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A l’escola s’ha de respectar els companys, s’ha de demanar torn per parlar a classe, s’ha 
d’escoltar el professor… I el professor ha de respectar els alumnes, ha de revisar els exàmens 
per posar les notes, entre d’altres tasques. Aquests són exemples de normes que regulen la 
convivència a l’escola.

La societat també necessita unes normes que regulin la convivència entre tots els que vivim en 
comunitat.

Aquestes normes han de tenir una finalitat clara:respectar els drets que com a ciutadans i, 
sobre tot, com a persones, tenim. Han de regular, també, la part d’obligacions que pertoquen a 
cadascú de nosaltres per tal de què aquest respecte als drets sigui una realitat.

I, alhora, afegir el valor de la justícia, en el sentit de què aquestes normes no poden ser injustes, 
és a dir, atenent a la finalitat de la norma, han d’establir els drets concrets, les obligacions de 
cadascú, però sense anar més enllà.

ELS CIUTADANS HAN DE TENIR UNES NORMES DE CONVIVÈNCIA1

S’ha de tenir en compte:

- L’ordenament jurídic, que no és altra cosa que el conjunt de normes que una societat té per 
regular la seva convivència.
- El rang de les lleis, és a dir, hi ha lleis de rang superior a unes altres. De manera que les 
inferiors no poden contradir allò que diuen les de rang més alt.

En una societat democràtica som els ciutadans, a través dels procediments electorals, qui 
escollim quines persones ens representaran al Parlament, que és l'òrgan encarregat de detec-
tar les necessitats de la societat i de decidir quines serien les normes més correctes per donar 
resposta a les mateixes, quins drets s’han de protegir i quines obligacions s’han d ‘establir per 
protegir-los. 

Per tant, es pot concloure que som els propis ciutadans que, a través dels representants en el   
Parlament, establim les normes que han de regular la nostra vida en societat.

Però, a més, hi ha una sèrie de drets que són intocables: els drets humans. Són drets universals 
que tenim totes les persones, que han quedat plasmats en diferents Declaracions Universals.

Els Parlaments, per tant i malgrat que tinguin capacitat per fer lleis, no poden establir normes 
que puguin vulnerar aquests drets humans i fonamentals.

Per tant, les lleis estan ordenades, de forma que unes han de respectar les altres i no
poden ser contradictòries entre si. Però també el seu ordre és un ordre jeràrquic, i
aquest anirà en funció de la importància del dret que estan protegint, pensant sempre
que els drets humans són els més importants de tots.

QUI ÉS L’ENCARREGAT DE DECIDIR QUINES NORMES SÓN LES QUE 
ENS HAN DE REGIR?
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Si hi ha unes normes, ha d’haver algú que les faci complir. I aquí apareix el poder judicial, els jutges.

Els jutges són els encarregats de la protecció dels drets dels ciutadans que s’han establert a les 
normes i a les lleis.

Quan un ciutadà demana justícia allò que està demanant és que el dret que ell considera que 
algú altre ha violat o vulnerat, sigui restablert. I l’obligació del jutge és, analitzar la situació 
concreta, decidir si s’ha produït o no aquesta vulneració, i en el cas que hagi estat així, decidir, 
segons les lleis i les normes, com s’ha d’actuar, imposant, en determinades situacions, sancions 
per als ciutadans que no han respectat l’ordenament jurídic (el conjunt de lleis) i, en definitiva, 
els drets i obligacions.

QUI FA COMPLIR LES NORMES?3

L’advocat és el professional que, coneixedor del conjunt de normes que regeixen en una 
societat, orienta, assessora i ajuda al ciutadà en aquelles situacions en les quals és necessari 
saber què diuen les lleis. 

I així :
- L’advocat, amb el coneixement de les lleis, orienta i assessora els ciutadans per adequar els 
seus actes a la correcció legal.
- L’advocat pot informar a un ciutadà si en una situació determinada s’ha produït o no una 
vulneració dels seus drets.
- L’advocat podrà reclamar del jutge, a través del procediment judicial, que el dret que el seu 
client ha vist vulnerat, sigui restablert.
- L'advocat vetllarà per què el procediment judicial en què un ciutadà es trobi immers, s’adapti 
a allò que diuen les lleis.

A més:
- L’advocat, a través del Torn d’Ofici, està també a disposició dels ciutadans econòmicament 
desfavorits, per a la defensa, també, dels seus drets.

En definitiva, els advocats vetllen pels drets dels seus clients. I tots els advocats junts, a través 
dels col·legis d’advocats, vetllen perquè a la societat, amb les lleis, es respectin els principis de 
justícia, fent peticions als poders públics, informant a la societat, etc.

La connexió entre els advocats i els drets, fa que la missió que ha de portar a terme l’advocat 
sigui fonamental per a la societat, en tant que, l’advocacia és una de les garanties de l’Estat 
democràtic i, per tant, una peça fonamental en qualsevol societat.

QUI ÉS L’ADVOCAT? QUINA ÉS LA SEVA FUNCIÓ? 4

Sigui ric o pobre, sigui gran o petit, sigui culpable o innocent.

Tothom té dret a ser defensat.


