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S a n t r a u k a  
 

Ispanijos konstitucingumo raida yra sudėtinga, prieštaringa ir dažnai vertinama kaip 
„žlugusių konstitucijų istorija“.  

Pirmoji Ispanijos konstitucija priimta 1812 m., paskutinė – 1978 metais. Per daugiau 
kaip 150 metų Ispanijoje galiojo dar septynios konstitucijos, jos buvo primtos 1837 m., 1845 
m., 1855 m., 1869 m., 1873 m., 1876 m. ir 1931 metais. Be jų, 1939–1975 m. Ispanijos konsti-
tucinę santvarką ir politinę sistemą reglamentavo generolo F. Franko 1939–1967 m. nusta-
tyti fundamentalieji įstatymai.  

Konstitucionalistai diskutuoja dėl fundamentaliųjų įstatymų traktavimo, dėl to, ar 1855 
m. bei 1873 m. Ispanijos parlamento priimti pagrindiniai įstatymai yra laikytini konstitucijo-
mis. 1845 m. Konstitucija kartais vertinama kaip 1837 m. Konstitucijos papildymas, įvairių 
nuomonių yra ir dėl konstitucingumo ištakų bei pradžios.  

Straipsnyje aptariamos Ispanijos konstitucingumo ištakos ir raidos ypatumai, tradici-
jos bei jų įtaka galiojančiai šalies konstitucinei teisei. 
 

I 
 

Kaip ir daugelyje kitø Europos valstybiø, Ispanijos konstitucingumo pradþià lëmë Di-
dþioji Prancûzijos revoliucija ir imperinës Napoleono Bonaparto ambicijos. Uþkariautose ar 
uþimtose teritorijose Napoleonas siekë nustatyti tam tikrà konstitucinæ tvarkà, kita vertus – 
Napoleono uþkariavimai naikino arba keitë Europos monarchijø struktûrà ir pobûdá, skatino 
vidinius politinius procesus, nacionaliná iðsivaduojamàjá judëjimà. Visa tai keitë valstybin-
gumo sampratà, skatino naujø politiniø idëjø ir teisiniø koncepcijø atsiradimà.  

XVIII a. pabaigoje Ispanijoje ásitvirtino Prancûzijos sosto atstovai – Burbonø dinastija. 
1808 m. pradþioje Prancûzijos kariuomenë uþëmë Ispanijà, jos karalius Karolis IV ir ápëdinis 
sûnus Ferdinandas VII buvo priversti atsisakyti sosto Napoleono brolio Josepho naudai.  

1808 m. liepos 7 d., þengdamas á Ispanijos karaliaus sostà, Bajonëje Josephas Bona-
partas paskelbë Bajonës Statutà, nustatantá Ispanijos valdymo tvarkà. Tai buvo pirmasis 
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konstitucinio pobûdþio dokumentas, paraðytas ir paskelbtas Ispanijoje. Bajonës Statutas yra 
pripaþástamas kaip svarbus istorijos dokumentas, taèiau nëra laikomas pirmàja Ispanijos 
konstitucija, nes tai buvo Prancûzijos invazijos vaisius: Josepho karûnavimo iðkilmëse ne-
dalyvavo daugelis Ispanijos didikø, jie atsisakë pasiraðyti minëtà teisës aktà [16, 22]. 

1808 m. Prancûzijos invazija á Ispanijà sukëlë ðeðerius metus trukusá iðsivaduojamàjá 
karà. Remiant Londonui ir Didþiosios Britanijos kariuomenei 1810 m. Kadþio (Cadiz) mieste 
ásteigta Aukðèiausioji Ispanijos Taryba (Supreme Junta) nusprendë tais paèiais metais su-
ðaukti steigiamàjá susirinkimà, Ispanijos metropolijos ir kolonijø atstovø parlamentà – Korte-
sus (Constituent Cortes). Kadþio kortesai buvo pirmasis modernus Ispanijos parlamentas. 
Juose vyravo liberaliø nuostatø ðalininkai, jiems buvo artimos Didþiosios Prancûzijos revo-
liucijos ir JAV Konstitucijos idëjos. 

Pirmoji Ispanijos Konstitucija paskelbta 1812 m. kovo 12 d., ji taip pat vadinama Ka-
dþio Konstitucija (La Constitucion de Cadiz) [28].  

Tai buvo pirmasis teisës aktas Ispanijoje, paskelbæs tautà suverenu. Paþymëtina, kad 
Ispanijos tauta buvo suvokiama ne kaip metropolijos, o kaip visø abiejuose pasaulio pusru-
tuliuose gyvenusiø Ispanijos imperijos pilieèiø bendrija. Daugelis Kadþio Konstitucijos nuo-
statø buvo pagrástos 1789 m. Prancûzijos þmogaus ir pilieèiø teisiø deklaracijos bei 1787 m. 
JAV Konstitucijos nuostatomis. 1812 m. Konstitucija nustatë visø lygybæ prieð ástatymà, þo-
dþio, spaudos laisvæ, sulygino metropolijos ir uþjûrio teises, panaikino feodalø luomines pri-
vilegijas, gildijas, apribojo Katalikø Baþnyèios vaidmená, numatë bendruomeniniø þemiø ið-
dalijimà, baþnytiniø þemiø konfiskavimà bei pardavimà. 1812 m. Konstitucijos nuostatos, 
reglamentuojanèios ekonominæ sistemà, leido paspartinti liberalias ekonomines reformas. 
Kadþio Konstitucija panaikino inkvizicijà, taèiau katalikybë buvo privaloma ir vienintelë reli-
gija, o erezijos laikomos nusikaltimu. Kitos religijos buvo draudþiamos, tai kontroliavo spe-
cialûs tribunolai.  

1812 m. Konstitucija ðalá paskelbë konstitucine monarchija, átvirtino valdþiø atskyrimo 
principà. Ástatymø leidþiamoji valdþia priklausë vieneriø rûmø parlamentui – Kortesams, vyk-
domoji valdþia – karaliui. Jis valdë kartu su ministrais patariamas ir padedamas Valstybës ta-
rybos. Kortesai galëjo kontroliuoti ministrus. 1812 m. Konstitucijoje atsispindëjo Ispanijos 
centrinës ir vietinës valdþios teisinio reglamentavimo tradicijos. Konstitucija nustatë raciona-
lià ir gana veiksmingà administravimo sistemà, pagrástà naujai suformuotomis provincijomis 
ir municipalitetais. Municipalitetams buvo sugràþinta savivaldos teisë, ágyvendinama per 
vietos gyventojø renkamas atstovaujamàsias institucijas.  

1812 m. Konstitucija pradëjo ir lëmë ispaniðkojo liberalizmo tradicijà, á jà vëliau orienta-
vosi 1837 m., 1869 m., 1931 m. konstitucijø leidëjai. Kadþio Konstitucija laikoma viena mo-
derniausiø XIX a. pirmosios pusës Europos konstitucijø. Ryðkiausias ðios Konstitucijos bruo-
þas tai, kad joje modernaus konstitucionalizmo pagrindus bandyta suderinti su monarchine 
valdymo tvarka [11]. Kadþio Konstitucija buvo svarbi ne tik Ispanijai, bet ir visam ispaniðkai 
kalbanèiam pasauliui, ji tapo „ðventuoju liberalizmo kodeksu“ ir visà XIX a. buvo modelis li-
beralioms Lotynø Amerikos ðaliø konstitucijoms [20].  

Radikalus Kadþio Konstitucijos kûrëjø idealizmas lëmë, kad konstitucinis visuomeniniø 
santykiø reglamentavimas tapo svarbiausia problema, svarbiausias ginèø objektas ir padari-
nys per visà modernià Ispanijos istorijà [15]. 

