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Іспанія, як і наша держава, перебувала в стані переходу від
недемократичного до демократичного режиму. Однак, якщо Іспанія
ефективно реалізувала цей перехід, то Україна – тяжко і тривало
продовжує його здійснювати. Це зумовлено цілою низкою причин:
переходом України від тоталітарного, а не авторитарного режиму, як у
випадку з Іспанією; збереженням при владі в Україні старої партійної
номенклатури, а не поступовою появою нової політичної еліти та
ротацією нею старої. Якщо в Україні ринкові механізми тільки
впроваджуються, то в перехідній Іспанії вони частково
вдосконалювались, розвиваючи позитивні здобутки франкістського
режиму в економічній сфері. Якщо деформована структура
пострадянського соціуму суттєво впливає на слабкість і
малоефективність функціонування інститутів громадянського
суспільства в Україні, то іспанському постфранкістському суспільству
лише довелось зберігати та примножувати здобутки традиційних
соціальних зв’язків. Якщо українці лише відроджують свій
національний дух і традиції, борючись із негативними наслідками
радянської антиукраїнської культурної політики, то іспанці просто
корегували національні акценти, посилені за франкізму. Якщо
українська нація після тривалої ізоляції лише повертається до
європейського світу, то іспанська – уже в період лібералізації режиму
відчувала себе частиною єдиної Європи.



В Україні правляча політична еліта лише роздумує над
необхідністю здійснення інституційних реформ (і робить це з
великими труднощами), тоді як в Іспанії реформування владних
інститутів було проведено в порівняно короткий термін після смерті
генерала Франко, причому на основі консенсусної форми прийняття
політичних рішень, коли уряд найважливіші питання стратегічного
розвитку вирішував через залучення до переговорів політичної
опозиції.

У постфранкістській Іспанії саме на прикладі ведення толерантної
і компромісної політики відішли в минуле ультраліві та ультраправі
погляди. В Україні ж спостерігаються тенденції до посилення таких
деструктивних ідей.

Але, незважаючи на низку відмінностей українського та
іспанського перехідних суспільств і комплекс причин, які зумовлюють
більш повільний відхід України від недемократичної традиції, нами все
ж може бути взятий до уваги іспанський досвід реформування системи
владних інститутів при теоретичній розробці альтернативних моделей
реформування влади в Україні.

Іншими словами, актуальність такої теми дослідження зумовлена
підвищеним інтересом України до вивчення зарубіжної практики
здійснення реформування державної системи в цілому. Пошук
українською політичною елітою оптимальної моделі реформування
власних державних інститутів робить необхідним активне вивчення
альтернативних зарубіжних моделей, шляхів і принципів процесу
зміни структури державного механізму.

Предметом нашого дослідження виступає процес реформування
державно-владних інститутів у постфранкістській Іспанії.

20 листопада 1975 року помер генерал Франко. Його спадкоємцем
став Хуан Карлос І. Зберігши значні повноваження, він спільно з
Адольфо Суаресом (прем’єр-міністром у 1976–1981 роках і главою
Союзу демократичного центру) ініціював проведення
широкомасштабного курсу трансформації владних інститутів.

Реформування виборчої, партійної систем, порядку
співвідношення повноважень головних органів носило частковий
характер у 1976–1978 роках, а з прийняттям Конституції [6], з кінця
1978 року, набуло нових обертів і достатньо завершеного вигляду.

Іспанія стала типовою європейською парламентарною
(конституційною) монархією, у якій король реально опинився поза
системою розподілу влади, оскільки почав “царювати, але не правити”,
будучи позбавленим як виконавчих, так і частини законодавчих і
судочинних повноважень. А надані монарху функції за своїм



характером стали або представницькими, або формальними, або
почесними. Глава держави в Іспанії став традицією, яку до цього часу
всі шанують та поважають.

У системі розподілу влади по горизонталі парламент Іспанії посів
значне місце, оскільки саме він став двопалатним представницьким
органом, що почав приймати закони, формувати уряд або ж
висловлювати йому недовіру, ухвалювати бюджет країни,
ратифікувати міжнародні договори, розв’язувати питання війни і миру.

