
Resolucions del
Tribunal
Constitucional

Causa 2004-11-RE

Número de registre 496-2004. Recurs
d’empara

Aute del 20 de desembre del 2004

En nom del Poble Andorrà;

El Tribunal Constitucional;

Atès l’escrit presentat i registrat al Tri-
bunal Constitucional el 2 de novembre
del 2004 per la representació processal
de la Sra. Matilde Font Cabanes, mitjan-
çant el qual interposa recurs d’empara
contra la sentència dictada pel Tribunal
de Batlles, Secció Civil, el 19 de novem-
bre del 2003 i contra la sentència dictada
per la Sala Civil del Tribunal Superior de
Justícia el 30 de juliol del 2004, per ha-
ver-se produït una presumpta vulneració
del dret a la jurisdicció i del dret a un
procés degut, reconeguts a l’article 10 de
la Constitució i atès que demana al Tri-
bunal Constitucional que atorgui l’empa-
ra sol·licitada, que declari lesionats el
dret a la jurisdicció i el dret a un procés
degut, reconeguts a l’article 10 de la
Constitució, “resolent que el Tribunal Su-
perior ha de jutjar sobre totes les con-
seqüències de la nul·litat de l’arbitratge i,
aplicant les normes legals, ha d’entrar a
jutjar al fons puix que el jutge predeter-
minat per la llei quan es tracta de jutjar
sobre el arbitratge, i les seves conseqüèn-
cies és, segons les mateixes normes, el jut-
ge públic”;

Vista la Constitució, especialment els
articles 10, 41, 88 i 98 c);

Vista la Llei qualificada del Tribunal
Constitucional, especialment el títol IV,
capítol sisè;

Vist l’informe del Ministeri Fiscal del
29 de novembre del 2004;

Considerant que el recurs d’empara ha
estat formulat i presentat dins els termi-
nis i amb les condicions fixades per la
Constitució i pels articles 36 i 94 de la Llei
qualificada del Tribunal Constitucional;

Havent escoltat l’informe del magistrat
ponent, Sr. Didier Maus.

Decideix

Primer
Admetre a tràmit, sense efectes sus-

pensius, el recurs d’empara 2004-11-RE
interposat per la representació processal
de la Sra. Matilde Font Cabanes.

Segon
Notificar aquest aute a la representa-

ció processal de la Sra. Matilde Font Ca-
banes, a la representació processal del
Sr. Carles Font Rossell i de la Sra. Teresa
Rossell Palau, al president de la Batllia, al
president del Tribunal Superior de
Justícia i al Ministeri Fiscal.

Tercer
Publicar aquest aute, d’acord amb el

que disposa l’article 5 de la Llei qualifica-
da del Tribunal Constitucional, al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Acordat a Andorra la Vella, pel Tribu-
nal Constitucional, el 20 de desembre
del 2004.

Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez
President Vicepresident

Didier Maus Miguel Herrero de Miñón
Magistrat Magistrat

Causa 2004-12-RE

Número de registre 499-2004. Recurs
d’empara

Aute del 20 de desembre del 2004

En nom del Poble Andorrà;

El Tribunal Constitucional;

Atès l’escrit presentat i registrat al Tri-
bunal Constitucional el 13 de desembre
del 2004 per la representació processal
del Sr. Guizzi Amor mitjançant el qual in-
terposa recurs de súplica contra l’aute
del Tribunal Constitucional del 2 de de-
sembre del 2004 sobre la inadmissió de
la causa 2004-12-RE;

Vista la Constitució, especialment els
articles 10, 41, 88 i 98 c);

Vista la Llei qualificada del Tribunal
Constitucional, especialment els articles
37.2, 38 i 94;

Vist l’aute esmentat del Tribunal Cons-
titucional del 2 de desembre del 2004;

Escoltat l’informe del magistrat po-
nent, Sr. Philippe Ardant;

Antecedent únic

El 13 de desembre del 2004, la repre-
sentació processal del Sr. Guizzi Amor va
formular un recurs de súplica per dema-
nar la revocació de la inadmissió a tràmit
del recurs d’empara 2004-12-RE, presen-
tat per presumpta vulneració del dret a la
jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la
Constitució. Aquesta inadmissió a tràmit
va ser acordada per l’aute del Tribunal
Constitucional del 2 de desembre del
2004.

La representació processal del recur-
rent, tot i reconèixer que correspon al
jutge de fons pronunciar-se sobre l’opor-
tunitat de les proves, considera que “la
decisió del Jutge de Primera Instància de
no acceptar de trametre una nova co-
missió rogatòria a l’autoritat judicial de
Madrid per obtenir els informes sol·lici-
tats per aquesta part, lesiona el dret a la
defensa del Sr. Guizzi Amor, ja que
aquesta prova era decisiva per la resolu-
ció del litigi i la no acceptació de la ma-
teixa lesiona, com hem dit, el dret a la
defensa i s’ha produït una vulneració
del dret a la tutela efectiva i per tant ha
de ser objecte d’empara.”

Pel que fa a la valoració de manera
errònia i inadaptada de les proves apor-
tades per les parts, considera que “adop-
tar un criteri de valoració diferent de les
proves aportades suposa una clara inde-
fensió.”

Per acabar, l’escrit sol·licita al Tribunal
Constitucional que admeti a tràmit el re-
curs d’empara 2004-12-RE per vulneració
del dret a la jurisdicció, reconegut a l’arti-
cle 10 de la Constitució.

Fonament jurídic únic

Aquest recurs de súplica reprèn de
manera substancial els arguments esgri-
mits en l’escrit de demanda d’empara
constitucional que va ser inadmès a
tràmit pel nostre aute del 2 de desembre
del 2004.
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