1812 m. Konstitucijos likimas buvo nelengvas ir komplikuotas, nes Kadþio kortesø na-
riø dauguma neatsiþvelgë á konservatoriø siûlymus, nesikonsultavo su Katalikø Baþnyèia. 
Dvasininkija ir jà palaikiusi didelë dalis visuomenës nepripaþino 1812 m. Konstitucijos. Su-
gráþæs á tëvynæ, 1814 m. karalius Ferdinandas VII atsisakë prisiekti Kadþio Konstitucijai ir pa-
skelbë jà negaliojanèia. 1820 m. Kadyje majoras Rafaelis de Riego sukëlë maiðtà ir mani-
festu (pronunciamento) kreipësi á Ispanijos kariuomenæ, praðydamas paremti jo reikalavimà 
– pripaþinti 1812 m. Konstitucijà. Ferdinandas VII pakluso kariuomenës valiai ir pripaþino 
Kadþio Konstitucijà, o minëto karininko iniciatyva atsirado naujas Ispanijos politikos ir teisës 
bruoþas, vadinamoji Pronunciamento teisë, turëjusi átakos tolesnei XIX ir XX a. Ispanijos 
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konstitucingumo raidai. Karaliaus pasidavimas sukëlë didþiøjø Europos ðaliø nerimà. Vero-
nos kongreso sprendimu 1823 m. á Ispanijà buvo nusiøstas Prancûzijos kariø korpusas ab-
soliutinei monarchijai atkurti. Tuo pasinaudojæs karalius Ferdinandas VII panaikino 1812 m. 
Konstitucijà. 

Ið liberaliø XIX a. Ispanijos konstitucijø iðsiskyrë 1869 m. Pagrindinis ástatymas.  
Pasak Jorge’o Fernandezo Salaso, 1869 m. Konstitucija buvo pati radikaliausia XIX a. 

Ispanijos konstitucija [17]. Stainley G. Payne’o teigimu, ji buvo viena ið dviejø ar trijø tobu-
liausiø to meto pasaulio konstitucijø [12].  

1869 m. Konstitucijos naujoviðkumà lëmë: a) visuotinës vyrø, kuriems sukako 25 m., 
rinkimø teisës pripaþinimas. Stainley G. Payne teigimu, „antrà kartà Europos istorijoje Ispa-
nija turëjo demokratiðkiausià rinkimø teisæ pasaulyje“ [12]; b) provincijø asamblëjø ir muni-
cipaliniø tarybø renkamumas, nors savo valdþià jos ir turëjo dalytis kartu su vyriausybës ski-
riamais provincijø gubernatoriais; c) nors katalikybë buvo pripaþástama oficialia Ispanijos re-
ligija, taèiau pirmà kartà modernioje ðalies istorijoje buvo pripaþástama kitø religijø toleran-
cija, vieðai laikant apeigas; d) pirmà kartà Ispanijos istorijoje átvirtinta teisë steigti profesines 
sàjungas. Pagal 1869 m. Konstitucijà Ispanijos monarcho teisës turëjo bûti panaðios á Di-
dþiosios Britanijos karaliaus (pagal principà „karaliauja, bet nevaldo“), karaliui suteikta su-
spensyvinio veto teisë, jis galëjo paleisti parlamentà, sudarytà ið dvejø rûmø. 1869 m. Kons-
titucija Ispanijà paskelbë paveldima konstitucine monarchija.  

Ispanijos konstitucingumo istorija neiðvengë esminiø ir kardinaliø lûþiø. 1873 m. Kor-
tesø rinkimus laimëjo respublikonai federalistai. Tais paèiais metais buvo priimta nauja Ispa-
nijos Konstitucija. Ji átvirtino Ispanijos respublikà ir paskelbë parlamentà aukðèiausiàja vals-
tybës valdþios institucija. Parlamento daugumai ypaè rûpëjo decentralizuoti valstybës val-
dymà ir sukurti ðalyje federacinæ santvarkà [19]. Pagal ðià Konstitucijà Ispanija buvo pada-
lyta á 17 valstijø, turinèiø vietos savivaldos teisæ.  

I Ispanijos Respublikà ir jà átvirtinusià 1873 m. Konstitucijà pakeitë Restauracija ir jos 
politinæ sistemà reglamentuojantis 1876 m. Pagrindinis ástatymas. Vadovaujantis 1876 m. 
Konstitucijos nuostatomis Ispanijoje ásitvirtino vadinamoji canovito parlamento rinkimø siste-
ma. Karalius skirdavo ministrà pirmininkà, ðis skelbdavo parlamento rinkimus, norëdamas 
suformuoti sau palankià parlamentinæ daugumà. Rinkimø eigà kontroliavo vidaus reikalø mi-
nistras, jam padëdavo vietos aristokratai ir partijø lyderiai. Ði sistema sudarë prielaidas for-
muotis dvipartinei sistemai. Ispanijos parlamentas tapo rotacijos bûdu besikeièianèiø dviejø 
pagrindiniø politiniø partijø valdþios institucija, o karalius – tarpininku, atliekanèiu vadovau-
jamà vaidmená tarp konkuruojanèiø politiniø jëgø [7]. Taiki politiniø partijø rotacijos valdþioje 
sistema buvo naudinga oligarchams ir stambiosios burþuazijos partijoms, kitos politinës jë-
gos buvo nuðalintos nuo dalyvavimo tiesioginiuose rinkimuose. Tai vedë prie nusivylimo ða-
lies politine santvarka ir politinëmis partijomis. 

1917 m. Barselonoje vykusi Generalinë Parlamento Asamblëja nutarë pradëti konstitu-
cinæ reformà, bet konservatyviosios vyriausybës jëgos ir kariuomenë tam pasiprieðino. 1923 
m. generolas Miguelis Primo de Rivera, tapæs vyriausybës vadovu, ávedë diktatûrà: paleido 
Kortesus, sustabdë konstitucijos veikimà, suformavo ministrø kabinetà ne ið politikø, o ið 
profesionalø, ûkio politikoje vadovavosi Italijos korporatyvinës ekonomikos koncepcija [21]. 
Parlamento institucijos panaikinimas nesustabdë visuomenës radikalëjimo. 1930 m. Rivera 
buvo priverstas atsistatydinti. 1931 m. ávyko Kortesø rinkimai, kuriuos laimëjo nacionalinës 
antimonarchistinës ir regioninës politinës partijos. Tais paèiais metais gruodþio 9 d. buvo 
priimta Ispanijos Konstitucija, kurioje átvirtinta respublikos valdymo forma, aukðèiausiàja 
valstybës valdþios institucija paskelbtas vieneriø rûmø parlamentas, renkamas ketveriems 
metams. Parlamentas rinko valstybës vadovà – prezidentà. Ði konstitucija buvo federalinio 
pobûdþio, ðalies regionams garantuojanti savivaldos teisæ. Konstitucijoje atsispindëjo ir XX 
a. pradþioje Europoje populiarios kairuoliðkos idëjos, jai bûdingi proletarinës diktatûros ide-
ologijos bruoþai ir nuostatos. II Ispanijos Respublikà áteisinusià 1931 m. Konstitucijà su-
þlugdë didþiosios visuomenës dalies atsisakymas jà pripaþinti, o vëliau kelerius metus trukæs 
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pilietinis karas. Formaliai ði Konstitucija galiojo iki 1939 m. balandþio 1 d., bet ið tikrøjø veikë 
tik tuose regionuose, kur valdþià turëjo respublikos ðalininkai. 

Pagal pobûdá Ispanijos XIX–XX a. pr. konstitucijas galima skirstyti á liberalias ir konser-
vatyvias. Pirmosioms priskiriamos 1812, 1837, 1869 ir 1931 m. konstitucijos, konservaty-
vioms – 1845 ir 1876 m. konstitucijos. 1812, 1837 ir 1869 m. konstitucijos nustatë, kad suve-
renitetas priklauso Ispanijos tautai, pagal 1931 m. Konstitucijà – liaudþiai (pueblo), pagal 
1845 m. ir 1876 m. konstitucijas – karaliui ir kortesams. Pagal valdþiø atskyrimo principà 
XIX–XX a. Ispanijos konstitucijos gali bûti skirstomos á pripaþinusias (1812, 1837, 1869 m. 
konstitucijos) ir nepripaþinusias (1845 m. Konstitucija) valdþiø atskyrimà, arba átvirtinusias 
valdþiø bendradarbiavimà (1931 m. Konstitucija).  

