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La independència del Poder JudicialLa independència del Poder Judicial

• Columna vertebral de l’Estat de DretColumna vertebral de l Estat de Dret
▫ Imperi de la Llei
▫ Igualtat davant la lleig

• Les millores en els drets són impossibles sense 
independència judicial (Art. 24 CE, Art. 10  DUDH, 
Art. 6 CEDH)
▫ El jutge independent és indispensable per a 

garantir l’eficàcia de la llei  garantir l eficàcia de la llei. 
▫ La Justícia independent com a defensa de la 

minoria. minoria. 



Activitat jurisdiccionalActivitat jurisdiccional

• Jutjar i fer executar el que s’ha jutjat conforme • Jutjar i fer executar el que s ha jutjat conforme 
a un procés predeterminat

• Condicions• Condicions
▫ Resol litigis conforme a les normes del Dret
▫ El jutge no només jutja sinó que executa el que ▫ El jutge no només jutja sinó que executa el que 

jutja, com a mínim ho controla
▫ Implica l’exercici d’imperium ▫ Implica l exercici d imperium 



Activitat jurisdiccionalActivitat jurisdiccional

• Característiques• Característiques
 Unitat jurisdiccional. Conseqüència de la divisió de 

poders. Art. 117 CEp 7
 La funció jurisdiccional serà exercida per un mateix 

tipus de Jutges i Magistrats seleccionats d’acord amb 
 i  i i i bj    è i  úun mateix criteri i subjectes a un règim comú

 Totalitat. Art. 4 LOPJ: 
 “La jurisdicció s’estén a totes les persones  les matèries  La jurisdicció s estén a totes les persones, les matèries 

i al territori espanyol”



La subjecció a la llei 117 CE
Discrecionalitat davant l’arbitrarietat. Art. 120 CE

• Motivació de les sentències: dret dels afectats i control de Motivació de les sentències: dret dels afectats i control de 
l’opinió pública

• Seguretat jurídica: previsibilitat
• Publicitat

 Dret a un procés públic 
 Els mitjans de comunicació STC 30/82

• No actuació contra legem: 
▫ Respecte a les garanties formals i materials
▫ Fonamentació jurídica de les decisions
¿“ lf t i t”?  bilit t i i lit t• ¿“self restraint”?: raonabilitat i proporcionalitat



La subjecció a la llei 117 CE
Legitimació democràtica

▫ S’imposa la voluntat del Parlamentp
▫ Imparcialitat: No és part, qui a l’inici del procediment 

no té un interès propi – directe o indirecte – i pot 
guardar distància respecte de les parts i de l’assumpte 
en qüestió. 
M ti ió d  t t  l  d i i  j di i l  ▫ Motivació de totes les decisions judicials: 
exteriorització d’aquesta legitimació

▫ Legitimació des de la llei: la CI com a deure del jutge▫ Legitimació des de la llei: la CI com a deure del jutge
▫ Recerca de la igualtat en l’aplicació de la llei: recurs de 

cassació per a unificació de doctrinap



La imparcialitatLa imparcialitat

▫No és part  qui a l’inici del ▫No és part, qui a l inici del 
procediment no té un interès propi 

di t   i di t  i t d  – directe o indirecte – i pot guardar 
distància respecte de les parts i de 
l’assumpte en qüestió:
 “La decisió només pot tenir abast general, això és, legitimitat, 

i  b    i    l  d  d i  si es basa en unes prmises que a la vegada gaudeixen 
d’aquesta acceptació, perquè del Jutge s’exigeix que tracti tots 
els casos per igual i imparcialment i això significa que s’aparti 
tant dels elements subjectius del jutjador com de les tant dels elements subjectius del jutjador com de les 
particularitats del cas i les conseqüències de la decisió”



“L’aparença” d’imparcialitatL aparença  d imparcialitat

• Submissió a la llei• Submissió a la llei
• La regla d’aplicació aceptada per la doctrina
▫ Precedent▫ Precedent
▫ Dogmàtica
Distància entre el jutge i el cas concret• Distància entre el jutge i el cas concret
▫ Abstenció i Recusació
STEDH  Ti  t  R  U it• STEDH, Times contra Regne Unit
▫ L’autoridad judicial



L’E t t t d l J tL’Estatut del Jutge

• És un funcionari públic• És un funcionari públic
▫ Cos únic: ascensos reglats. 
 Cas especial TS  Cas especial TS. 

