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_____

Andorra la Vella, 18 de gener de 2019.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la
causa núm. 6000060/2018 seguida pel presumpte delicte menor de
maltractament en l'àmbit domèstic i contravencions penals de lesions lleus
i danys dolosos, contra S. A. V., nascuda el dia 30 d'octubre de 1990 a
Escaldes-Engordany, filla d’Antoni i de Carmen, de nacionalitat andorrana,
i defensada per la Lletrada Sra. Elsa Bucquet Casanova, sent part
acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Carolina Bailen Vila i
actuant de ponent i redactor de la sentència, la Magistrada Sra.
Concepció Baron Mora.

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: La processada S.
A. V., nascuda el 30 d’octubre de 1990, a Escaldes-Engordany, de
nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, va mantenir una
relació sentimental de parella amb R. G. P. L. durant aproximadament un
any i mig, havent conviscut de manera intermitent i sent freqüent, ja des
de l’inici, les discussions entre ambdós.
Quasi al final de la relació, sent el dia 24 de maig de 2017 vers les
20.00 hores, la processada que havia fet fora de casa R. G. P. L. arran
d’una discussió, sortí a buscar-lo, trobant-lo prop del seu domicili de
l’avinguda Sant Antoni de La Massana, ratllant amb una clau el vehicle
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propietat d’aquest. No obstant el succeït però amb el vehicle propietat de
l’acusada, ambdós decidiren anar a Andorra la Vella reiniciant-se la
discussió durant el viatge per raó d’un deute en el decurs de la qual S. A.
V. donà un cop al pit i a la cuixa de R. G. P. L. per a tot seguit parar i, sent
els dos fora del cotxe continuar la discussió amb crits i empentes.
Posteriorment i ja de nou en el domicili, la discussió derivà en agressions
mútues, agafant S. A. V. pel coll a R. G. P. L., esgarrapant-lo el coll, les
orelles, la cara i els braços.
Arran dels fets d’autes, el perjudicat pati erosió cutània i eritema a
cara anterior de la cuixa esquerra, equimosi a la cara davantera i interna
del terç discal fins al genoll de la cuixa esquerra, diverses lesions erosives
a cara interior de la cama esquerra i lesió cutània lineal a nivell del coll;
lesions que, segons informe medico forense, no van precisar de
tractament mèdic per la curació.
Per la seva banda l’avui processada també resultà lesionada,
havent estat ja jutjat per aquest fet R. G. P. L. el mateix dia pel
procediment d’Ordenança Penal.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius del delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic i de
les contravencions penals de lesions lleus i danys dolosos, tipificats
respectivament als articles 114.1 i 476.2 i 484.1 del Codi Penal, estimant
responsable penal en tant que autora la processada S. A. V., sense
concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Demana se li imposi la pena de quatre mesos de presó condicional
qualificada a no entrar en contacte amb la víctima durant el mateix termini
de suspensió de la condemna de dos anys pel delicte menor i la pena de
quinze dies d’arrest nocturn condicional amb el mateix termini de
suspensió de la condemna i multa de 150 euros per les contravencions
penals així com el pagament de les despeses processals causades.
A l’acte de la vista oral modifica el seu escrit de qualificació
provisional en el sentit de demanar que el temps de la condicional
qualificada ho sigui per un termini de quatre anys.
No reclama en concepte de responsabilitat civil atès que el
perjudicat ha renunciat.

RESULTANT TERCER.- La defensa de l’acusada, la lletrada Sra.
Elsa Bucquet Casanova, discrepa de la relació de fets i qualificació
jurídica del Ministeri Fiscal.
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Considera que en el present cas concorre l’eximent de legítima
defensa previst a l’article 27.1 del Codi Penal, raó per la qual demana la
seva absolució; explica que la Sra. S. A. V. seguia un tractament per
depressió i que era una persona fràgil però no conflictiva ni violenta.
Discuteix les afirmacions del testimoni perjudicat quan aquest manifesta
que ella s’autolesionava.