Iðskyrus 1845 m. ir 1855 m. konstitucijas, visas kitas priëmë steigiamieji kortesai 
(Constituent Cortes) [29]. Ilgiausiai (47 metus) galiojo 1876 m., trumpiausiai – 1873 m. 
Konstitucija (ne visus metus). Iðskyrus 1873–1874 m. ir 1931–1936 m., kai Ispanija buvo I ir II 
Respublika, Ispanija buvo konstitucinë monarchija. 1837, 1845, 1869, 1876 m. Ispanijos 
konstitucijos nustatë dvejø rûmø (Senato ir Kongreso), 1812 ir 1931 m. konstitucijos – viene-
riø rûmø parlamentà. Ypaè Senato teises iðplëtë 1845 m. Konstitucija: ið renkamos instituci-
jos jis buvo pertvarkytas á iki gyvos galvos skiriamà oligarchijà, sudarytà ið politikø elito, ka-
rininkijos, katalikø dvasininkijos ir þemvaldþiø, sulygintos Senato ir Kongreso nariø teisës 
ástatymø leidyboje.  

XIX–XX a. Ispanijos konstitucijø turiná ir ypatumus lëmë nacionalinës istorinës raidos 
tradicijos ir patirtis, vidaus ir iðorës politiniai veiksniai, politinës kovos aplinkybës ir specifika, 
taip pat – konstitucijø kûrëjø poþiûris á valstybës valdymo formà, valdþiø galias ir jø padali-
jimà, unitariná arba federaliná valstybës pobûdá, parlamento struktûrà, rinkimø teisæ, Katalikø 
Baþnyèios bei kariuomenës vaidmená valstybëje. XIX–XX a. pr. Ispanijos konstitucingumo 
raida yra paradoksali ta prasme, jog tikëdami raðytinës konstitucijos galia, á valdþià atëjæ po-
litikai (daþniausiai revoliucijø ir kariniø perversmø keliu1) siekdavo sukurti priimtinà sau 
konstitucijà, paneigdami valstybës konstitucinës santvarkos, konstitucijos perimamumo ir 
tæstinumo principus. Tai buvo susijæ ne tik su politiniais ávykiais, bet ir su visuomenës poþiû-
riu á konstitucijà. Kai kuriø autoriø nuomone, XIX a. konstitucija Ispanijoje „neturëjo ypatin-
gos teisinës svarbos, nes tuo laiku teisë daþniausiai buvo suvokiama kaip civilinë teisë, ku-
rios pagrindinis ðaltinis buvo Civilinis kodeksas“ [8].  

 
II 

 
Kilus Ispanijos pilietiniam karui, II Ispanijos Respublikos prieðininkai ir jiems vadovau-

janti Generolø taryba (Junta) sudarë vyriausybæ, kuri 1936 m. spalio mën. generolui Fran-
cesco Franco suteikë generalisimo kariná laipsná ir paskelbë já valstybës vadu (Caudillo). Fr. 
Franco tapo valstybës vadovu, ministru pirmininku, gynybos tarybos pirmininku ir Nacionali-
nës falangos vadu. Fr.Franco neturëjo aiðkaus poþiûrio á konstitucinæ santvarkà, visà gyve-
nimà jis buvo profesionalus karys ir valstybæ bei visuomenæ suvokë kaip tam tikrà karinæ 
struktûrà [26]. To meto Ispanija buvo padalyta á 8 karines apygardas [18, p. 92]. Fr. Franko 
buvo ásitikinæs, kad dël Ispanijos problemø, chaoso ir nestabilumo buvo kalta parlamentinë 
demokratija ir politinës partijos, todël politinës partijos buvo panaikintos, vienintelë legaliai 
veikianti politinë organizacija buvo Nacionalinë falanga (Nacionalinis judëjimas), parlamento 
formavimo tvarka ir funkcijos pakeistos.  
                                                 

1 XIX a. Ispanijoje vyko 5 revoliucijos (1808–1814 m. revoliuciją sukėlė Ispanijos Vyriausybės 1807 m. 
susitarimas su Prancūzija dėl Portugalijos pasidalijimo ir Napaleono I 1808 m. įsiveržimas į Ispaniją; 1820–1823 
m. revoliuciją sukėlė Ispanijos nesėkmės 1810–1826 m. Ispanijos kolonijų Amerikos nepriklausomybės kare, 
Ferdinado VII reakcinė politika; 1834–1843 m. revoliucija siejosi su karlistų karais prieš mažametę Ferdinado VII 
dukterį Izabelę II ir jos vardu 1833–1840 m. šalį valdžiusią motiną regentę Mariją Kristiną; 1854–1856 m. ir 1868–
1874 m. vyko antimonarchinės revoliucijos. Pastarosios metu 1873 m. vasario 12 d. buvo paskelbta Ispanijos I 
Respublika. 1931–1939 m. vyko didžioji Ispanijos revoliucija, peraugusi į pilietinį karą ir pasibaigusi karinės 
generolo Fr. Franko diktatūros įvedimu.  
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1939–1975 m. konstitucinæ Ispanijos santvarkà reglamentavo generolo Fr. Franco pa-
skelbti septyni fundamentalieji ástatymai: Darbo chartija (priimta 1938 m.); Konstitucinis 
Kortesø ástatymas (1942 m.); Ispanø teisiø chartija (1945 m.); Ástatymas dël referendumo 
(1945 m.); Ástatymas dël sosto paveldëjimo (1947 m.); Ástatymas dël Nacionalinio judëjimo 
principø (1958 m.); Organinis valstybës ástatymas (1967 m.). 

Darbo chartija nustatë valstybës socialinës politikos kryptis, abipusius valstybës ir pi-
lieèiø ásipareigojimus (pilieèiø pareiga dirbti, o valstybës pareiga – garantuoti pilieèiams teisæ 
á darbà), uþdraudë streikus. Pagal Konstituciná Kortesø ástatymà parlamentas tapo ástatymø 
leidybos patariamàja institucija. Ástatymø leidyba tapo iðimtine valstybës vadovo teise. Kor-
tesai neteko parlamentinës vyriausybës kontrolës teisës. Pasikeitë parlamento kaip atsto-
vaujamosios institucijos samprata: parlamentas atstovavo ne ispanø tautai, o korporacijoms. 
Ðiuo poþiûriu to meto Ispanija daþnai vadinama korporatyvine valstybe [18, p. 91]. Kortesai 
buvo formuojami taip: 50 nariø (prokuradorø) skyrë Fr. Franco, dalis asmenø prokuradorais 
tapdavo automatiðkai, pagal einamas pareigas (ministrai, nacionalinës falangos tarybos na-
riai, gubernatoriai, merai, universitetø ir kitø aukðtøjø mokyklø rektoriai), kitus prokuradorus 
pagal nustatytà tvarkà rinko municipalitetai ir korporacijos. Ispanø teisiø chartija pripaþino 
pagrindines þmogaus teises ir laisves, taèiau numatë ir kai kuriuos jø ribojimus (panaikino 
visuotinæ rinkimø teisæ, apribojo saviraiðkos ir susirinkimø laisvæ). Siekdamas ágyvendinti or-
ganinæ demokratijà Fr. Franco priëmë Referendumo ástatymà, kuriuo nustatë, kad nacionali-
nës svarbos ástatymø projektai turi bûti patvirtinti referendumu. Teisë inicijuoti referendumà 
priklausë valstybës vadovui. Tik referendumu buvo galima pakeisti galiojantá fundamentaløjá 
ástatymà.  

1939–1946 m. Ispanijoje klausimas dël valstybës valdymo formos neegzistavo. 1947 
m. kovo mën. Fr. Franco siûlymu Nacionalinës falangos taryba priëmë sprendimà „Dël bûti-
nybës atkurti Ispanijos monarchijà“. Ðiam sprendimui pritarë Ispanijos pilieèiai 1947 m. lie-
pos 6 d. surengtame visuotiniame referendume. 1947 m. Ástatymas dël sosto paveldëjimo 
paskelbë Ispanijà karalyste, taèiau monarcho klausimas nebuvo iðspræstas iki 1969 m., kai 
savo ápëdiniu Fr. Franco paskyrë Juanà Carlosà. Pagal Ástatymà dël sosto paveldëjimo Fr. 
Franco buvo karaliaus regentas iki gyvos galvos.  

Istorikai ir konstitucionalistai ávairiai aiðkina to laikotarpio politinio reþimo pobûdá: 
ankstyvasis generolo Fr. Franko valdymo laikotarpis daþnai vertinamas kaip pusiau faðistinis 
(semifaðistinis), vëlyvasis – kaip ðvelnëjantis autoritarinis reþimas [27]. Tam tikrà ribà tarp ðiø 
dviejø laikotarpiu þymi 1955 m., kai Ispanija tapo JTO nare. 

