmar la substància)

CONSIDERANT CINQUÈ.- Altrament, de conformitat amb les disposicions
dels articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, el processat ha de ser
condemnat al pagament de les despeses processals causades.

CONSIDERANT SISÈ.- Tenint en compte les disposicions legals citades i
altres de pertinent aplicació, en nom del poble andorrà,

DECIDIM

Primer.- Condemnar P. T. L., com a autor penalment responsable del delicte
menor d’introducció de droga tòxica, concorrent l’eximent incomplerta de
responsabilitat penal d’alteració mental, , a la pena d’UN MES D’ARREST
NOCTURN DOMICILIARI CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la
pena de 1 any, i la mesura de seguretat de SEGUIMENT AMBULATORI I/O
MÈDIC durant un període de 6 anys.
Segon.- S’acorda el comís i destrucció de la droga segrestada que es troba
dins les bosses precintades PO033623 i PO033622.
Es condemna també a P. T. L. al pagament de les despeses processals
causades.
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Contra la present sentència pot interposar-se recurs d’apel·lació en el termini
de 15 dies a comptar de la notificació de la present, d’acord amb el previst
als articles 195 i següents del Codi de Procediment Penal.
Així per aquesta nostra sentència, ho manem i signem.
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