Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000035/2019
ORÍGEN: 5000187/2019 - 00
NIG: 5300543220190000613

SENTÈNCIA
Magistrada Sra.
Concepció BARON MORA
_____

Andorra la Vella, sis de febrer del dos mil vint

VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000035/2019, seguida
per una presumpta contravenció penal de possessió de cànnabis o droga
de toxicitat similar per al propi consum.
Denunciat: R. O. P. P. D. C., nascut el dia 11 de novembre de 1981
a Granda (Potugal), fill de José i de Maria Da Conceiçao, de nacionalitat
portuguesa i jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat
haver estat degudament citat.
Part acusadora: el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Núria
Garcia Val.
Magistrada ponent : Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: En data dia 14 de
gener de 2019, vers les 23 hores, la patrulla formada pels agents de policia
amb carnet professional números PO319 i PO375, a la sortida del bar T.
V., de Santa Coloma, foren increpats sense causa aparent per R. O. P. P.
D. C., nascut el dia 11 de novembre de 1981 i de nacionalitat portuguesa.
Efectuat el controlà l’acusat es trobà en la seva possessió una petita porció
d’haixix, d’un pes de 0,6 grams, destinada al seu consum.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal de possessió de producte

estupefaent cànnabis o de toxicitat similar pel propi consum tipificada a
l’article 499 del Codi Penal, de la que n’estima responsable penal en
concepte d'autor a R. O. P. P. D. C., i demana se li imposi la pena de multa
de 300 € i el pagament de les despeses processals. Sol·licita també el
comís i destrucció de la droga incautada.

CONSIDERANT PRIMER.- Els fets declarats provats constitueixen
una contravenció penal de possessió de cànnabis o de toxicitat similar pel
propi consum, tipificada a l’article 499 del Codi Penal, la qual ha estat
plenament acreditada malgrat la incompareixença de l’acusat per les
declaracions dels dos l’agent intervinents a l’acte de la vista oral, la
incautació del producte que és unit a la causa i les manifestacions del
propi encausat que figuren a l’informe policial.

CONSIDERANT SEGON.- R. O. P. P. D. C. 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.No
concorren
circumstàncies
modificatives de la responsabilitat penal, si però li consten varies
condemnes antigues per delicte d’injúries i resistència a l’autoritat (foli 8,
11, 14, 17, 20 i 23).
En l’actualitat R. O. P. P. D. C. no resideix en el Principat.

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 SISÈ.- D'acord amb el que disposen els articles
174, 175 i 181.1 del Codi de Procediment Penal s’ha d’imposar a R. O. P.
P. D. C. el pagament de les despeses processals causades.

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

Condemnar a R. O. P. P. D. C., en rebel·lia processal, com a
responsable penalment en concepte d’autor de la contravenció penal de
possessió de producte estupefaent cànnabis pel propi consum, a la pena
de MULTA DE TRES-CENTS EUROS (300 €) 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, salvat el condemnat que atesa la seva situació de
rebel·lia processal, podrà, al seu dia, formular recurs d’audiència.
Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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