Kad ir kaip paradoksalu, taèiau generolo Fr. Franco reformos, ágyvendintos funda-
mentaliøjø ástatymø ir kitø teisës aktø pagrindu, stabilizavo politinæ ir socialinæ ekonominæ 
ðalies padëtá, subrandino sàlygas, leidusias taikiai perimti valdþià ir atlikti bûtinas konstituci-
nes reformas po jo mirties 1975 metais. Perëjimas nuo autoritarinio prie demokratinio reþimo 
Ispanijoje vyko taikiu keliu. 

 
III 

 
Po generolo Fr. Franco mirties (1975 m. lapkrièio 20 d.) Ispanijoje buvo atkurta mo-

narchija. 1975 m. lapkrièio 22 d. valstybës vadovu tapo karalius Juanas Carlosas I de Bor-
bonas, paskirtas sosto paveldëtoju dar 1969 metais. Taip Ispanijoje buvo iðlaikytas valdþios 
perimamumas. 

Vadovaujant Juanui Carlosui Ispanija ryþtingai ëmësi demokratiniø pertvarkymø. Ið 
pradþiø maþai kas tikëjosi, kad F. Franco statytinis sugebës pasukti ðalá ryþtingø reformø ke-
liu, taèiau „Juanas Carlosas ir jo bendraþygiai per trejus metus sugebëjo taikiai ir teisëtai 
ávykdyti demokratinius pertvarkymus. Niekada iki tol diktatoriðkas reþimas nebuvo transfor-
muotas á pliuralistinæ parlamentinæ demokratijà be pilietinio karo, revoliuciniø sukrëtimø, uþ-
sienio jëgø ásikiðimo. Ispanijos pertvarka yra dar áspûdingesnë ir todël, kad ji buvo ávykdyta 
pasinaudojant Franco sukurtais instituciniais mechanizmais. Visi jie buvo skirti iðsaugoti au-
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toritarinæ Franco sistemà, taèiau karalius ir jo ðalininkai naudodamiesi tais paèiais instru-
mentais sugebëjo legitimuoti demokratinæ konstitucinæ monarchijà“ [27].  

Paþymëtina, jog pirmiausia buvo nustatyti teisiniai demokratinës valstybës valdymo 
pagrindai. 1976 m. liepos 1 d. Adolfas Suarez Gonzalezas buvo paskirtas naujuoju ministru 
pirmininku ir pradëjo ilgai lauktas Ispanijos reformas. 1976 m. rugsëjo 10 d. jis paskelbë po-
litiniø reformø aktà (programà), pasiûlë atkurti visuotinæ balsavimo teisæ, dvejø rûmø parla-
mentà, daugiapartinæ sistemà. 1976 m. gruodþio 15 d. tautos referendumui buvo pateiktas 
Politiniø reformø aktas. Absoliuti tautos dauguma pritarë demokratijos ávedimui ðalyje (tik 2,6 
proc. Ispanijos elektorato nepritarë demokratijai). Taip tauta legitimavo ministro pirmininko 
politiniø veiksmø programà. Buvo legalizuotos visos politinës partijos, atkurtos profesinës 
sàjungos, paskelbta politiniø kaliniø amnestija ir kt., taèiau Fr. Franco valdymo laikø ástaty-
mai formaliai nebuvo panaikinti. 1977 m. birþelio 15 d. Ispanijoje vyko pirmieji demokratiniai 
(po Ispanijos pilietinio karo) parlamento (Kortesø) rinkimai. Juos laimëjo Demokratinio 
centro sàjunga (Union de Centro Demokratia – UCD), vadovaujama Adolfo Suarez. 

Svarbiausias parlamento uþdavinys buvo parengti naujà ðalies konstitucijà. 1977 m. 
birþelio mën. Kortesuose buvo ákurtas Konstitucijos reikalø komitetas ið 36 parlamentarø. 
1977 m. rugpjûèio mën. komitetas sudarë grupæ (pakomitetá) ið 7 nariø, atstovaujanèiø áta-
kingiausioms nacionalinëms ir regioninëms partijoms. Konstitucija buvo rengiama keièiant 
fundamentaliuosius ástatymus, priimtus Fr. Franco valdymo laikais. Ispanija garsëja „þlugu-
siø“ [14, 31] konstitucijø istorija, todël konstitucijos rengëjø tikslas buvo parengti konstitu-
cijà, kuri bûtø priimtina visuomenës daugumai ir ypaè prieðingø politiniø paþiûrø sluoks-
niams. Ðios grupës uþdavinys buvo parengti konstitucijà, pagrástà konsensusu [27]. Ispani-
jos Konstitucija buvo priimta 1978 m. spalio 31 d. (tà dienà jai galutinai absoliuèia balsø 
dauguma pritarë abeji parlamento rûmai – Generaliniai kortesai (Cortes Generales). 1978 m. 
gruodþio 6 d. ji buvo ratifikuota nacionaliniame referendume. Gruodþio 27 d. Konstitucijà 
pasiraðë karalius [1, 2]. 

Ispanijos 1978 m. Konstitucija – bendro visuomenës sutarimo (konsensuso) rezultatas. 
„Didþiausias 1978 m. Ispanijos Konstitucijos laimëjimas yra tai, kad ji áneðë svarbø indëlá 
sprendþiant istorines problemas, kurios daugiau kaip ðimtmetá temdë Ispanijos þmoniø gy-
venimà“ [29]. Ispanijos konstitucija yra laikoma viena liberaliausiø Vakarø Europoje. Kita 
vertus, pripaþástama, kad „siekdami iðvengti dogmatizmo ir sulaukti plataus visuomenës 
pritarimo, konstitucijos kûrëjai sukûrë iðsamø ir sudëtingà dokumentà, vertinamà kaip kon-
sensuso politikos triumfà, bet dël tø paèiø aplinkybiø pasiþyminèia jai bûdinga dviprasmiðka 
kalba ir prieðtaraujanèiomis viena kitai nuostatomis“ [27]. 1978 m. Ispanijos Konstitucija 
átvirtino demokratinæ ðalies konstitucinæ santvarkà, sudarë Ispanijai teisines prielaidas tapti 
demokratine teisine valstybe.  

1981 m. vasario mën. Ispanijoje buvo mëginta ávykdyti kariná perversmà, taèiau Ispa-
nijos karaliaus Juano Carloso pastangø ir autoriteto dëka pavyko já sustabdyti. Tai buvo vie-
nintelis iððûkis prieð konstitucinæ santvarkà ir demokratinius pertvarkymus ðalyje. 

 
IV 

 
1978 m. Ispanijos Konstitucijoje átvirtinta, kad Ispanija yra teisinë, demokratinë ir so-

cialinë valstybë, kurioje didþiausios vertybës yra teisingumas, lygybë ir politinis pliuralizmas. 
Tautos suverenitetas priklauso ispanø tautai. Ji yra valstybës valdþios steigëjas. Valstybës 
valdymo forma – parlamentinë monarchija. Konstitucijoje skelbiama, kad Ispanija yra vie-
ninga ir nedaloma regioninë valstybë, pripaþástanti ir garantuojanti autonomijos teisæ tauti-
nëms ir teritorinëms bendrijoms.  

Ádomu tai, kad Ispanijos konstitucijos rengëjai ávadinëje dalyje átvirtino nuostatas apie 
politiniø partijø, profesiniø sàjungø vaidmená valstybës gyvenime bei kariuomenës funkcijas. 
Pagrindinë kariuomenës funkcija – uþtikrinti ðalies saugumà ir nepriklausomybæ, ginti jos 
teritoriná vientisumà ir konstitucinæ santvarkà (Konst. 8 str.). Manytume, kad ði nuostata buvo 
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átvirtinta Konstitucijos ávadinëje dalyje neatsitiktinai. Kariuomenë viena ið dviejø institucijø 
(antroji – Baþnyèia), Ispanijos istorijoje palikusi ryðkø pëdsakà ir toli graþu ne paèius geriau-
sius prisiminimus. Konstitucijos rengëjø tikslas buvo sumaþinti ðios institucijos vaidmená 
valstybës gyvenime ir grieþtai apibrëþti jos teises. 