Найвищим органом виконавчої влади став уряд, який розпочав
формуватися його головою, що формально призначається королем за
попереднім схваленням його кандидатури абсолютною більшістю
депутатів нижньої палати. Між парламентом і урядом розпочав діяти
механізм стримування та противаг. Склад нижньої палати зміг ставити
питання про політичну відповідальність уряду і голосуванням
позбавляти його влади. Водночас голова уряду міг розпускати одну з
палат або ж увесь парламент зі згоди інших міністрів і короля.

У системі судової влади виокремились незалежні від глави
держави, законодавчих і виконавчих органів влади Верховний і
Конституційний суди,  останній з яких став арбітром у розв’язанні
конфліктних правових ситуацій і суперечок між державними органами
королівства.

Постфранкістська Іспанія після прийняття Конституції
залишилась унітарною державою, поділеною на 50 провінцій і
17 автономій, які відтворили історичну традиційну регіоналізацію.
Причому автономії отримали досить значні владні повноваження, що
дало змогу багатьом дослідникам розглядати Іспанське королівство як
проміжний варіант між унітарними та федеративними державами –
“державою автономних утворень”. Крім того, регіони, де проживали
окремі національності – Каталонія, Країна Басків, Галісія – отримали
дещо більший об’єм владної компетенції у напрямку можливості
проведення відносно незалежної політики у сфері фінансів, освіти,
медицини і т.д.; уведення статусу двомовності тощо.

У кожній автономії розпочали обиратися регіональні парламенти
загальним, прямим, рівним, таємним голосуванням на основі
пропорційного представництва, які отримали право видавати закони в
межах наданої їм компетенції та контролювати місцеві уряди. Голова
уряду почав обиратися місцевим парламентом, нести перед ним
політичну відповідальність і бути повноправним представником
територіальної автономії на загальнодержавному рівні. Найвищим
регіональним судовим органом став верховний суд автономії, який у
своїй діяльності почав опиратися передусім на іспанське



законодавство. Тому в цьому випадку можна вести мову навіть
про реалізацію в Іспанії й принципу розподілу влади по горизонталі на
рівні кожного регіону.

Результативна політика урядів Феліпе Гонсалеса (лідера
Іспанської соціалістичної робітничої партії) у 1982–1996 роках і Хосе
Марії Аснара (лідера Народної партії) у 1996–2004 роках стабілізували
внутрішнє економічне, соціальне та політичне життя королівства.
Вступ Іспанії до НАТО в 1982-му та до Європейського економічного
співтовариства в 1986 роках лише закріпили демократичні
перетворення, здійснені при ліквідації франкістського режиму, і
вказали на їхню позитивну результативність.

Отже, у постфранкістській Іспанії було проведено реформування
інститутів законодавчої, виконавчої, судової влади; створено інститути
регіонального автономного рівня влади; реформовано інститути
місцевої влади на рівні провінцій і муніципалітетів.

В Україні існує потреба в доопрацюванні політичної реформи,
зважаючи на її незавершений характер у питаннях регулювання
порядку співпраці глави держави з урядом, визначення статусу
кабінету міністрів, парламентської опозиції тощо; здійснення судової,
адміністративно-територіальної реформи; реформування силових
міністерств, прокуратури тощо.

Задля ефективнішого реформування української системи владних
інститутів слід враховувати зарубіжний досвід, зокрема й іспанський.

Якщо використовувати елементи функціонування сучасного
іспанського парламентаризму, то потрібно буде розв’язувати комплекс
теоретичних проблем, пов’язаних з вибором місця парламенту в
системі органів державної влади України. Адже варто згадати про
досить суперечливі й компромісні кроки української еліти в процесі
прийняття змін до Конституції в кінці 2004 року чи, скажімо,
проведення 16 квітня 2000 року всеукраїнського референдуму щодо
створення другої палати парламенту в Україні.