▫ Relació de servei
 Accés: Igualtat  mèrit i capacitat ( Art  23 y 103 CE)Accés: Igualtat, mèrit i capacitat ( Art. 23 y 103 CE)

 Inamobilitat 117 CE: suspensió, separació, jubilación 
i trasllats forçosos ç

 Incompatibilitat 127 CE



L’Estatut del jutge.
La seva independència
• Tipus d’independència• Tipus d independència
▫ Externa: CGPJ
▫ Interna  Art  12 LOPJ▫ Interna. Art. 12 LOPJ

• Garanties
▫ Reserva Llei Orgànica  122 CE▫ Reserva Llei Orgànica. 122 CE
▫ Garantia Institucional; el CGPJ
▫ A instància del jutge: ▫ A instància del jutge: 
 La garantia de l’Art. 14 LOPJ



EL Consell General del Poder 
Judicial
• Òrgan de govern de Jutges i Tribunals. Art. 122.2 Òrgan de govern de Jutges i Tribunals. Art. 122.2 

CE
• Òrgan constitucional: previst i garantit en la g p g

Constitució, suprem en les seves atribucions i 
garant de la independència del Poder Judicial
▫ Regulat per Llei Orgànica
▫ Autonomia administrativa i reglamentària

N  é   d l P d  J di i l▫ No és part del Poder Judicial



Nomenament dels seus membresNomenament dels seus membres

• Art  122 3 CE: El CGPJ estarà integrat pel • Art. 122.3 CE: El CGPJ estarà integrat pel 
President del Tribunal Suprem, i per 20 
membres nomenats per un període de cinc anys   membres nomenats per un període de cinc anys.  
D’aquests, 12 entre jutges i magistrats, en els 
termes que estableixi la Llei Orgànica, 4 a q g , 4
proposta del Congrés dels Diputats, 4 a proposta 
del Senat, elegits en ambdós casos per majoria 
d  /   d  i l  j i   ll  d  de 3/5 entre advocats i altres juristes, tots ells de 
reconeguda competència i amb més de 15 anys 
d’ i i d  l  f iód’exercici de la professió.



Crítica del sistema de 
nomenament
• Evolució legal• Evolució legal
▫ LO  1/1980: 12 escollits pels jutges
▫ LOPJ 6/1985: 12 jutges escollits per les Corts ▫ LOPJ 6/1985: 12 jutges escollits per les Corts 

Generals
 STC 186/1986: Temor davant les manipulacionsSTC 186/1986: Temor davant les manipulacions

▫ LO 2/2001: 12 jutges escollits per les Corts d’entre 
36 jutges porposats per les Associacions de jutges 3 j g p p p j g
en proporció del seu número d’afiliats. 

• Els 3/5 convertits en “quotes”3/5 q



Competències del CGPJp
Arts. 107- 108 LOPJ
• Proposta per 3/5 del president del • Informar avantprojectes de llei o 

disposicions generals sobre:Tribunal Suprem
• Proposta per 3/5 dels membres 

del TC

disposicions generals sobre:
▫ Determinació o modificació de 

demarcacions judicials
▫ Fixació i modificació plantilla orgànica 

de jutges  Magistrats  Secretaris i 
• Inspecció de jutjats i Tribunlas
• Selecció, formació i 

perfeccionament, provisió de 

de jutges, Magistrats, Secretaris i 
personal que presten serveis a 
l’Administració de Justícia

▫ Estatut orgànic de Jutges i Magistrats, 
Secretaris i altre personal al servei de 
l’Administració de Justíciap , p

destins, ascensos, situacions 
administratives i règim 
disciplinari de jutges i magistrats

l Administració de Justícia
▫ Normes processals o que afectin a 

aspectes jurídico-constitucionals de la 
tutel·la davant els Tribunals dels Drets 
Fonamentals i altres que afectin a la 

tit ió  it ió  f i t 
p j g g

• Nomenament de magistrats del 
TS

• Potestat reglamentària

constitució, organització, funcionament 
i govern de Jutjats i Tribunals

▫ Lleis penals relatives al règim 
penitenciari

otestat eg a e tà a
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TEMA: EL PODER JUDICIAL 
 
 
CONCEPTES CLAUS 
 
 
PODER JUDICIAL: En la terminologia del principi de separació de poders, el 
poder judicial és un dels tres poders clàssics d’un Estat, conjuntament amb el 
legislatiu i l’executiu. El poder judicial està constituït per un conjunt d’òrgans als 
quals s’atribueix la potestat de resoldre controvèrsies entre particulars, així com 
entre particulars i poders públics, mitjançant la interpretació i aplicació del dret.  
 
