Disposicions

Disposició addicional primera
La Constitució dóna mandat al Consell General i al Govern perquè, amb l’associació dels coprínceps, proposin negociacions als
governs d’Espanya i de França amb l’objectiu de signar un tractat
internacional trilateral per establir el marc de les relacions amb els
dos Estats veïns sobre la base del respecte a la sobirania, independència i integritat territorial d’Andorra.

Disposició addicional segona
L’exercici de la funció de representació diplomàtica d’un estat a
Andorra és incompatible amb l’exercici de qualsevol altre càrrec
públic.

Disposició transitòria primera
1. El mateix Consell General que ha aprovat la present
Constitució obrirà un període extraordinari de sessions, per tal
d’aprovar, almenys, el reglament del Consell General i les lleis
qualificades referents al règim electoral, les competències i el sistema de finançament dels Comuns, la justícia i el Tribunal
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Constitucional. Aquest període de sessions finalitzarà el dia 31 de
desembre de 1993.
2. En aquest període, que comença el dia hàbil següent al de la
publicació de la Constitució, el Consell General no podrà ésser
dissolt i exercirà totes les facultats que constitucionalment li
corresponen.
3. El dia vuit de setembre de 1993, festa de la Mare de Déu de
Meritxell, el síndic general convocarà eleccions generals, que se
celebraran dins la primera quinzena del mes de desembre d’aquest
mateix any.
4. La finalització d’aquest període de sessions implicarà la dissolució del Consell General i el cessament del Govern, que seguirà
en funcions fins a la formació del nou, d’acord amb la
Constitució.

Disposició transitòria segona
1. La llei qualificada relativa a la justícia preveurà, amb esperit
d’equilibri, la designació de jutges i fiscals procedents dels Estats
veïns mentre no sigui possible fer altrament. Aquesta llei, així
com la del Tribunal Constitucional, regularan el règim de nacionalitat per als jutges i magistrats que no siguin andorrans.
2. La llei qualificada de la justícia habilitarà així mateix el règim
transitori de continuïtat en el càrrec d’aquells jutges que, en el
moment de la seva promulgació, no tinguin la titulació acadèmica prevista en aquesta Constitució.
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