
Fitxa 2: Constitucions i Principis democràtics
Amb els principis democràtics les constitucions són vives, sense ells són mortes

Escòcia-
Regne Unit

Catalunya
-Espanya

Kurdistan
-Turquia

L’Estat té una 
«constitució viva» que
s’adapta als canvis, o 
bé és una «constitució 
morta» que intenta 
petrificar l’evolució 
social?

La seva constitució és 
un conjunt de lleis que 
des de la Carta Magna 
de 1215 o el «Bill of 
Rights» de 1689 han 
anat adaptant els 
principis democràtics 
als canvis socials. La 
«devolution» de 
l’autonomia d’Escòcia 
va ser un canvi 
constitucional fet per 
una llei. Els «Acords de
Pau de Divendres Sant»
Irlanda del Nord, amb 
canvis constitucionals, 
es van aprovar a la 
Cambra dels Comuns. 

L’espanyola de 1978 és
una «constitució 
morta». Es usada com 
un text inalterable que 
esdevé font de 
principis, no com 
adaptació a Espanya 
dels principis 
democràtics i els drets 
humans. Els seus 
defensors la invoquen 
com una mena de 
«Principios 
Fundamentales» del 
franquisme, en especial
«la unidad de España». 

La constitució de 1982 
és presidencialista, amb
els generals com un 
poder fàctic a l’ombra, 
en defensa de la laicitat
i la unitat de Turquia. 
Des de l’arribada al 
poder d’Erdogan s’han 
reforçat els poders del 
president. En especial 
des de l’intent de Cop 
d’Estat fallit de 2016. 
L’abril de 2017 un 
referèndum va reforçar 
els poders 
presidencials. 

Té Estatut 
d’autonomia i un 
Parlament autònom?

Sí, des de 1997 Sí, des de 1980. Fins a 
la sentència de 2010 
l’Estatut era pactat 
entre Catalunya i 
Espanya i aprovat en 
referèndum. A partir 
d’aleshores l’Estatut és 
imposat pel Tribunal 
Constitucional

No, Turquia no 
reconeix els kurds com 
a poble

És possible un 
referèndum sobre la 
independència?

Sí, el Parlament 
britànic va cedir al 
Parlament escocès la 
competència per a 
celebrar el referèndum 
de 2014.  

No, el Congrés de 
Diputats es va negar a  
admetre a tràmit la 
proposició de llei que li
va presentar el 
Parlament de Catalunya

No, de cap manera. 

Hi ha separació de 
poders? La justícia és 
independent i 
imparcial?

Va ser el primer país a 
establir la 
independència de la 
justícia en temps de 
Cromwell al segle 
XVII. També fa segles 
que són jurats els que 
decideixen sobre la 
innocència o 
culpabilitat dels 
acusats. 

Espanya és el 25è país 
de la Unió Europea en 
la confiança en la 
independència de la 
Justícia. El Consejo 
General del Poder 
Judicial és pactat entre 
PP i PSOE, que després
escull el Tribunal 
Suprem, l’A.N. i els 
Tribunals Superiors 
autonòmics

La justícia turca ha 
estat repetidament 
denunciada per les 
seves detencions 
arbitràries i les seves 
condemnes sense 
proves contra defensors
dels drets humans. Ser 
acusat d’insultar al 
President Erdogan és 
suficient per anar a la 
presó. 