Considera així que els fets d’autes solament poden ser constitutius
d’una contravenció penal de danys dolosos de l’article 484.1 del Codi
Penal, havent reconegut de manera expressa la seva representada haver
ratllat el vehicle del perjudicat i demana per aquest fet delictiu una pena
de multa de 100 euros màxim, sol·licitant l’absolució pel delicte menor de
maltractament en l’àmbit domèstic i per la contravenció penal de lesions
lleus.

CONSIDERANT PRIMER.- els fets declarats provats són legalment
constitutius d’un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic i
d’una contravenció penal de lesions doloses, tipificats, respectivament, als
articles 114.1 i 476.2 del Codi Penal.
L’article 114 apartat 1 del Codi Penal sanciona aquells actes de
violència, física o psíquica, produïts dins de l’àmbit domèstic sobre
aquelles persones que tot seguit relaciona i a les quals s’atorga una
especial protecció, ja sigui per la situació de dependència (pares i fills) ja
sigui per la relació, legal, matrimonial o anàloga i els castiga amb una
pena de presó de fins a dos anys, sense perjudici de la pena que
correspongui pel resultat lesiu si s’ha causat.
En el present cas ha quedat acreditat que la processada agredí
deliberadament al seu aleshores company sentimental R. G. P. L.
causant-li unes lesions que han estat constatades per l’informe del Servei
d’Urgències i que són constitutives de la contravenció penal de lesions
doloses lleus, de l’article 476.2 del Codi Penal, trobant-se així reunits els
elements constitutius dels referits tipus penals.
Els fets són així mateix constitutius d’una contravenció penal de
danys dolosos, tipificats a l’article 484.2 del mateix text legal, pel fet
reconegut d’haver ratllat el vehicle propietat del perjudicat amb una clau.

CONSIDERANT
SEGON.No
modificatives de la responsabilitat penal.

concorren

circumstàncies

El Tribunal no pot apreciar l’eximent de legítima defensa al·legada
per la defensa en tractar-se d’una baralla mútuament acceptada.
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Efectivament, tal i com apareix al resultant fàctic, el dia d’autes es
produí una baralla entre els interessats, - que no era mes que la
continuació d’una prèvia-, havent-se agredit tots dos mútuament i
resultant així mateix tots dos lesionats. No es pot mantenir l’existència
d’un animus defendendi en qui participa activament i voluntàriament en
una baralla en la que les dues parts s’agredeixen mútuament.

CONSIDERANT TERCER.- No procedeix efectuar cap
pronunciament en matèria de responsabilitat civil a l’haver renunciat a
reclamar el perjudicat.

CONSIDERANT QUART.- d’acord amb el que disposen els articles
174 i 175 del Codi de Procediment Penal procedeix imposar a l’acusada el
pagament de les despeses processals causades.

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

D E C I D I M:

Condemnar S. A. V. com a responsable penal en concepte
d’autora, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la
responsabilitat penal, pel delicte menor de maltractament en l’àmbit
domèstic a la pena de TRES MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL
QUALIFICADA a no entrar en contacte amb la víctima durant el termini de
DOS ANYS, fixant el termini de suspensió d’execució de la condemna en
dos anys; per la contravenció penal de lesions doloses a la pena de
QUINZE DIES D’ARREST NOCTURN CONDICIONAL, fixant el mateix
termini per la suspensió de la condemna, i per la contravenció de danys
dolosos a la pena de MULTA de CENT CINQUANTA EUROS (150 €), així
com al pagament de les despeses processals causades.

No hi ha lloc a la responsabilitat civil en haver renunciat el
perjudicat a res reclamar.
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Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació per
davant d’aquest Tribunal en el termini de 15 dies hàbils següents a la
notificació.

Així per aquesta nostra sentència, ho manem i signem.
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