Варто підкреслити, що верхня палата іспанського парламенту –
Сенат – не виконує свого покликання як “палата територіального
представництва”(ст. 69 Конституції) [6]. Якщо 208 сенаторів
обираються прямим способом від виборців кожної з 50 провінцій за
мажоритарною системою, то лише 48 сенаторів обираються
законодавчими асамблеями регіональних автономних утворень
відповідно до кількості населення. Різниця між цими двома групами
сенаторів не сприяє динамічності їхньої роботи у зв’язку із способом їх
обрання. Крім того, у функціональному аспекті Сенат має значно
менше повноважень у законодавчому процесі та справі контролю за



урядом. Саме тому іспанський Сенат гумористично називають
“палатою другого читання” [11: 151–152] чи “найдефектнішою
частиною… конституційного будівництва” Іспанії [1: 44].
Підкреслюючи на виконанні верхньою палатою парламенту Іспанії
функцій, відмінних від аналогічної інституції у ФРН, багато
дослідників наголошують на потребі реформування Сенату Іспанії в
палату автономних утворень, що формувалася б шляхом обрання
сенаторів лише законодавчими асамблеями регіональних автономій, та
збільшення комплексу його повноважень [11: 155; 14: IX; 7: 158–161;
10: 43; 1: 44, 52–53].

Якщо розглядати елементи судової системи сучасної Іспанії, то
слід брати до уваги ту обставину, що регіональні верховні суди не
мають тієї міри автономності, яку мають регіональні автономні
законодавчі асамблеї та уряди. Про це, зокрема, зазначає й

М. Елорза Урбіна, наголошуючи на тенденціях назрівання
зміни статусу адміністрацій правосуддя на рівні регіонів [8: 251]. Крім
того, функціонування судів присяжних, діяльність яких була
відновлена в Іспанії 1995 року з прийняттям відповідного закону [13],
може бути прикладом для наслідування в українській практиці
здійснення правосуддя. Причому слід врахувати те, що
функціонування подібних судів має й низку негативних
закономірностей, про які наголошує С. Тейман [4: 127–136]:
дороговизну процедури участі присяжних, затяжність тривалості
процесу, суворість вироків тощо.

Якщо звернутись до елементів іспанського інституційного
досвіду з контролю за діями державної адміністрації, то варто
відзначити, що нині існують думки щодо необхідності введення
інституту омбудсмена на рівні не лише держави (ст. 54 Конституції) [6]
і регіональних автономних співтовариств (ст.15 Баскського, ст. 35
Каталонського, ст. 14 Галісійського статутів) [9], а й на рівні великих
муніципалітетів, остовів та автономних міст Іспанії [5: 235, 238].

Функціонування іспанського адміністративно-територіального
поділу, незважаючи на досить схвальну оцінку в цілому, має низку
потенційних загроз. Насамперед, остаточне невизначення кола
компетенції держави та регіональних автономних співтовариств у
конституційному законодавстві зумовлює ситуацію постійної
децентралізації, коли різні політичні партії, маніпулюючи
патріотичними почуттями населення автономних регіонів, обіцяють
надання їхнім урядам усе збільшених трансферів компетенції.
Відгомони цієї тенденції прослідковуються в процесах підтримки
реформування автономного статуту Каталонії в середині 2006 року



правлячою Іспанською соціалістичною робітничою партією, як і
ініціюванні нею досягнення миру з терористичною організацією ЕТА
того ж року, що викликало вкрай негативну оцінку опозиційної
Народної партії, яка аргументувала результативність мирних
домовленостей попередніх урядів лише спроможністю тимчасово
призупиняти терористичні дії. Асиметрична модель децентралізації,
яка, можливо, й зумовлена “об’єктивною реальністю”[3: 77], однак усе
ж викликає постійну “заздрість” у політичних еліт тих регіонів, які
наділені меншим об’ємом компетенції, що може призводити до
поглиблення децентралізації, зумовлюючи рух назустріч можливій
федералізації.

Іспанський шлях децентралізації влади на рівні місцевих утворень
(провінцій і муніципалітетів) призводить до подальшого її поглиблення
на нових рівнях – комаркальних утворень, урбанізаційних ареалів,
муніципальних угруповань, міських дистритів і сільських зон [12: 129].

