
PROPOSTA DE QÜESTIONARI SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL 

 

1.- Conceptes generals: 

A) Creus que la justícia en general, i per tant els tribunals, han de ser iguals per a tothom? o 

per contra hi situacions especials que requereixen que hi ha d’haver tribunals especials per a 

cassos especials? Marca una sola opció. 

 

 

 

 

B) Al teu parer, creus que la revisió constitucional solament la pot  tractar el Tribunal 

Constitucional (o en el seu cas pel Tribunal Suprem si no hi ha Tribunal Constitucional) com en 

el Sistema europeu en que la interpretació és concentrada? O per el contrari, tots els tribunals 

del sistema judicial poden revisar la constitucionalitat com en el sistema anglosaxó que és 

difús?.  Marca una sola opció. 

 

 

 

 

 

C) Normalment la majoria de països té un Ministeri de Justícia. En general aquest Ministeri 

prepara i executa la política del Govern per al desenvolupament de l'ordenament jurídic, 

especialment en matèria de dret penal, civil, mercantil i processal, la política d'organització i 

suport de l'Administració de Justícia. Quines creus que haurien de ser les funcions d’aquest 

ministeri?  Marca una sola opció. 

 

 

 

 

 

 

NO. Totes les persones  i casos han de ser jutjats pels mateixos tribunals. No hi 

pot haver tribunals especials per casos o persones especials. 

SI. Hi ha casos que per la seva naturalesa requereixen de Tribunals 

Especialitzats. Hi ha haver tribunals especials per casos, o persones, especials. 

La constitucionalitat, és un tema molt delicat que solament pot ser tractada 

pels més alts tribunals. Ha de ser concentrada com en el sistema europeu. 

La constitucionalitat, precisament perquè és summament important, ha de ser 

ben coneguda i tractada per tots els tribunals del sistema judicial. Ha de ser 

difusa i transversal com en el sistema anglosaxó. 

Solament relacionades amb la assistència jurídica de l’Estat. Defensa i/o 

acusació de l’Estat respecte a tercers (ciutadania i organitzacions civils, tercers 

països o altres institucions). En cap cas ha de intervenir en l’estructura, 

organització i/o control del Sistema Judicial que ha de ser absolutament 

independent del poder polític. 

El Ministeri de Justícia no sols te com a missió la preparació i execució de la 

política de Govern per al desenvolupament de l'ordenament jurídic, 

especialment en matèria de dret penal, civil, mercantil i processal; la política 

d'organització i suport de l'Administració de Justícia, sinó que fomenta la 

cooperació jurídica internacional, tracta dels indults i prerrogatives de gràcia i 

és la via de comunicació del Govern amb l'Administració de Justícia, amb el 

Consell General de Poder Judicial i amb el Ministeri Fiscal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Respecte de la estructura del sistema judicial.  

A) En la majoria de països hi ha tres nivells de tribunals:  

• Primera instancia, que son els més propers a la ciutadania. Son tribunals genèrics i que 
coneixen de qualsevol assumpte que específicament no tingui atribuït cap altre 
tribunal. 

• Segona instancia, que son els d’apel·lació (i revisió) després de sentencia en primera 
instancia però a l’hora també son de primera instancia per casos d’especial rellevància. 

• Tribunal Suprem o de darrera instancia. Normalment no revisen, solament analitzen 
els procediments emprats en Segona instància i si aquets s’adapten a les lleis, a la 
constitució i als drets fonamentals. En molts cassos fan de Tribunal Constitucional. 

 

Respecte d’aquest plantejament: 

Creus que aquests tres nivells i funcions son suficients com a estructura de funcionament del 

Sistema Judicial? Marca una sola opció: 

 

 

 

 

 

 

  

SI, el Tribunal Suprem hauria de ser la màxima autoritat judicial. No cal cap 

més extructura o tribunal paralel. És l’interpret últim de la constitució. 

NO. Hi han d’haver-hi altres nivells, per exemple, el Tribunal Constitucional. 
Indica, segons el teu criteri quins altres nivells hi haurien d’haver: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

El Ministeri de Justícia no hauria d’existir. Totes les funcions haurien de ser 

assumides per un Sistema Judicial que ha de ser absolutament independent 

del poder polític. El Sistema Judicial hauria de ser l’organitzador i 

administrador absolut de qualsevol tema relacionat amb la justícia i la seva 

aplicació. 

