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Анотація. Автором здійснено огляд історичної науки з проблеми реформування 

суспільних інститутів Іспанії в умовах утвердження демократичних засад. Важливе 

значення для практики наукового історичного дослідження має окреслення й аналіз 

історіографічної літератури. Автором були використані порівняльно-історичний, 

типологічний, історико-системний методи, що дозволило з достатньою повнотою, 

точністю та достовірністю  опрацювати наявні наукові дослідження з зазначеної 

проблеми.   
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В останній чверті ХХ ст. Іспанія здійснила успішний перехід від авторитарного до 

демократичного суспільства. Трансформація франкістського авторитарного режиму в 

демократичний пройшла через класичних три етапи: підготовчий (лібералізація), етап 

прийняття рішень (встановлення демократії) та фазу адаптації (консолідації або утвердження 

демократії). Період консолідації демократичного режиму припав на час правління Іспанської 

соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.). 

Важливе значення для практики наукового історичного дослідження має окреслення й 

аналіз джерельної бази проблеми. Дослідження джерел дає можливість отримувати 

об'єктивно значущі знання про людину, суспільство, цивілізації. Розмаїтий спектр проблем, 

пов’язаних з історією та розвитком закономірностями та особливостями демократичного 

транзиту післяфранкістської Іспанії віддзеркалені у комплексах різнопланових  та 

різножанрових документальних джерел, більша частина з яких має офіційний характер.  

Стрижень джерельної бази функціонування суспільних інститутів складають 

Конституція та законодавчі акти досліджуваного періоду. Конституція Іспанії являє собою 

демократичну модель управління державою і включає преамбулу, вступні положення, 

розділи, додаткові, перехідні та прикінцеві положення. В преамбулі і перших статтях 

закріплені ідеологічні й політичні основи держави. До основних принципів Конституції 

Іспанії відносяться: права громадянина Іспанії, правовий, демократичний, соціальний статус 

держави [1]. 

 Аналіз основного закону дає можливість дослідити конституційний статус уряду, 

парламенту, монархії, функціонування судової влади, особливості їх взаємодії та контролю, а 

також  основні політичні, економічні, соціальні та культурні права громадян (право на 

створення політичних партій, право на об’єднання в профспілки, право на підприємницьку 

діяльність, на соціальне забезпечення, на освіту, на охорону здоров’я тощо).  

Нормативно-правова база Іспанії міститься в щоденному офіційному виданні 

«Офіційний бюлетень держави» (Boletín Oficial del Estado). У ньому публікуються: 



а) загальні положення державних органів,  міжнародні договори та конвенції; б) загальні 

положення автономних співтовариств, відповідно до положень Статуту автономії; в) рішення 

конституційних органів держави, згідно з положеннями відповідних органічних законів; г) 

другорядні положення,  рішення управлінь міністерств і інших державних органів; д)  

оголошення, повідомлення, нагородження тощо.  

Рада Міністрів може виключно домовитися про публікації звітів, документів або 

офіційних повідомлень, поширення яких  становить суспільний інтерес. 

Крім того, бюлетень містить окремий додаток, в якому публікуються постанови, заяви і 

акти Конституційного суду. 

Так, досліджуючи становлення основних суспільних інститутів, було використано низку 

законів, які доповнювали основні положення конституції. Наприклад, досліджуючи 

діяльність Кортесів були опрацьовані персональні статути Генеральних кортесів за 1983 р. 

та 1989 р. [2; 3]   

Крім того, важлива інформація міститься на офіційному сайті іспанського парламенту. 

Так, зокрема, можна дослідити діяльність конгресу депутатів та сенату. Інформація 

розміщена досить зручно. Для опрацювання нормативних документів, матеріали розташовані 

по каденціям [4]. 

Вивчаючи особливості реформування судової системи обґрунтовано використання 

законів «Про народного захисника» (1981 р.), «Про право на спростування опублікованої 

інформації» (1984 р.),  «Про судову владу» (1985 р.) , «Про судову поліцію» (1987 р.), «Про 

юридичні конфлікти» (1987 р.) та інші. Їх опрацювання дає можливість визначити основні 

заходи щодо оновлення системи правосуддя, приведення у відповідність до сучасних 

світових норм [5-10].  

Аналізуючи діяльність засобів масової інформації варто звернути увагу на дослідження: 

«Статуту радіо і телебачення» (1980 р.), закон, який регулює надання коштів  засобам 

масової інформації та інформаційним агентствам (1984 р.),  закону «Про регулювання 

телекомунікацій» (1987 р.), закону «Про приватне телебачення». Ознайомлення з 

матеріалами цих актів дозволяє прослідкувати процес оновлення ЗМІ, їх часткову 

комерціалізацію, створення регіональних осередків, надання більшої свободи слова тощо 

[11–14]. 

