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AUTE DE 29 DE JULIOL DE 1995
Recurs de Suplicació: resolucions recurribles

RESULTANT: Que el M.I. Tribunal de Corts va dictar
AUTE de data 18 de novembre de 1994, en la causa amb
núm.100-EP/92.
RESULTANT: Que notificades les parts, l’advocat
defensor de Josep C.P. i Joan V.N., el Sr. Joan Eduard
BOSCH ALEU, va interposar recurs de suplicació contra
l’esmentada AUTE del M.I. Tribunal de Corts essent el
recurs, fonamentat en el següent motiu de l’article tercer
del Decret de 13 de juliol de 1990:
art.3.9: ”Per infracció de les normes relatives a la
responsabilitat civil establerta en la sentència”.
RESULTANT: Que emplaçades les parts i el Ministeri
Fiscal van comparèixer davant del Tribunal Superior de
Justícia Sala Penal dintre del termini legalment concedit;
el lletrat de Josep C.P. i Joan V.N., el qual presenta
escrit de compareixença davant d’aquesta Secretaria, i el
MINISTERI
FISCAL
impugna
l’admissió
del
recurs
de
suplicació interposat per Josep C.P. i Joan V.N.. La Part:
ELS COLLITERS DE TABAC D’ANDORRA representats pel lletrat
Manel Maria PUJADAS DOMINGO, els quals mitjançant escrit
presentat per llur advocat s’oposen al recurs de suplicació
esmentat.
CONSIDERANT: Que el present recurs de suplicació no
pot ésser admès, en base al que disposa l’article 12.2 del
Decret de 13 de juliol de 1990, doncs s’ha interposat
recurs contra una resolució diferent de les enumerades en
l’article 2 de l’esmentat Decret regulador del recurs de
suplicació. El present AUTE recorregut ha estat dictat per
resoldre les qüestions formulades en l’escrit presentat
davant del M.I. Tribunal de Corts de data 4 de novembre de
1994, per
l’advocat de Josep C.P. i Joan V.N., aquestes
han estat determinades com alienes a l’execució de les
sentències dictades i hauran d’ésser examinades en un altre
quadre legal.
Vist la legislació vigent
aplicables a la present causa,

i

els

Usos

i

Costums

La Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia
d’Andorra,
D E C I D I M
1.-Declarar la inadmissió del recurs
interposat per Josep C.P. i Joan V.N..

de

suplicació

2.-Imposar les costes processals als recurrents.
3.-La remissió de la present causa al M.I. Tribunal de
Corts, amb certificació d’aquesta resolució, als efectes
escaients.
Així ho acorden, manen i signen els Magistrats de
Tribunal Superior de Justícia Sala Penal, en dono fe.