Cap de les anteriors. Descriu aquí quines haurien de ser, al teu parer, les 
funcions i atribucions del Ministeri de Justícia: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



B) Normalment els Tribunals (Primera Instància, Segona i Suprem) estan dividits en 

especialitats (sales) per jutjar determinades persones o causes. Les especialitats més 

comunes que podem trobar en la majoria de països son:  

Civil: Examina els litigis d’aquells cassos que no tingui expressament atribuït un altre 
ordre jurisdiccional. Per això pot ser catalogat com Tribunal ordinari o comú. 
 
Penal: Correspon a l'ordre penal el coneixement de les causes i judicis criminals. És 
característica del Dret espanyol que l'acció civil derivada d'il·lícit penal pugui ser 
exercida conjuntament amb la penal. En aquest cas, el tribunal penal decidirà la 
indemnització corresponent per reparar els danys i perjudicis ocasionats pel delicte o 
falta. 
 
Administratiu o  contenciós-administratiu tracta del control de la legalitat de l'actuació 
de les administracions públiques i les reclamacions de responsabilitat patrimonial que 
es dirigeixin contra les mateixes. 
 
Social: que coneixen de les pretensions que s'exerciten en la branca social del Dret, 
tant en conflictes individuals entre treballador i empresari, en ocasió del contracte de 
treball, com en matèria de negociació col·lectiva, així com les reclamacions en matèria 
de Seguretat Social o contra l'Estat quan li atribueixi responsabilitat la legislació 
laboral. 
 
Addicionalment hi ha estats (no tots) que disposen d’altres tribunals especialitzats. 
 
Tribunal de Jurisdicció militar: Normalment suposa una excepció al principi d'unitat 

jurisdiccional. Tracta de tots els assumptes relacionats amb les causes per delictes 

militars. 

Audiència Nacional: S'ocupa dels delictes de major gravetat i rellevància social com 

són els de terrorisme, crim organitzat, narcotràfic, delictes contra la Corona o a els 

delictes econòmics que causin greu prejudici a l'economia nacional.  

Els Tribunals de Fallida: Tenen com a objectiu reorganitzar ràpidament una empresa 

insolvent i proveir les pautes per a la seva liquidació organitzada . Reemborsa als 

creditors fins on ho permetin els actius disponibles del deutor per liquidar. Permeten al 

deutor fer "creu i ratlla" en la seva vida a l'alliberar-lo de la majoria de les seves 

obligacions. 

D’acord amb els teus criteris, quins serien els Tribunals necessaris pel teu país. 

Assenyala tots els que consideris importants. Omet i no assenyalis els que consideris 

sobrers. 

 

 

 

 

Civils 

Penals 

Administratius 

Socials 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Respecte del sistema d’elecció i control dels òrgans principals i rectors del Sistema 

Judicial, de com s’escullen i controlen les cúpules judicials: 

A) Qui ha d’escollir els membres del Tribunal Suprem o en el seu cas els membres del Tribunal 
Constitucional i les cúpules del Sistema Judicial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

B) En el cas de que hagis considerat que les cúpules del Sistema Judicial no poden ser 
escollides exclusivament pel Parlament o càrrecs electes, quins òrgans haurien d’escollir les 
cúpules del Sistema Judicial (Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Sala de Govern (CGPJ)? 
Tria una sola de les opcions següents. 
 

 

 

 

 

 

El Sistema Judicial ha de reflectir la diversitat social i per tant la seva 

cúpula ha de ser elegida exclusivament per la ciutadania. 

Militars 

De major gravetat – tipus Audiència Nacional 

Tribunals de Fallida 

El Parlament. El sistema Judicial no pot escapar del control democràtic 

que exerceix el Parlament en representació de la ciutadania que l’ha 

escollit. 

 

Altres. Especifica quins trobes a faltar i que consideres son importants: 
………………................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Precisament perquè el Sistema Judicial ha de controlar i fer d’àrbitre, 

entre d’altres, en la defensa dels drets dels ciutadans en front dels 

abusos potencials dels poders de l’estat, els més alts càrrecs del 

Sistema Judicial no poden ser mai elegits pels càrrec electes. Els seus 

nomenaments han de ser completament independents del sistema 

polític i cap càrrec electe pot participar, de manera exclusiva, en els 

nomenaments de les cúpules dels òrgans judicials. 

Per tal de mantenir la independència judicial del poder polític, 

solament el propi Sistema Judicial pot escollir als seus màxims 

representants.  

Per una combinació paritària entre membres del propi Sistema Judicial i la 
ciutadania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

C) Respecte del control del Sistema Judicial i per tal d’assegurar que els seus membres actuen 

conforme la Constitució i els principis fonamentals, Qui creus que ha de poder denunciar als 

jutges per suposada negligència en les seves responsabilitats? Tria una sola de les opcions 

següents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) en cas de denúncia efectiva d’un jutge, Quí creus que l’ha de jutjar?. Tria una de les opcions. 

