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Nomena els Batlles, Magistrats, Fiscals, Secretaris Judicials,
oficials i personal de l’administració de justícia.
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Nomena els inspectors per controlar el funcionament de
l’administratió de justícia

Exercepressupostària.
la fonction disciplinaire.
Té autonomia
Exerceix la funció disciplinària.
Organise des activités de formation.

Organtiza activitats formatives, publica les resolucions judicials

Secció Civil de la Batllia
Jutja en primera instància els afers civils en
les Seccions General i Especialitzada

Secció de Menors
de la Batllia
Intervé en els
assumptes civils i
penals referents
als menors d’edat

Té atribucions en matèria de les estadístiques judicials

Secció Penal de la Batllia:
Instrucció Ordinaria
Instrucció Especialitzada
Instrueix els assumptes penals.Jutja en
jurisdicció unipersonal les ordenances penales.

Secció Administrativa de la Batllia
Coneix els processos atribuïts a la
jurisdicció administrativa i fiscal d’acord
amb les lleis aplicables.

Vetlla per la defensa i l’aplicació de l’ordre
jurídic, així com per la independència dels
tribunals.

Tribunal de Corts

Promou davant dels tribunals l’aplicació
de la llei per salvaguardar els drets dels
ciutadans i l’interès general.

Jutja en primera instància els delictes majors de
forma col-legial, i els delictes menors i les
contravencions penals en composició col-legiada i
unipersonal respectivament, aixi com els menors

Exerceix l’acció pública i sol-licita la
pràctica de totes les diligències que estimi
necessàries
per esbrinar els fets
delictuosos i també els seus responsables

Resol els recursos contra les resolucions dels
Batlles que afecten la llibertat de les persones o les
mesures provisionals dictades en període
d’instrucció o que acorden l’arxiu de les diligències
o les que admeten la denuncia o la querella.

Sala civil del Tribunal Superior
Recursos contra les resolucions dictades en
primera instància per la Batllia en els
assumptes civils.

Sala Penal del Tribunal Superior

Sala Administrativa del T.S.

Resol els recursos contra les resolucions dictades en
primera instància pel Tribunal de Corts en els assumptes
penals, i contra les resolucions dictades pels Batlles en
execució de les ordenances penals.

Recursos contra les resolucions dictades
en primera instància per la Batllia, en els
assumptes administratius.

Tribunal Constitucional
Intèrpret suprem de la Constitució.
Controla la conformitat de les lleis i dels Tractats Internacionals.
Garanteix la protecció dels drets fonamentals.
Resol els conflictes entre els òrgans constitucionals.

Ministeri Fiscal:

Intervé també en tots els procediments
civils en que estiguin interessats, absents,
menors, incapacitats o
persones
necessitades de protecció, aixi com en els
processos relatius al Registre Civil, i en
tots els altres casos que estableixen les
lleis.
Els fiscals els nomena el CSJ a proposta
del Govern