Demokratiniai pertvarkymai Ispanijoje susijæ ir su politiniø partijø legalizavimu bei pro-
fesiniø sàjungø atkûrimu. Konstitucijoje nustatyta, kad politinës partijos yra politinio pliura-
lizmo iðraiðka, svarbiausias politiniø santykiø dalyvis, iðreiðkiantis ir formuojantis tautos poli-
tinæ valià (Konst. 6 str.). Profesiniø sàjungø ir verslininkø asociacijø tikslas – ginti ir uþtikrinti 
ekonominius ir socialinius savo nariø interesus (Konst. 7 str.). Politinës partijos, profesinës 
sàjungos ir verslininkø asosciacijos – savanoriðki susivienijimai, veikiantys pagal Konstitucijà 
ir ástatymus. Jø vidinë struktûra ir veikla turi bûti demokratinë (ði nuostata Konstitucijoje ypaè 
pabrëþiama).  

Didþiàjà Konstitucijos dalá (apie treèdalá), sudaro nuostatos, reglamentuojanèios as-
mens konstituciná statusà. Dëmesys þmogaus teisëms ir laisvëms, jø konstitucinis regla-
mentavimas – vienas ryðkiausiø Ispanijos konstitucingumo bruoþø. Asmens konstitucinis 
statusas reglamentuojamas Konstitucijos I skyriuje „Pagrindinës teisës ir pareigos“, kurá su-
daro 5 poskyriai. Konstitucijoje átvirtinami pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis regla-
mentuojami asmens ir valstybës santykiai. Jie atitinka tarptautinës teisës principus ir normas 
þmogaus teisiø klausimais. Konstitucijoje paþymëta, jog joje átvirtintos teisës normos, regla-
mentuojanèios pagrindines þmogaus teises ir pareigas, atitinka Visuotinæ þmogaus teisiø 
deklaracijà, tarptautines sutartis ir susitarimus þmogaus teisiø klausimais, kuriuos Ispanija 
yra ratifikavusi (Konst. 10 str. 2 d.). Kaip ir daugumoje demokratiniø valstybiø, Ispanijos 
Konstitucijoje átvirtinta nuostata, jog þmogus, jo teisës yra aukðèiau visuomenës ir valstybës. 
Þmogaus ir valstybës santykiai reglamentuojami vadovaujantis prigimtinës teisës, lygiatei-
siðkumo (lygybës) ir asmens laisvës principais. Konstitucijoje átvirtinta: „Þmogaus orumas ir 
neatimamos jo teisës, laisvas asmenybës ugdymas, pagarba ástatymui ir kitø þmoniø tei-
sëms yra politinës santvarkos ir santarvës visuomenëje pagrindas“ (Konst. 10 str. 1 d.); „Visi 
Ispanijos pilieèiai yra lygûs prieð ástatymà ir negali bûti diskriminuojami dël kilmës, rasës, ly-
ties, tikëjimo, paþiûrø ar kitais asmeniniais ar socialiniais pagrindais“ (Konst. 14 str.).  

Pagal Ispanijos Konstitucijà asmens teisinis statusas priklauso nuo to, kokiai asmenø 
grupei jis priskiriamas. Konstitucijoje nurodytos dvi asmenø grupës: Ispanijos pilieèiai ir uþ-
sienieèiai. Pilieèiams garantuojamos visos teisës ir laisvës, átvirtintos Konstitucijoje. Uþsienie-
èiai Ispanijoje naudojasi konstitucinëmis teisëmis ir laisvëmis tarptautinëse sutartyse arba 
ástatymuose nustatyta tvarka (Konst. 13 str. 1 d.). Konstitucijos 23 str. nurodytas teises (teisæ 
dalyvauti valdant savo ðalá tiek tiesiogiai, tiek per demokratiðkai iðrinktus atstovus ir teisæ 
dirbti valstybës tarnyboje) turi tik Ispanijos pilieèiai, iðskyrus tarptautinëse sutartyse ir ástaty-
muose numatytus atvejus, kai abipusiðkumo pagrindais uþsienieèiams suteikiama teisë da-
lyvauti municipaliniuose rinkimuose (Konst. 13 str. 2 d.).  

Konstitucija detaliai nereglamentuoja pilietybës santykiø. Joje átvirtintos dvi principinës 
nuostatos pilietybës klausimais: 1) Ispanijos pilieèiams pagal kilmæ pilietybë negali bûti at-
imta (Konst. 11 str. 2 d.); 2) Ispanijos valstybë gali sudaryti su Lotynø Amerikos valstybëmis 
ir kitomis valstybëmis, turëjusiomis ar turinèioms su Ispanija ypatingus ryðius, sutartis dël 
dvigubos pilietybës. Ðiose valstybëse, jeigu jos ir nepripaþásta tokios teisës savo pilieèiams 
abipusiðkumo pagrindais, ispanø pilieèiai gali ágyti pilietybæ natûralizacijos bûdu, nepraras-
dami Ispanijos pilietybës (Konst. 11 str. 3 d.).  

Asmens konstitucinis statusas reglamentuojamas keliais aspektais: átvirtinamos þmo-
gaus ir pilieèiø teisës ir laisvës; nustatomos pilieèiø pareigos; numatomos þmogaus teisiø ir 
laisviø ekonominës socialinës garantijos (pamatiniai socialinës ekonominës politikos princi-
pai); átvirtinamos institucinës teisinës garantijos; nustatomi þmogaus teisiø ribojimo pagrin-
dai.  

Ið Konstitucijoje átvirtintø pagrindiniø þmogaus teisiø reikëtø iðskirti keletà teisiø ir lais-
viø, kurios apibûdina Ispanijos konstitucingumo raidos ir 1978 m. Ispanijos Konstitucijos 
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ypatumus. Visø pirma tai nuostatos, átvirtinanèios religijos ir tikëjimo laisvæ (Konst. 16 str.). 
Konstitucija garantuoja religijos ir tikëjimo laisvæ. Ðios nuostatos reikðmingos ne tik þmo-
gaus teisiø ir laisviø poþiûriu – jos nulëmë ir Baþnyèios teisinæ padëtá valstybëje. Paþymëtina, 
kad rengiant Konstitucijà Baþnyèios ir valstybës santykiai buvo vienas ið labiausiai ginèytinø 
klausimø. Konstitucijos rengëjø tikslas buvo sumaþinti Katalikø Baþnyèios vaidmená valsty-
bës gyvenime nesukeliant opoziciniø politiniø jëgø pasiprieðinimo. Pagal 1978 m. Konstitu-
cijà Katalikø Baþnyèia neteko valstybinës religijos statuso. Valstybës ir Baþnyèios santykiai 
nustatomi susitarimu: valstybë „palaiko bendradarbiavimo santykius su Katalikø Baþnyèia ir 
kitomis baþnyèiomis“ (Konst. 16 str. 3 d.). Baþnyèios ir valstybës santykiø reglamentavimas 
lëmë ir atitinkamø nuostatø ðvietimo klausimais átvirtinimà. Paþymëtina, kad jos yra gana 
prieðtaringai vertinamos visuomenës [23]. Konstitucija átvirtina mokymo laisvæ (Konst. 27 str. 
1 d.), garantuoja tëvams teisæ pasirinkti savo vaikams doroviná ir religiná auklëjimà pagal 
savo ásitikinimus (Konst. 27 str. 3 d.), teisæ steigti privaèias mokymo ástaigas (Konst. 27 str. 6 
d.). Kartu Konstitucija átvirtina ðvietimo ástaigø valstybinius standartus, ðvietimo sistemos 
planavimà ir kontrolæ (Konst. 27 str. 5,8 d.). Prieðtaravimø kelia tai, jog privaèios mokyklos, 
kuriø daugumos steigëjais yra Baþnyèia, gali bûti finansuojamos ið vieðøjø fondø. Baþnyèios 
nepasitenkinimà kelia tai, kad subsidijuojamos mokyklos turi bûti kontroliuojamos [23].  