Аналізуючи іспанський досвід реформування силових структур,
варто звернути увагу на створення після терактів 11 березня 2004 року
в Мадриді Національного центру координації боротьби проти
тероризму, який покликаний перевіряти інформацію від спецслужб,
поліції, жандармерії та Національного розвідувального центру Іспанії,
а також від спецслужб інших країн світу. Антитерористичний центр
був покликаний покінчити з незкоординованістю дій різних
правоохоронних служб у боротьбі проти баскського тероризму ЕТА та
ісламського тероризму [2]. Хоча діяльність терористичних організацій
не настільки загрозлива для сучасної України, але зарубіжний досвід
може бути корисним для запобігання небезпеки.

Таким чином, іспанський досвід реформування владних
інститутів, на нашу думку, може стати в нагоді при реформуванні
основних принципів побудови українського парламентаризму,
адміністративно-територіальної системи, судових інститутів, силових
структур. Крім того, цікавим може виявитись іспанський досвід
інтеграції до ЄС та НАТО, але ця проблематика повинна бути
предметом вже іншого дослідження.

Нині видається можливим запозичення саме механізмів
адміністративно-територіального поділу Іспанії. Але, на нашу думку,
такий процес може супроводжуватися певними ускладненнями:

— відновлені українські історичні регіони характеризувалися б
нерівномірністю, адже Волинь, Галичина, Поділля, Слобожанщина,
Буковина, Таврія та інші регіони не були б рівнозначними в
кількісному, територіальному, фінансовому, політичному
співвідношеннях;



— процес об’єднання кількох областей у певний історичний
регіон міг би призвести до послаблення тих міст, які мали статус
обласних центрів, а внаслідок реформування — втрачали б його;

— формування на регіональному рівні власних автономних
парламентів та урядів завдяки виборам могло б сприяти розвитку
сепаратистських тенденцій у певних регіонах, враховуючи політичні
настрої в ідейно неоднорідній Україні;

— наділяючи владною компетенцією відновлені історичні
регіони, потрібно було б диференціювати їх за рівнем права
отримувати більшу кількість повноважень, оскільки нинішні статуси
Автономної Республіки Крим чи навіть Києва та Севастополя вимагали
б збереження їхніх розширених повноважень у процесі реформування
адміністративно-територіальної системи України;

— впровадження історичного районування викликало б масу
проблемних поточних питань: стосовно окреслення територіальних
кордонів регіонів, їхньої назви та символіки, визначення регіональних
центрів тощо. Крім того, подібні зміни потрібно було б упроваджувати
одночасно з внесенням змін до Конституції України з імовірним
проведенням референдумів на рівні держави й регіонів;

— одночасно із здійсненням подібних трансформацій потрібно
було б завершувати дискусію щодо створення верхньої палати
парламенту в Україні як палати територіального представництва.

Варто підкреслити, що українські історичні регіони розвивалися в
рамках різноманітних держав – Росії, Польщі, Румунії та інших, що й
вплинуло на їхнє кількісне, економічне, культурне різноманіття. Тому,
мабуть, усталений обласний поділ, що сформувався впродовж багатьох
років у межах однієї держави, змінювати на неусталену історичну
регіоналізацію поки що не слід. Натомість доцільним вважаємо
впровадження механізмів формування регіональної влади через
проведення загальних, прямих виборів на рівні регіонів; розширення в
розумних межах фінансово-економічних повноважень регіонів.
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В статье анализируются тенденции реформирования
институтов власти в постфранкистской Испании после принятия
Конституции и формирования государства автономий. Автор
обращает особенное внимание на изучении положительных и
отрицательных аспектов реформирования административно-
территориальной системы Испании с позиции возможного
использования наиболее эффективных элементов испанского опыта в
украинской практике реформирования.

Ключевые слова: переход к демократии, парламентаризм,
децентрализация, реформы.

In the article are the tendencies of reformation of the power institutes
in postfranquist Spain after adoption of the Constitution and formation of
the state of autonomous regions analyzed. Author dedicate the great
attention to study of positives and negatives aspects of reformation of the
administrative-territorial system of Spain from the position of possible
utilization of the effectives elements of Spanish experience in the Ukrainian
practice of reformation.

Basis words: transition to democracy, parliamentary regime,
decentralization, reforms.