 

 

 

 

 

 

 

Per una combinació a parts iguales entre membres del propi Sistema Judicial, 

la ciutadania i el Parlament. 

Tothom ha de poder denunciar directament als jutjats el comportament de 

qualsevol jutge. 

Solament les institucions, el propi Sistema Judicial o els òrgans especialitzats 

tenen la capacitat de denunciar als jutges. La ciutadania pot presentar queixes 

davant d’aquests òrgans que decidiran si procedeix, o no, la denuncia 

(Sindicatura de Greuges, etc.) i la faran efectiva si ho consideren pertinent. 

En cap cas la ciutadania pot tenir la iniciativa de denunciar a un jutge. La 

iniciativa sempre correspondrà als propis òrgans judicials, o a les institucions. 

Els jutges solament poden ser jutjats per les més altes instàncies de la cúpula 

judicial.  Ni els càrrecs electes ni la ciutadania pot participar en el judici a un 

jutge. 

Per un tribunal compost a parts iguales entre membres de la Judicatura i/o del 

Sistema Judicial i ciutadans escollits a l’atzar. El veredicte serà per consens i no 

hi ha vot de qualitat del President del Tribunal. 

Cap d’aquestes. Explica la teva proposta:  ........................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Cap d’aquestes. Explica la teva proposta:  ........................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Els jutges seran sempre jutjats per un jurat popular elegit a l’atzar. Membres 

de la Judicatura i/o del Sistema Judicial, amb veu però sense vot, assistiran al 

jurat popular per a que aquest pugui emetre el seu veredicte amb 

coneixement de causa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.- Carrera i nomenaments. Quins creus que ha de ser els criteris a tenir en compte a l’hora 

d’avaluar la capacitat d’un jutge per procedir al seu nomenament. Senyalen tantes com 

creguis necessaries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Qui creus que hauria de nomenar els jutges? 

 

 

 

 

 

 

 

Els jutges seran sempre jutjats per un tribunal tripartit, a parts iguales, entre 

integrants de la Judicatura o del Sistema Judicial, membres electes del 

Parlament  i ciutadans elegits a l’atzar. El veredicte serà per consens i no hi ha 

vot de qualitat del President del Tribunal. 

Cap d’aquestes. Explica la teva proposta:  ........................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Llicenciatura de Dret, haver passat un curs de capacitació especial i un examen 

final. Sistema opositor. 

Llicenciatura de Dret, haver passat amb èxit provat un mínim d’un any en un 

despatx d’advocats, un any fent tasques auxiliars en un jutjat de primera 

instància o d’appel·lació i dos anys forman part de tribunals de la seva 

especialitat. Ha de comptar amb el vist i plau de tots els Presidents dels jutjats 

on ha prestat els seus serveis. Sistema meritocràcia. 

Tots els jutges han de pasar, previ al seu nomenament, un exament 

d’inteligència i un altre de personalitat. 

Cap d’aquestes. Explica la teva proposta:  ........................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

El Govern a proposta del Ministeri de Justícia. 

El Govern a proposta de la Sala de Govern del Sistema Judicial. 

La Sala de Govern del Sistema Judicial. 

Una comissió mixta paritària de mebres del Parlament i La Sala de Govern del 

Sistema Judicial. 

Una comissió mixta paritària de mebres del Ministeri de Justícia i La Sala de 

Govern del Sistema Judicial. 

 



 

 

 

 

6.- El finançament del Sistema Judicial. Qui fa els pressupostos i qui els aprova?. Tria una sola 

de les opcions següents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els pressupostos seran confeccionats per la Sala de Govern (equivalent al 

CGPJ), o en qualsevol cas pel propi Sistema Judicial, amb l’assessorament de 

membres del Tribunal de Comptes. S’afegiran als pressupostos generals de 

l’Estat per a ser aprovats pel Parlament, sense que el Govern pugui modificar-

ne el seu contingut.  

Els pressupostos seran confeccionats pel Govern que els inclourà en els 

pressupostos generals per a ser aprovats pel Parlament. 

Els pressupostos seran confeccionats per una comissió mixta integrada per 

membres del Sistema Judicial i membres designats pel Govern. Seran afegits 

als pressupostos generals i proposats al Parlament que en farà les aprovacions 

o esmenes pertinents. 

Cap d’aquestes. Explica la teva proposta:  ........................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Cap d’aquestes. Explica la teva proposta:  ........................................................... 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 