ACTIVITAT JURISDICCIONAL / FUNCIÓ JUDICIAL: Els òrgans 
jurisdiccionals, en la seva tasca de resolució de controvèrsies, interpreten i 
apliquen el dret a casos concrets. En aquesta tasca d’enjudiciament de casos 
concrets, jutgen i fan executar el que s’ha jutjat, resolent les controvèrsies tot 
interpretant i aplicant normes jurídiques. 

 
INDEPENDÈNCIA JUDICIAL: Els òrgans jurisdiccionals només estan 
subjectes a l’imperi de la llei, no reben ordres ni instruccions per part d’agents 
externs (independència externa, no estan subordinats als poders legislatiu i 
executiu ni a cap ciutadà o subjecte particular) ni per part d’altres òrgans 
jurisdiccionals (independència interna, un òrgan jurisdiccional només pot 
revocar una decisió d’un altre òrgan jurisdiccional a través del sistema de 
recursos jurisdiccional, vegeu l’article 12 LOPJ). La independència judicial es 
troba garantida a través d’una sèrie de mecanismes, entre els quals destaca 
una garantia normativa com la reserva de Llei Orgànica per a regular 
l’estructura, organització i funcions del Poder Judicial, una garantia institucional 
encarnada en el Consell General del Poder Judicial i altres mecanismes com, 
per exemple, les accions que ha d’emprendre el Ministeri Fiscal per a 
salvaguardar la independència judicial (article 14 LOPJ). 
 
IMPARCIALITAT JUDICIAL: Els òrgans jurisdiccionals no són part en la 
controvèrsia, no tenen interès propi – directe o indirecte -, i guarden distància 
respecte a les parts i a l’assumpte en qüestió. Els mecanismes d’abstenció (a 
iniciativa del propi òrgan jurisdiccional) i de la recusació (a iniciativa d’una de 
les parts) tenen com a funció apartar del coneixement d’un cas un Jutge o 
Tribunal que tingui un interès propi i, per tant, pugui ser parcial en relació a 
l’assumpte en qüestió. 

ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL DE L’ESTAT I 

FONTS DEL DRET 
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SUBJECCIÓ A LA LLEI PER PART DEL PODER JUDICIAL: Els òrgans 
jurisdiccionals, quan exerceixen les seves funcions de resolució de 
controvèrsies, ho faran de conformitat amb el dret: respectaran les garanties 
formals (o procedimentals) i materials establertes pel dret i fonamentaran les 
seves decisions jurídicament (motivació en dret de les resolucions judicials). El 
Poder Judicial, per tant, es troba subjecte a la Constitució i a la Llei i, per tant, 
ha d’exercir les seves funcions en ple sotmetiment a les mateixes. 
 
CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ): Òrgan previst i garantit 
per la Constitució, suprem en les seves atribucions, que té com a funcions 
garantir la independència del Poder Judicial i exercir com a òrgan de govern de 
Jutjats i Tribunals. Actualment, el CGPJ, malgrat les crítiques suscitades per la 
derivació cap a un sistema de quotes, es composa pel President del Tribunal 
Suprem i 20 membres nomenats per un període de 5 anys per les Corts 
Generals per una majoria de 3/5 parts: 12 d’ells entre Jutges i Magistrats 
(d’entre 36 jutges proposats per les Associacions judicials), 4 d’ells pel Congres 
i uns altres 4 pel Senat (d’entre advocats i juristes, tots ells de reconeguda 
competència i amb més de 15 anys d’exercici en la seva professió). 
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TEMA: EL PODER JUDICIAL 
 
CAS PRÀCTIC: La imparcialitat judicial 
 

STEDH, Caso Vera Fernández-Huidobro contra Espanya, de 6 de gener de 

2010 

 

1. Segons el TEDH, la imparcialitat judicial ha de projectar-se en totes les 

fases d’un procediment judicial? Llegeix atentament el Vot Particular del 

Jutge Zupan. Consideres que la figura del “jutge instructor” és tan 

contradictòria amb el principi d’imparcialitat judicial com ho és per al Jutge 

Zupan?  

