Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000095/2019
ORÍGEN: 1000905/2018 - 00
NIG: 5300543220180003630

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. 6000095/2019, seguida
per una presumpta contravenció penal de lesions per imprudència lleu.
Denunciat: A. E. L., nascut el dia 10 d'abril del 1999 a EscaldesEngordany, fill d’Enrique i de Gemma, de nacionalitat andorrana.
Part acusadora: el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Núria
Garcia Val.
Magistrat ponent: Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: Vers les 16.05
hores del dia 12 de setembre de 2019, R. H. J.es dirigí al supermercat R.
II, de l’Av. François Mitterrand de la vila d’Encamp, per tal d’efectuar unes
compres i al passar pel costat on es troben ubicats els carrets de la
compra un gos li va mossegar el bessó de la cama esquerra, causant-li
unes lesions per les que reclama.
El gos apareix registrat a nom de G. L. P.i era degudament vacunat.
En el moment dels fets el gos era a càrrec de l’encausat A. E. L., fill
de la titular del gos, nascut el dia 10 d'abril del 1999 i 7 de nacionalitat
andorrana, que l’havia deixat lligat a una barra metàl·lica mentre comprava
en dit establiment.
Els perjudicis causats han estat indemnitzats per la companyia
MULTISEGUR ASSEGURANCES.
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RESULTANT SEGON.- A l’acte del judici oral el Ministeri Fiscal
considera que els fets d’autes no són constitutius d’il·lícit penal per la qual
cosa no formula acusació.

CONSIDERANT PRIMER. El Ministeri Fiscal, única part acusadora,
manifesta a l’acte de la vista oral i atès el resultat de la prova practicada,
havent comparegut totes les parts implicades, que no formula acusació al
considerar que els fets d’autes no són constitutius d’il·lícit penal i sent el
nostre ordenament penal essencialment acusatori, l’absència de pretensió
punitiva en el plenari comporta l’absolució de l’encausat.

CONSIDERANT SEGON. Atesa l’absolució procedeix declarar
d’ofici les despeses processals causades, d’acord amb el que estableixen
els articles 175, 1. i 181, 3. del Codi de Procediment Penal.

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

DECIDEIXO:

Absoldre a A. E. L. del il·lícit del que venia imputat per no ser els fets
d’autes constitutius d’infracció penal.
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.

2