Dar vienas 1978 m. Ispanijos Konstitucijos ypatumas – socialinës ekonominës teisës 
Konstitucijoje reglamentuojamos pagal socialinës gerovës valstybës modelá. Paþymëtina, 
jog dalis ðiø teisiø yra formuluojamos kaip pagrindinës þmogaus teisës, kita dalis – kaip tei-
sës á valstybës socialines ekonomines garantijas. Pastarosios átvirtintos atskirame Konstitu-
cijos I skyriaus poskyryje „Pamatiniai socialinës ir ekonominës politikos principai“. Ðiame 
poskyryje átvirtintos nuostatos apie valstybës ekonominæ socialinæ paramà ðeimai, visapu-
siðkà vaiko teisiø apsaugà, teisingà mokesèiø ir iðlaidø paskirstymà, visuotinio uþimtumo uþ-
tikrinimà, teisæ á poilsá, sveikatos apsaugà, socialinæ paramà, teisæ gauti periodiðkai indek-
suojamà senatvës pensijà, vartotojø teisiø apsaugà, teisæ á sveikà aplinkà, teisæ á gerbûvá ir 
bûstà, istorijos, kultûros ir meno paveldo apsaugà ir plëtrà ir kita. 

Konstitucijoje átvirtintos ir kai kurios pilieèiø pareigos: pareiga (ir teisë) ginti Ispanijà 
(Konst. 30 str. 1 d.); pareiga mokëti mokesèius („pareiga padengti visuomenës iðlaidas atsi-
þvelgiant á kiekvieno asmens ekonomines galimybes ir nustatant teisingà mokesèiø sistemà, 
pagrástà lygybës ir progresyviniø mokesèiø principais“, Konst. 31 str. 1 d.); pareiga (ir teisë) 
dirbti (Konst. 35 str. 1 d.).  

Ispanijos Konstitucija ne tik átvirtina þmogaus ir pilieèio teises ir laisves, bet nustato ir jø 
institucines teisines garantijas. Konstitucijoje nustatyti trys pagrindiniai þmogaus teisiø gy-
nimo bûdai: teisminë gynyba, teisë kreiptis á Konstituciná tribunolà; teisë kreiptis á ombuds-
menà – þmoniø gynëjà (Defensor del Pueblo). Kiekvienas asmuo gali kreiptis á teismà dël 
paþeistø pagrindiniø þmogaus teisiø ir laisviø gynimo. Tokios bylos turi bûti nagrinëjamos 
pirmumo eile ir supaprastinta (sumarinio proceso) tvarka. Asmuo, iðnaudojæs visas teismi-
nës gynybos priemones, turi teisæ pateikti individualø skundà dël paþeistø teisiø (recurso de 
amparo) Konstituciniam tribunolui. Kreiptis á Konstituciná tribunolà galima ir tais atvejais, kai 
atsisakoma atleisti pilietá nuo privalomosios kraðto apsaugos tarnybos dël ásitikinimø, tikë-
jimo ar kitø paþiûrø pagrindu. Bylos dël teisiø á socialines ekonomines garantijas (nustatytas 
Konstitucijos I skyriaus 3 poskyryje) paþeidimo gali bûti nagrinëjamos tik bendruosiuose tei-
smuose ástatymo nustatyta tvarka.  

Konstitucija nustato þmogaus teisiø ir laisviø ribojimo pagrindus. Ávedus karo arba ne-
paprastàjà padëtá gali bûti ribojamos kai kurios konstitucinës teisës: teisë á asmens laisvës 
nelieèiamumà ir saugumà, teisë á bûsto nelieèiamumà, teisë á susiraðinëjimø, telefoniniø po-
kalbiø ir kitokiø susiþinojimø slaptumà, judëjimo laisvë, minties laisvë, spaudos laisvë, susi-
rinkimø laisvë, teisë streikuoti, teisë á konfliktà darbe (Konst. 55 str. 1 d.). Konstitucijoje nu-
matyta, kad organinis ástatymas gali nustatyti tvarkà ir atvejus, kai teismo sprendimu ir esant 
atitinkamai parlamentinei kontrolei gali bûti ribojamos kai kurios konstitucinës teisës (as-
mens laisvë, teisë á bûsto nelieèiamumà ir teisë á susiraðinëjimø, telefoniniø pokalbiø ir kito-
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kiø susiþinojimo slaptumà) asmenims, átariamiems dalyvavimu ginkluotose gaujose ar tero-
ristinëse grupëse (Konst. 55 str. 2 d.).  

Ispanija – parlamentinë monarchija. Monarchijos átvirtinimas konstitucijoje atspindi po-
litiniø jëgø kompromisà. Rengiant konstitucijà kairiosios partijos grieþtai stojo prieð monar-
cho institucijà kaip frankistinio reþimo palikimà ir siûlë átvirtinti respublikos valdymo formà. 
Tuo tarpu reakcinës jëgos, bandþiusios iðsaugoti frankistiná reþimà, siekë iðsaugoti monar-
chijà. Kiti manë, jog monarchija gali atlikti stabilizuojantá vaidmená ágyvendinant demokrati-
nius pertvarkymus. Pastarasis poþiûris á monarcho institucijà atsispindi Konstitucijoje. Joje 
ávirtinta neutrali ir depolitizuota valstybës vadovo institucija.  

Monarchas turi Ispanijos karaliaus titulà. Karalius – valstybës vadovas, valstybës vie-
nybës ir stabilumo simbolis, arbitras ir tarpininkas santykiuose tarp valstybës valdþios insti-
tucijø. Karalius yra aukðèiausias Ispanijos valstybës atstovas tarptautiniuose santykiuose, 
„ypaè santykiuose su tautomis, su kuriomis jà sieja bendri istoriniai ryðiai“ (Konst. 56 str. 1 
d.). Karaliaus valdþià riboja konstitucija (jis atlieka tik tas funkcijas, kurias jam numato kons-
titucija ir ástatymai). Pagal Ispanijos Konstitucijà karaliaus sosto paveldëtojai yra Burbonø di-
nastijos palikuonys. Konstitucijoje átvirtinta, kad pirmasis teisëtas ðios dinastijos ápëdinis ir 
sosto paveldëtojas yra Juanas Carlosas I de Burbonas. Teisë á sosto paveldëjimà ágyvendi-
nama pagal áprastà pirmagimystës ir atstovavimo tvarkà. Pagal sosto paveldëjimo eiliðkumà 
pirmumo teisæ á sosto paveldëjimà turi senesnës dinastijos atðakos ápëdiniai. Jø eiliðkumas 
priklauso nuo aukðtesnio giminystës laipsnio. Esant tam paèiam giminystës laipsniui pir-
mumo teisæ turi vyriðkos lyties ápëdiniai, esant vienos lyties ápëdiniams pirmenybæ turi vy-
resni pagal amþiø ápëdiniai. Karaliaus sosto ápëdinis ágyja Asturijos princo titulà nuo gimimo 
momento arba nuo tos dienos, kai jam suteikiamas ðis titulas. Kai iðnyksta visos karaliðko-
sios dinastijos atðakos, klausimà dël sosto paveldëjimo sprendþia Generaliniai kortesai va-
dovaudamiesi Ispanijos interesais (Konst. 57 str. 3 d.). Pagal Ispanijos konstitucijà karalius 
yra neutrali institucija, nepriskiriama jokiai valstybës valdþios ðakai. Jis yra tik valstybës va-
dovas ir vykdo tik tas funkcijas, kurias numato Konstitucija. Realiai karaliaus átaka valstybës 
gyvenime priklauso nuo asmenybës, turinèios ðá titulà. Paþymëtina, jog nepaisant Konstitu-
cijoje numatytø karaliaus galiø apribojimø, karaliaus institucija valdant Juanui Carlosui, „drà-
siam ir iðtikimam demokratijos puoselëtojui“, ágijo didelá autoritetà [24].  

Ispanijos valstybës valdþios institucijø sistema organizuojama vadovaujantis valdþiø 
padalijimo principu. Valstybës valdþià ágyvendina parlamentas, vyriausybë, teismai. 

