Constitució del Principat d’Andorra

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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3. L’esmentada llei qualificada de la justícia preveurà els sistemes
d’adaptació dels processos i causes pendents al sistema judicial i
processal previst en aquesta Constitució, per tal de garantir el dret
a la jurisdicció.
4. Les lleis i normes amb força de llei vigents en el moment de la
creació del Tribunal Constitucional, podran ésser objecte de
recurs directe d’inconstitucionalitat dins d’un termini de tres
mesos, a partir de la presa de possessió dels magistrats constitucionals. Els subjectes legitimats per interposar-lo són els previstos
en l’article 99 de la Constitució.
5. Durant el primer mandat subsegüent a l’entrada en vigor de la
Constitució, els representants dels coprínceps en el Consell
Superior de la Justícia podran no ésser andorrans.

Disposició transitòria tercera
1. Els serveis institucionals dels coprínceps, les competències i
funcions dels quals han estat encomanades per aquesta
Constitució a altres òrgans de l’Estat, seran objecte de traspàs als
òrgans mencionats. Amb aquesta finalitat, es constituirà una
comissió tècnica formada per un representant de cada copríncep,
dos del Consell General i dos del Govern que prepararà i adreçarà
un informe al Consell General perquè, en el període esmentat en
la disposició transitòria primera, s’adoptin les disposicions
necessàries per fer efectius els traspassos.
2. La mateixa comissió prendrà les disposicions necessàries per
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