TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC-086/2019
EXÈQUATUR

SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.A la vila d’Andorra la Vella, el 17 de desembre del 2019
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,
sota la presidència del Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, qui ho és d’aquest
Tribunal, i els magistrats Srs. Vincent ANIÈRE i Carles CRUZ
MORATONES, ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET
I.- Que mitjançant escrit presentat en data 07-03-2019, la Sra.
R.D.G.P formulà demanda d’exequàtur de la sentència dictada en data 1412-2018 per la Sala 5 de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de 1ª
instancia del distrito judicial de Santiago (República Dominicana).
II.-El Sr. H.R.M, per escrit de data 2-05-2019, contestà manifestant
la seva conformitat amb la demanda de la part actora.
III.- El Ministeri Fiscal, per escrit de data 23-04-2019, considera que
hi ha lloc al procediment instat, una vegada acreditada la fermesa de la
sentència de data 14-12-2018.
IV.- Per Providència de data 09-07-2019, es requerí a la Sra.
R.D.G.P, per tal aportés certificat de fermesa de la sentència interessada.
Per diligència judicial de data 18-07-2019, i en compliment amb la
Providència de data 09-07-2019, el Sr. H.R.M aportà una “Acta Inextensa
de Divorcio” emesa per l’Oficialia del Estado Civil de la Ira-Santiago de Los
Caballeros (República Dominicana)
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Tanmateix, per escrit de data 09-09-2019, la representació
processal de la Sra. R.D.G.P, donà compliment a la calendada
Providència, aportant la traducció al català de l’Acta Inextensa de divorci
de data 22-07-2019 així com la publicació a la premsa escrita (“El Nuevo
Diario”) de data 03-04-2019 on es comunica el divorci de les parts litigants
així com el Certificat de Divorci emès per la Direcció General del Registre
de l’Estat Civil de Republica Dominicana.

Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Vincent ANIÈRE.

FONAMENTS DE DRET

I.- És pales que la sentència estrangera de la qual es demana
l’execució a Andorra, compleix tots els requisits establerts en l’art. 49 de la
Llei Transitòria de Procediments Judicials, i més concretament: que la
jurisdicció que l’ha dictada era la competent; que el procediment seguit
davant d’aquesta jurisdicció era regular; que s’ha aplicat la Llei competent
segons les regles nacionals de conflicte; que la sentència és conforme a
l’ordre públic nacional i internacional, i que no consta cap frau a la Llei
nacional.
Per consegüent, s’ha de declarar executòria al Principat d’Andorra
la resolució dictada en data 14-12-2018 per la Sala 5 de la Camara Civil y
Comercial del Juzgado de 1ª instancia del distrito judicial de Santiago
(República Dominicana).
II.- En matèria d’exequàtur, és costum de no fer especial condemna
en costes processals.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present
cas,
La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,
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DECIDEIX
Estimar la demanda d’exequàtur presentada per la Sra. R.D.G.P, i
decretar executiva la sentència dictada en data 14-12-2018 per la Sala 5
de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de 1ª instancia del distrito
judicial de Santiago (República Dominicana). Sense fer especial
condemna en costes judicials.