Ispanijos parlamento pavadinimas – Generaliniai kortesai (Cortes Generales). Ispanijos 
parlamentas – aukðèiausia ispanø tautos atstovaujamoji institucija. Ji ágyvendina ástatymø 
leidþiamàjà valdþià, tvirtina valstybës biudþetà, kontroliuoja vyriausybës veiklà ir atlieka kitas 
konstitucijoje numatytas funkcijas (Konst. 66 str. 2 d.). Konstitucija aiðkiai átvirtina, jog tai ne-
priklausoma valstybës valdþios institucija (Konst. 66 str. 3 d.). Ispanijos parlamentas yra 
dvejø rûmø. Þemieji rûmai – Deputatø kongresas (Congreso de los Diputados), Aukðtieji rû-
mai – Senatas (Senado). Tokia parlamento sandara buvo numatyta Politiniø reformø akte, 
kuriam tauta pritarë 1976 m. gruodþio mën. referendume [30]. Dvejø rûmø buvimas Ispani-
jos parlamente daþnai aiðkinamas kaip „autonomijos teisës pripaþinimo regionams pa-
sekmë“ [8]: Kongresas atstovauja visai Ispanijos tautai, tuo tarpu Senatas – nacionaliniams 
regionams.  

Konstitucijoje numatyta (Konst. 68 str. 1 d.), kad Kongresà gali sudaryti ne maþiau 
kaip 300 ir ne daugiau kaip 400 nariø. Pagal galiojantá Visuotinës rinkimø sistemos organiná 
ástatymà, priimtà 1985 m., nustatytas Kongreso nariø skaièius – 350 [3]. Deputatai renkami 
ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimø teise ir slaptu balsavimu 
pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Aktyviàjà ir pasyviàjà rinkimø teisæ turi visi Ispanijos pilie-
èiai, kuriems rinkimø dienà yra sukakæ 18 metø. Kongrese atstovaujama penkiasdeðimèiai 
Ispanijos provincijø ir dviem Ðiaurës Afrikos inklavams (miestai: Seuta ir Melilija). Kiekviena 
provincija yra atskira rinkiminë apygarda, jos atstovaujamø deputatø skaièius priklauso nuo 
gyventojø skaièiaus. Ástatymas numato, jog kievienai provincijai skirtos ne maþiau kaip dvi 
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vietos Kongrese. Senatas – Ispanijos teritoriniams vienetams atstovaujantys rûmai (Konst. 
69 str. 1 d.). Ðiuo metu Senatà sudaro 259 nariai [32]. Senatoriai renkami ketveriems me-
tams. Didþioji jø dalis renkama tiesiogiai pagal maþoritarinæ rinkimø sistemà, kita dalis – ne-
tiesiogiai (senatorius renka autonominiø bendrijø atstovaujamosios institucijos – asamblë-
jos). Kiekvienai provincijai, nepriklausomai nuo gyventojø skaièiaus, yra skirtos 4 vietos Se-
nate. Vietos Senate numatytos Balearø ir Kanarø salø bei Seutos ir Melilijos atstovams. Mi-
nëtuose salynuose kiekviena sala ar salø grupë, turinèios savo atstovaujamàsias institucijas, 
yra atskira rinkimø apygarda. Po tris senatorius renka didþiosios salos (Gran Kanarija, Mal-
jorka ir Tenerifë), po vienà – kitos Konstitucijoje nurodytos salos ir salø grupës (Konst. 69 str. 
3 d.). Po du senatorius renka Seuta ir Melilija. Ið viso ðiems teritoriniams vienetams atsto-
vauja 208 senatoriai. Jie renkami tiesiogiai pagal maþoritarinæ rinkimø sistemà. Kitus Senato 
narius renka autonominiø bendrijø asamblëjos. Kiekviena ið autonominiø bendrijø asamblëjø 
renka vienà senatoriø ir papildomai vienà senatoriø nuo kiekvieno milijono gyventojø. Dabar 
autonominëms bendrijoms atstovauja 51 senatorius.  

Konstitucija draudþia tuo paèiu metu bûti Senato ir Kongreso nariais; Kongreso ir au-
tonominiø bendrijø asamblëjø nariais (Konst. 67 str. 1 d.). Deputatais ir senatoriais negali 
bûti Konstitucinio tribunolo nariai; aukðèiausiøjø valstybës administracijos tarnybø vadovai, 
iðskyrus vyriausybës narius; magistratai, teisëjai, prokurorai; ombudsmenas; kraðto apsau-
gos, policijos, valstybës saugumo pareigûnai, rinkimø komisijø nariai (Konst. 70 str.). Gene-
raliniø kortesø nariai turi laisvo mandato statusà (Konst. 67 str. 2 d.). Jiems garantuojamas 
parlamentinis imunitetas (kadencijos metu senatoriai ir deputatai negali bûti sulaikyti, iðsky-
rus atvejus, kai jie uþtinkami bedarant nusikaltimà, negali bûti traukiami baudþiamojon atsa-
komybën be iðankstinio atitinkamø parlamento rûmø sutikimo, Konst. 71 str. 2 d.). Konstitu-
cija átvirtina ir parlamento nario indemnitetà: senatoriai ir deputatai neatsako uþ savo iðsa-
kytà nuomonæ parlamente ir uþ tai, kaip balsavo (Konst. 71 str. 1 d.). 

Pagal Konstitucijoje numatytø ágaliojimø apimtá Kongresas turi virðenybæ Senato atþvil-
giu. Kongresas tvirtina Ministro Pirmininko kandidatûrà (Ministras Pirmininkas turi gauti 
Kongreso pasitikëjimà prieð prisiekdamas karaliui), turi teisæ pareikðti nepasitikëjimà Ministru 
Pirmininku ar ministrais, gali patvirtinti arba atmesti Senato vetuotus ástatymø projektus arba 
jø pataisas. Kongresas gali patvirtinti arba atmesti Vyriausybës priimtus ástatymus-dekretus, 
jo sutikimas reikalingas skelbiant karo ar nepaprastàjà padëtá, norint patraukti baudþiamojon 
atsakomybën Ministrà Pirmininkà ar ministrus. Bendriems parlamento rûmø posëdþiams 
pirmininkauja Kongreso pirmininkas, o tai taip pat liudija Kongreso prioritetà parlamente. 
Pagrindinë Senato veiklos sritis yra susijusi su regioninës politikos klausimais. Kiti Senato 
ágaliojimai yra susijæ su bendrøjø parlamento funkcijø ágyvendinimu.  

Vienas ið Ispanijos parlamento struktûros ypatumø yra tai, kad tiek Senate, tiek Kong-
rese veikia Konstitucijoje numatyta nuolatinë institucija – deputacija (Diputacion Perma-
nente). Átvirtindami ðià parlamentinæ institucijà Konstitucijos rengëjai pratæsë Ispanijos kons-
titucines tradicijas. Deputacijos buvo numatytos ankstesnëse Ispanijos konstitucijose (1812, 
1856 ir 1931 m.). Deputacija yra sudaroma ið parlamentiniø frakcijø atstovø. Deputacijoje turi 
bûti ne maþiau kaip 21 narys (Konst. 78 str. 1 d.). Jai vadovauja Parlamento rûmø pirminin-
kas. Ði institucija turi uþtikrinti Parlamento rûmø veiklos nepertraukiamumà ir vykdo Parla-
mento rûmø funkcijas laikotarpiu tarp sesijø, paleidus parlamentà, pasibaigus parlamento 
ágaliojimø laikui. Deputacija yra atsakinga uþ savo veiklà ir priimtus sprendimus parlamento 
rûmams. 

