ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU. NORMES, CONDICIONS I FUNCIONS
La durada del càrrec, conforme amb l’art. 101 i ss. de la Llei Orgànica 6/85 d’1 de juliol
del Poder Judicial, serà de quatre anys des del nomenament per part de la Sala del
Govern del Tribunal Superior de Justícia.
CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CÀRREC
Podrà ser nomenat jutge de pau, aquell que, tot i no ser llicenciat en dret, reuneixi els
requisits establerts a la Llei Orgànica del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera
Judicial, i no es trobi incurs en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat
previstes per al desenvolupament de les funcions judicials, o excepció de l’exercici
d’activitats professionals o mercantils. Per tant, haurà de reunir els següents requisits:
1.

Ser espanyol.

2.
Major d’edat (no hi ha cap límit d’edat excepte que aquest suposi impediment
físic o psíquic).
3.

No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat següents:
• Els impedits físicament o psíquica per a la funció judicial.
• Els condemnats per delictes dolorosos, mentre no hagin obtingut la
rehabilitació.
• Els processats o inculpats per delicte dolorós, mentre no siguin absolts o es
dicti acte de sobreseïment.
• Els qui no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.

4.
No estar incurs en causa d’incompatibilitat regulada en els arts. 389 i 390 de
laLlei Orgànica del Poder Judicial, a excepció dels apartats 8è i 9è de l’art. 389; és a
dir, no estar incurs en cap d’aquestes causes:
• Exercir qualsevol altra jurisdicció aliena a la del Poder Judicial.
• Qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política de l’Estat, comunitats
autònomes, províncies i d’altres entitats locals i organismes dependents de
qualsevol d’aquests.
• Llocs de feina o càrrecs dotats o retribuïts per l’Administració de l’Estat, les
Corts Generals, la Casa Reial, Comunitats Autònomes, províncies, municipis i
d’altres entitats, organismes o empreses dependents d’uns o altres.
• Llocs de feina de tota classe als Tribunals i Jutjats de qualsevol ordre
jurisdiccional.
• Qualsevol feina, càrrec o professió retribuïda, excepte la docència o
investigació jurídica així com la producció o creació literària, artística, científica i
tècnica, i les publicacions derivades d’aquella, de conformitat amb el que
disposa la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.
No donen lloc a causes d’incompatibilitat les activitats que realitzen els anomenats
treballadors autònoms ni els treballadors o empleats per compte aliè al servei de
particulars o empreses privades.
-

Amb l’exercici de l’Advocacia i de la Procuradoria.
Amb tot tipus d’assessorament jurídic, sigui o no retribuït.

Els qui, exercint qualsevol feina, càrrec o professió dels anteriorment citats, hagi
d’optar, en el termini de vuit dies, per un o altre càrrec, o cessar en l’exercici de
l’activitat incompatible.
FUNCIONS
Els Jutjats de Pau coneixeran, en l’ordre civil, de la substanciació en primera instància,
sentència i execució dels processos que la llei determini. Compliran també funcions de
Registre Civil i d’altres que la llei els atribueixi.
En l’ordre penal, coneixeran en primera instància dels processos per faltes que
atribueixi la Llei. Podran intervenir, igualment, en actuacions penals de prevenció, o
per delegació, i en d’altres que assenyalin les lleis.
DRETS I DEURES
-

Gaudirà de inamovibilitat.
No podrà pertànyer a partits polítics o sindicats, o tenir treball al servei dels
mateixos i li estaran prohibides les activitats previstes a l’article 395 de la Llei
orgànica del Poder Judicial.
No podrà revelar fets o notícies referents a persones físiques o jurídiques dels que
hagi tingut coneixement en l’exercici de les seves funcions.
Serà substituït pels seus respectius substituts en els casos de malaltia o absència
per causa legal.
Serà retribuït pel sistema i en la quantia establerts legalment.