Окремим предметом дослідження є процес становлення національної та регіональної 

партійної систем, а також особливості формування виборчої системи. У цьому контексті 

важливо використати такі законодавчі акти: закон «Про політичні партії» (1978 р.), 

королівський декрет-закон «Про виборчі норми» (1977 р.), органічний закон «Про загальний 

виборчий режим» (1985 р.), органічний закон «Про фінансування політичних партій» (1987 

р.), органічний закон «Про внесення змін у закон про загальний виборчий режим для 

регулювання виборів у Європейський Парламент» (1987 р.), закони про вибори до 

автономних парламентів тощо. На підставі їх аналізу можна виявити, що влада послідовно, 

планомірно вживала заходів щодо формування демократичної партійної та виборчої систем 

[15-22]. 

Значна кількість правових документів необхідно опрацювати для вивчення автономізації 

Іспанії. В першу чергу це стосується статутів автономних співтовариств, які були прийняті 

наприкінці 70-х початку 80-х років, і які дозволили прослідкувати зазначений процес. 

Окремо необхідно виділити закон, який викликав суттєві дискусії,  «Про автономний 

процес» (1983 р.) [23]. Згідно з конституцією, автономії отримали право на розширення своїх 

компетенцій. Це було відображено у реформованих статутах в 1994 р., з текстами яких теж 

можна  ознайомитись в «Офіційному бюлетені держави» . 

Досліджуючи процес трансформації суспільних інститутів особлива увага може бути 

сфокусована на  питанні національної та суспільної безпеки. Серед законодавчих актів, 

вміщених в «Офіційному бюлетені держави», що стосуються іспанської армії, варто 

виокремити такі: органічний закон «Про основні критерії  національної оборони і військової 

організації» (1980 р.), Королівський указ «Про затвердження  правил сухопутних військ» 



(1983 р.),  Королівський указ «Про затвердження правил військово-морського флоту» (1984 

р.), Королівський Указ, за яким визначається організаційна структура Міністерства оборони 

(1987 р.), Королівський указ «Про затвердження  правил військово-повітряних сил» (1984 р.), 

закон «Про військову службу» (1984 р.), органічний закон «Про військово-кримінальний 

кодекс» (1985 р.), закон «Про скасування смертної кари у воєнний час» (1995 р.), oрганічний 

закон «Про дисциплінарний режим Збройних сил» (1985 р.), oрганічний закон «Про 

компетенції та організацію військової юрисдикції» (1987 р.), закон «Про створення 

Юридичного корпусу військової оборони» (1988 р.), закон «Про військовий професійний 

персонал» (1989 р.) та інші [24-33]. Отримана інформація дає можливість дійти висновку, що 

в умовах консолідації демократичного режиму модернізація армії призвела до підвищення її 

професійного, технічного рівня. Збройні сили були поставлені під цивільний контроль. 

Іспанія – одна з небагатьох країн світу, де Конституція визначає місце поліцейських 

органів у рамках державного механізму. Крім того, їх діяльність регулюється низкою 

законодавчих актів: закон «Про поліцію» (1978 р.) [34], Королівський указ «Про структуру і 

функції органів державної безпеки» (1984 р.), органічний закон «Про служби та органи 

безпеки» (1986 р.), Королівський указ «Про дисциплінарний режим Вищого поліцейського 

корпусу» (1984 р.), органічний закон «Про дисциплінарний режим Цивільної гвардії» (1991 

р.), Королівський указ «Регламент дисциплінарного режиму Національної поліції» (1989 р.), 

органічний закон «Про захист безпеки громадян» (1992 р.) [35] та інші. У зв’язку з 

перенесенням деяких компетенцій від центральної влади до автономій, в досліджуваний 

період було ухвалено низку  законів про координацію місцевих поліцій, які були використані 

в ході опрацювання зазначеної проблематики. Аналіз перерахованих законодавчих актів 

дозволяє дослідити особливості реформування правоохоронних органів Іспанії, формування 

їх місцевого, автономного та  центрального рівнів. 

Таким чином, джерельна база даної проблеми цілком репрезентативна, достовірна й 

різноманітна. Її аналіз дає можливість простежити дії владних структур, діяльність опозиції, 

механізм заміни авторитарної політичної системи демократичною, запровадження та 

застосування демократичних процедур у виконавчій та судовій гілках влади, шляхи 

розв’язання соціально-політичних, економічних та національних проблем тощо. 
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