TRIBUNAL DE CORTS
_____________

SENTÈNCIA

Magistrat Sr.
Josep Maria PIJUAN CANADELL
_____

Andorra la Vella, divuit de desembre del dos mil dinou.

VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000103/2019 seguida per
una presumpta contravenció penal de maltractament corporal.
Denunciat: H. A., nascut el 15 de setembre de 1977 a Farkhana,
Marroc, fill de Mohamed i de Tadanant, de nacionalitat marroquina i resident al
Principat, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver
estat degudament citat.
Part acusadora: el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Ivan ALIS
SALGUERO.
Magistrat Ponent Sr. Josep Maria PIJUAN CANADELL.

RESULTANT PRIMER. SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA:
vers les 05:20 del dia 20 de gener del 2019 el denunciat H. A., que exercia
funcions de porter de la discoteca E. radicada a d'Andorra la Vella, va tenir un
altercat amb un jove client del local per motiu que no consta i va procedir a
treure’l del local agafant-lo pel coll. Com sigui que aital actuació del denunciat
fou contemplada per D. L. P., amic de l’esmentat jove, aquest es dirigí a H. A.
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per recriminar-li la seva forma de procedir. Pocs moments després, quan D. L.
P. i els seus amics ja marxaven del lloc, H. A. se li atansà pel darrera i sense
dir-li res li donà un cop amb el genoll a la part posterior de la cama dreta,
trencant-li també el telèfon mòbil que David duia a la butxaca del pantaló.
El valor del telèfon mòbil era de 209 euros, havent estat indemnitzat D.
L. P. per la seva companyia d’assegurances en la quantitat de 147 euros,
reclamant la suma de 62 euros en concepte de perjudicis.

RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d'una contravenció penal de maltractament corporal lleu, tipificada
a l'article 476.1, de la qual estima responsable en concepte d'autor a H. A.,
sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat
penal, i demana imposar-li la pena de dos mesos d’arrest nocturn condicional,
amb un termini de suspensió de la condemna de dos mesos, així com el
pagament de les despeses processals causades.
En concepte de responsabilitat civil i de conformitat amb el que disposa
l'article 18 del Codi de Procediment Penal, el Ministeri Fiscal demana la
condemna de H. A. a indemnitzar a D. L. P. en la quantitat de 62 euros en
concepte de rescabalament dels perjudicis per la pèrdua del telèfon mòbil de
la seva propietat.

CONSIDERANT PRIMER. Els fets declarats provats constitueixen una
contravenció penal de maltractament corporal lleu, tipificada a l'article 476.1
del Codi penal, doncs la jurisprudència d’aquest Tribunal considera
maltractament corporal tota acció de violència física exercida contra una
persona que no hagi ocasionat un resultat lesiu que, en el cas de produir-se,
donaria lloc a una infracció penal de lesions. En el present cas, el denunciat
va donar un cop de genoll a la cama del perjudicat, fet típicament constitutiu
de la contravenció penal de maltractament lleu.
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CONSIDERANT SEGON. H. A. és penalment responsable en concepte
d'autor de la contravenció penal de maltractament corporal lleu, per haver
realitzat personalment els fets punibles, de conformitat amb allò que disposen
els articles 20 i 21 del Codi Penal, participació que resulta de les
manifestacions en l’acte del judici oral del perjudicat D. L. P. així com de les
declaracions de la testimoni L. M. G..

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 les
penes assenyalades a la contravenció penal en l’article 476.1, s’imposa a H.
A. la pena de dos (2) mesos d’arrest nocturn condicional, amb un termini de
suspensió de la condemna de dos mesos.

CONSIDERANT QUART. De conformitat amb allò que disposen els
articles 90 i següents del Codi Penal, tot responsable criminalment ho és
també civilment i, en aquest concepte, H. A. haurà d’indemnitzar a D. L. P. en
la quantitat de 62 euros en concepte de reparació del perjudici que li ha estat
causat, quantitat que es correspon a la diferencia del valor d’adquisició del
mòbil i la quantitat que rebé de la seva companyia d’assegurances. Aquesta
quantitat de 62 euros s’incrementarà amb l’interès legal fins al seu total
pagament.

CONSIDERANT CINQUÈ. D'acord amb el que disposen els articles 174
i 175 del Codi de Procediment Penal, s’ha d’imposar a H. A. 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 H. A., en rebel·lia processal, com a responsable
penalment en el concepte d’autor d’una contravenció penal de maltractament
corporal lleu, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la
responsabilitat criminal, a la pena de DOS MESOS D’ARREST NOCTURN
CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de dos mesos,
i al pagament de les despeses processals causades.
Condemnar a H. A. a abonar en concepte de responsabilitat civil a D. L.
P. la quantitat de 62 euros, més els interessos legals.
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 denunciat atesa la seva situació de rebel·lia
processal, sense perjudici de que pugui, al seu dia, formular recurs
d’audiència.

Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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