Rotlle núm. TSJP-0000021/2020
Causa origen Executòria 0000152/2019

AUTE 85-2020
PARTS:
Apel·lant: MINISTERI FISCAL

Apel·lat: Sra. N.E.B.E.B.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President:
Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, vint de juliol del dos mil vint.

En el recurs d’apel·lació interposat contra l’aute de data 4 de febrer de
2020 dictat pel Tribunal de Corts en l’executòria núm. 0000152/2019. Els
components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s’han
constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Fàtima RAMÍREZ SOUTO.

ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: que el Tribunal de Corts va dictar sentència en data
10 de juliol de 2020, en la causa de referència, amb la següent part dispositiva:
“DECIDEIXO:
Condemnar, en rebel·lia, a N.E.B.E.B. com a responsable penalment en
concepte d’autora d’una contravenció penal continuada de furt per valor no superior a
600 €, a la pena d’UN CAP DE SETMANA D’ARREST DE TEMPS FESTIU DE 48
HORES, així com al pagament de les despeses processals causades.
En concepte de responsabilitat civil, N.E.B.E.B. haurà d’indemnitzar a
Supermercat U Express en l’import de 193’41 €...”.

II.- RESULTANT: que en el marc de l’execució de la dita resolució,
per Aute de 4-02-2020 el Tribunal de Corts decideix:
“Fer aplicació dels beneficis del Decret d’Indult atorgat per SS.EE. els
Coprínceps en data 18 d’octubre de 2019 a favor de la penada N.E.B.E.B., en el marc
de la causa núm. 6000046/2019, restant pendent de satisfer la responsabilitat civil.”.

III.-RESULTANT: que contra l’esmentat Aute interposà recurs
d’apel·lació el Ministeri Fiscal, interessant que es revoqui íntegrament l’aute
objecte de recurs i que s’ordeni la immediata execució de la sentència de data
10 de juliol de 2020.
Entén que no resulta d’aplicació el Decret d’Indult atorgat per SS.EE. els
Coprínceps en data 18 d’octubre de 2019 a favor de la penada N.E.B.E.B., per
quant la notificació de la sentència efectuada mitjançant el servei de nuncis per
entrega de carta a domicili, no es pot considerar en cap cas com la
compareixença del condemnat rebel que s’exigeix en el Decret d’Indult per la
seva aplicació.

FONAMENTS DE DRET
I.-CONSIDERANT: que, tal com al·lega el Ministeri Fiscal, l’article 3
apartat 3 del Decret d’Indult atorgat pels S.S.E.E els Coprínceps d’Andorra en
data 18 d’octubre del 2019 exclou de la seva aplicació als condemnats en
rebel·lia, excepte si compareixen dintre dels seixanta dies naturals immediats a
la notificació de la sentència i acrediten causa justificada de la seva
incompareixença al judici.
N.E.B.E.B. va ser condemnada en rebel·lia i l’examen de les actuacions
permet comprovar que no va comparèixer dintre dels seixanta dies naturals
següents a la notificació de la sentència -què es va produir en data 16 de juliol
de 2020- ni va justificar la seva incompareixença al judici. La seva
compareixença en seu judicial es va produir en data 7 de gener del 2020 i va
ser per la notificació de l’aute de fermesa de la sentència.
La condemnada no compleix tots els requisits per ser beneficiària de
l’indult i la decisió del Tribunal de Corts ha de ser modificada en no haver tingut
en compte aquesta circumstància.
El recurs d’apel·lació, per tot el què s’ha exposat, ha de ser estimat.

II.- CONSIDERANT: que el recurs ha estat estimat, procedeix que es
declarin d’ofici les despeses processals causades en aquesta segona instància.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
poble andorrà, decideix:

1.- ESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal contra
l’aute de data 4 de febrer del 2020 dictat pel Tribunal de Corts en l’executòria
0000152/2019.
2.- REVOCAR dit aute en el sentit de deixar sense efecte l’aplicació dels
beneficis del Decret d’Indult atorgat pels S.S.E.E. els Coprínceps d’Andorra en
data 18 d’octubre del 2019 a favor de N.E.B.E.B.
3.- Declarar d’ofici les despeses processals causades pel recurs.

Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i
signem

