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Article 85
1. En nom del poble andorrà la justícia és administrada exclusivament per jutges independents, inamovibles i, en l’àmbit de les
seves funcions jurisdiccionals, sotmesos només a la Constitució i
a la llei.
2. L’organització judicial és única. La seva estructura, composició, funcionament i l’estatut jurídic dels seus membres hauran
d’ésser regulats per llei qualificada. Es prohibeixen les jurisdiccions especials.
Article 86
1. Les normes de competència i procediment aplicables a
l’Administració de Justícia estan reservades a la llei.
2. En tot cas, les sentències seran motivades, fonamentades en
l’ordenament jurídic i notificades fefaentment.
3. El judici penal és públic, salvades les limitacions previstes per
la llei. El seu procediment és preferentment oral. La sentència que
posi fi a la primera instància és dictada per un òrgan judicial diferent del que va dirigir la fase d’instrucció, i sempre és susceptible
de recurs.
4. La defensa jurisdiccional dels interessos generals pot efectuarse mitjançant l’acció popular en els supòsits regulats per les lleis
processals.
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Article 87
La potestat jurisdiccional és exercida pels batlles, el Tribunal de
Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia
d’Andorra, així com pels presidents respectius d’aquests tribunals,
d’acord amb les lleis.
Article 88
Les sentències, un cop fermes, tenen el valor de cosa jutjada i no
poden ésser modificades o anul·lades llevat els casos previstos per
la llei o quan excepcionalment el Tribunal Constitucional, mitjançant el procés d’empara corresponent, estimi que han estat
dictades amb violació d’algun dret fonamental.
Article 89
1. El Consell Superior de la Justícia com a òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, vetlla per la
independència i el bon funcionament de la justícia. Tots els seus
membres seran de nacionalitat andorrana.
2. El Consell Superior de la Justícia es compon de cinc membres
designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors
de l’Administració de Justícia, un per cada copríncep, un pel síndic general, un pel cap de Govern i un pels magistrats i batlles. El
seu mandat és de sis anys i no poden ésser reelegits més d’una
vegada consecutiva. El Consell Superior de la Justícia és presidit
per la persona designada pel síndic general.
3. El Consell Superior de la Justícia nomena els batlles i
magistrats, exerceix sobre ells la funció disciplinària i promou les
condicions perquè l’Administració de Justícia disposi dels mitjans
adients per al seu bon funcionament. Amb aquesta darrera
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finalitat podrà emetre informes amb motiu de la tramitació de les
lleis que afectin la justícia o per donar compte de la situació
d’aquesta.
4. La llei qualificada sobre la justícia regularà les funcions i
competències d’aquest Consell Superior.
Article 90
1. Tots els jutges, independentment de la seva categoria, seran
nomenats per a un mandat renovable de sis anys, entre persones
titulades en dret que comptin amb aptitud tècnica per a l’exercici de la funció jurisdiccional.
2. Els presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i
del Tribunal Superior de la Justícia són designats pel Consell
Superior de la Justícia. La durada del seu mandat i les condicions
d’elegibilitat seran determinades per la llei qualificada esmentada
a l’article 89.4 de la Constitució.
Article 91
1. El càrrec de jutge és incompatible amb qualsevol altre càrrec
públic i amb l’exercici d’activitats mercantils, industrials o professionals. Els jutges són remunerats únicament a càrrec dels pressupostos de l’Estat.
2. Durant el seu mandat, cap jutge no pot ésser amonestat, traslladat, suspès en les seves funcions o separat del seu càrrec si no és
com a conseqüència de sanció imposada per haver incorregut en
responsabilitat penal o disciplinària, mitjançant un procediment
regulat per la llei qualificada i amb totes les garanties d’audiència
i defensa. La mateixa llei regularà també els supòsits de responsabilitat civil del jutge.
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Article 92
D’acord amb les lleis i sense perjudici de les responsabilitats personals dels qui els causin, l’Estat repararà els danys originats per
error judicial o pel funcionament anormal de l’administració de
justícia.
Article 93
1. El Ministeri Fiscal té la missió de vetllar per la defensa i aplicació de l’ordre jurídic i per la independència dels tribunals i de
promoure davant d’aquests l’aplicació de la llei per a la salvaguarda dels drets dels ciutadans i la defensa de l’interès general.
2. El Ministeri Fiscal es compon de membres nomenats pel
Consell Superior de la Justícia a proposta del Govern, amb
mandats renovables de sis anys, entre persones que reuneixin les
condicions per a ésser nomenades jutge. El seu estatut jurídic serà
regulat per llei.
3. El Ministeri Fiscal, dirigit pel fiscal general de l’Estat, actua
d’acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.
Article 94
Els jutges i el Ministeri Fiscal dirigeixen l’acció de la policia en
matèria judicial segons el que estableixin les lleis.
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