 

2. Com aprecia el TEDH la possible conculcació de la imparcialitat d’un òrgan 

jurisdiccional? Analitza breument els conceptes “tràmit objectiu” i “tràmit 

subjectiu” que utilitza el TEDH.  

 

3. En aquest cas concret, des de l’òptica del “tràmit objectiu”, el TEDH aprecia 

que s’ha vulnerat el principi de la imparcialitat judicial? Com argumenta el 

TEDH la resposta? Considera el TEDH que des de la perspectiva del “tràmit 

subjectiu s’ha conculcat el dret a la imparcialitat judicial?  

 

4. Finalment, segons el TEDH, s’ha produït una vulneració del dret a un jutge 

imparcial segons l’article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans? Com 

arriba a la seva conclusió?  

 

 

* Par a respondre a aquesta pràctica, llegeix tots els “Fets” per sobre i amb 

deteniment els “Fonaments de dret” nº 108 a 136. Llegeix també el vot 

Particular del Jutge Zupan.  

ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL DE L’ESTAT 

 I FONTS DEL DRET 
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TEMA: EL PODER JUDICIAL 
 

 
MATERIAL ADDICIONAL 
 
 
1) BIBLIOGRAFIA 
 
LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E., GARCÍA MORILLO, J., PEREZ TREMPS, P., 
SATRUSTEGUI, Dret Constitucional. Volum II. Els poders de l’estat. 
L’organització territorial de l’estat.  
 
BALAGUER CALLEJÓN, F. (Coord.). Manual de Derecho Constitucional. 
Volumen II. Derechos y libertades fundamentales. Deberes constitucionales y 
principios rectores. Institucionales y órganos constitucionales.  
 
2) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
DE OTTO, I., Estudios sobre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1989. 
 
DIEZ PICAZO, L. M., Régimen constitucional del poder judicial, Civitas, Madrid, 
1991. 
 
JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Imparcialidad judicial y derecho a un juez 
imparcial, Aranzadi, 2002. 
 
MARTÍNEZ ALARCON, M. L., La independencia judicial, CEPC, Madrid, 2004. 
SERRA CRISTÓBAL, R., La libertad ideológica del Juez, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004. 
 
3) NORMATIVA 
 
Constitució espanyola de 1978: Títol VI, “Del Poder Judicial” (articles 117 a 
127) 
 
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ) 
 
4) JURISPRUDÈNCIA 
 
SSTC 45/1986, de 17 de abril; 108/1986, de 26 de juliol i 23/1988, de 23 de 
febrer: sobre independència i inamobilitat judicials i sotmetiment del Poder 
Judicial a la Llei. 
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SSTC 2/1981, de 26 de gener i 23/1985, de 15 de febrer: sobre exclusivitat de 
la potestat jurisdiccional. 
 
SSTC 32/1982, de 7 de juny; 61/1984, de 16 de maig; 67/1984, de 7 de juny; 
125/1987, de 15 de juliol i 149/1989, de 21 de juliol: sobre execució de 
sentències. 
 
SSTC 30/1982, d’1 de juny; 13/1985, de 31 de gener i 96/1987, de 10 de juny: 
sobre publicitat en els processos judicials. 
 
STC 137/1988, de 7 de juliol: sobre oralitat dels processos judicials. 
 
STC 61/1983, de 11 de juliol; 174/1985, de 7 de desembre i 116/1986, de 8 
d’octubre: sobre motivació de les sentències. 
 
SSTC 60/1986, de 20 de maig i 224/1993, d’1 de juliol: sobre l’abast de la 
reserva de Llei Orgànica. 
 
SSTC 45/1986, de 17 d’abril; 108/1986, de 26 de juliol i 195/2000, de 13 d’abril: 
sobre l’elecció, composició i funcions del CGPJ. 
 
SSTC de 18 de maig de 1981 i 62/1990, de 30 de març: funcions del Tribunal 
Suprem i del Tribunal Constitucional i posició del Tribunal Suprem. 
 
STC 86/1985, de 10 de juliol: funcions del Ministeri Fiscal.  
 
SSTEDH, Vera Fernández-Huidobro contra Espanya, de 6 de gener de 2010; 
Perote Pellon contra Espanya, 25 de juliol de 2002; Piersack contra Bèlgica, d’1 
d’octubre de 1982 i Sunday Times contra Regne Unit, de 26 d’abril de 1979: 
sobre independència i imparcialitat judicial. 
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