Ispanijos konstitucija vykdomosios valdþios funkcijas paveda vyriausybei. Vyriausybë 
ágyvendina valstybës vidaus ir uþsienio politikà, tvarko civilinius ir karinius reikalus, garantu-
oja valstybës saugumà. Vyriausybæ sudaro Ministras Pirmininkas, jo pavaduotojai, ministrai 
ir kiti nariai, kuriuos numato ástatymas (98 str.). Pagal Vyriausybës ástatymà, priimtà 1997 m., 
pagrindiná vaidmená vyriausybëje atlieka Ministrø Taryba, kurià sudaro Ministras Pirmininkas, 
jo pavaduotojai ir ministrai [6].  
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Ispanijos vyriausybë formuojama pagal parlamentines tradicijas. Vyriausybës forma-
vimas – tai visø pirma Ministro Pirmininko skyrimo klausimas. Ðis klausimas gali bûti sprend-
þiamas keliais atvejais: po naujø Kongreso rinkimø; kai pareiðkiamas nepasitikëjimas vyriau-
sybe; kai mirðta arba atsistatydina Ministras Pirmininkas. Formaliai Ministrà Pirmininkà skiria 
karalius, taèiau jis turi turëti Kongreso pasitikëjimà. Ið tikrøjø karalius tik siûlo Kongresui Mi-
nistro Pirmininko kandidatûrà. Konstitucija numato, kad prieð pateikdamas svarstyti Kongre-
sui ministro pirmininko kandidatûrà, karalius turi pasitarti su politiniø grupiø atstovais parla-
mente (99 str.1 d.). Kandidatas turi pateikti Kongresui vyriausybës, kurià jis ketina sufor-
muoti, programà ir gauti Kongreso pasitikëjimà (absoliuèios Kongreso nariø daugumos). 
Kandidatà, gavusá Kongreso pasitikëjimà, karalius skiria Ministru Pirmininku. Jeigu Kongre-
sas neiðreiðkia pasitikëjimo, po 48 valandø skelbiamas naujas balsavimas. Pakartotinai bal-
suojant dël pasitikëjimo uþtenka paprastos Kongreso nariø balsø daugumos. Nepavykus su-
rinkti reikiamos deputatø balsø daugumos, karalius teikia Kongresui svarstyti kitas ministro 
pirmininko kandidatûras. Jeigu per 2 mënesius nuo pirmojo balsavimo nepavyksta gauti 
Kongreso pritarimo në vienai ministro pirmininko kandidatûrai, karalius paleidþia Kortesus ir 
skelbia naujus rinkimus. Ministrus skiria ir atleidþia karalius Ministro Pirmininko teikimu. 

Vyriausybë yra solidariai atsakinga Deputatø kongresui (108 str.). Konstitucija numato 
ávairius parlamentinës kontrolës bûdus. Parlamento rûmai ir jø komitetai turi teisæ reikalauti 
bet kokios reikiamos informacijos ið vyriausybës ir jos ástaigø; reikalauti, kad Vyriausybës 
nariai dalyvautø jø posëdþiuose. Parlamento nariai turi teisæ pateikti paklausimus ir klausi-
mus Vyriausybës nariams. Pati grieþèiausia parlamentinës kontrolës forma – nepasitikëjimas 
Vyriausybe (113 str.). Inicijuoti ðià parlamentinæ procedûrà gali 1/10 Kongreso nariø: jie turi 
pateikti Kongresui nutarimà dël nepasitikëjimo. Konstitucijoje numatytas konstruktyvusis ne-
pasitikëjimo votumas: nutarime dël nepasitikëjimo turi bûti nurodyta Vyriausybës vadovo 
kandidatûra. Uþ nutarimà balsuojama ne anksèiau kaip po penkiø dienø nuo jo pateikimo, 
per pirmàsias dvi dienas deputatai turi galimybæ pateikti Kongresui kitas vyriausybës vadovo 
kandidatûras. Nutarimas laikomas priimtu, kai uþ já balsavo absoliuti Kongreso deputatø 
dauguma. Nesurinkus reikiamo skaièiaus balsø, nutarimà pasiraðæ deputatai vykstanèios 
sesijos metu netenka teisës siûlyti svarstyti klausimà dël nepasitikëjimo vyriausybe. Kai 
Kongresas priima nutarimà dël nepasitikëjimo, Vyriausybë atsistatydina. Karalius skiria mi-
nistru pirmininku nutarime nurodytà kandidatà (114 str. 2 d.). Laikoma, kad jis turi Kongreso 
pasitikëjimà.  

Konstitucijoje numatytas ir pasitikëjimo Vyriausybe institutas. Ministras Pirmininkas, 
pasitaræs su Ministrø taryba, gali pateikti Kongresui praðymà dël pasitikëjimo vyriausybës 
programa ar kitu vyriausybës vykdomos bendrosios politikos klausimu. Pasitikëjimas vyriau-
sybe pareiðkiamas paprasta deputatø balsø dauguma. Jeigu Kongresas neiðreiðkia pasitikë-
jimo, vyriausybë turi atsistatydinti (114 str. 1 d.).  

Siekiant iðlaikyti pusiausvyrà tarp ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios 
Konstitucijoje numatyta teisë vyriausybei, kuriai pareikðtas nepasitikëjimas, siûlyti karaliui 
paleisti Kongresà, Senatà arba Generalinius kortesus. Siûlymà karaliui pateikia ministras 
pirmininkas, pasitaræs su Ministrø taryba (115 str. 1 d.). Ðià teisæ vyriausybë gali ágyvendinti 
tik pasibaigus nepasitikëjimo procedûrai.  

Vyriausybë – aukðèiausia ir savarankiðka valstybës valdymo institucija, kurios kompe-
tencijai priklauso vidaus ir uþsienio politikos klausimai. Vyriausybë garantuoja valstybës 
saugumà ir vieðàjà tvarkà, saugo valstybës teritorijos nelieèiamybæ. Konstitucija numato, kad 
Vyriausybë gali skelbti pavojaus valstybei padëtá, Kongresui sutikus – nepaprastàjà padëtá, 
tik vyriausybë gali siûlyti Kongresui skelbti karo padëtá (116 str.). Vyriausybë – teisëkûros 
subjektas. Ji ne tik priima dekretus, bet konstitucijoje numatytais atvejais turi teisæ leisti ásta-
tymus-dekretus ir deleguotus ástatymus. Vyriausybë turi ástatymø iniciatyvos teisæ. Jai pri-
klauso iðimtinë teisë (ir pareiga) rengti valstybës biudþeto ástatymo projektà ir teikti já Gene-
raliniams kortesams svarstyti. Prie vyriausybës veikia ávairios patariamosios institucijos. Pa-
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gal konstitucijà aukðèiausioji vyriausybës patariamoji institucija yra Valstybës taryba 
(Consejo de Estado, 107 str.).  

Vyriausybë, ágyvendindama vykdomàsias ir tvarkomàsias funkcijas, vadovaujasi kons-
titucija ir ástatymais, bendrais valstybës interesais, pagarba þmogaus teisëms ir teisëtiems 
interesams. Konstitucija numato valstybës valdymo ir teisësaugos institucijø veiklos teisë-
tumo teisminæ kontrolæ (106 str.). Ministras Pirmininkas ir kiti vyriausybës nariai, padaræ nu-
sikaltimà, gali bûti traukiami baudþiamojon atsakomybën. Be Kongreso sutikimo vyriau-
sybës nariai (kol eina ðias pareigas) negali bûti patraukti baudþiamojon atsakomybën tik uþ 
valstybës iðdavimà ir nusikaltimus valstybës saugumui (102 str. 2 d.). Teisæ inicijuoti ðià 
parlamentinæ procedûrà turi ¼ Kongreso nariø. Nutarimas dël sutikimo patraukti baudþia-
mojon atsakomybën uþ minëtus nuskaltimus laikomas priimtu, kai uþ já balsavo absoliuti de-
putatø dauguma.  

Teisminæ valdþià ágyvendina teismai, kuriuos sudaro teisëjai ir magistratai (Magistra-
dos). Pagal Ispanijos Konstitucijà teismai laikomi tautos ásteigta savarankiðka valstybës vald-
þios dalimi. „Teisingumas kyla ið tautos“, – ði nuostata átvirtinta Konstitucijos 117 str. 1 da-
lyje. Teismas priima sprendimus karaliaus vardu. Vykdydami teisingumà, teismai yra nepri-
klausomi, nekeièiami ir klauso tik ástatymo.  

Teisminæ valdþià sudaro valstybëje veikianti teismø sistema. Paþymëtina, kad Konsti-
tucija nustato tik bendruosius teismø sistemos pagrindus. Pirma, teisminë valdþia yra vie-
ninga (unitarinë, 117 str. 5 d.). Tai reiðkia, kad Ispanijos autonominës bendrijos negali turëti 
savo teisminës valdþios institucijø. Antra, draudþiama steigti ypatinguosius teismus. Karo 
teismai gali bûti steigiami ástatymu tik karo padëties atveju nepaþeidþiant Konstitucijoje átvir-
tintø principø (117 str. 5,6 d.). Treèia, aukðèiausioji valstybës teisminë institucija – Ispanijos 
Aukðèiausiasis Teismas (123 str. 1 d.). Ketvirta, teismø sistemà ir teisëjø statusà reglamen-
tuoja organinis Teismø ástatymas (122 str. 1 d.). Penkta, teismø veiklà administruoja ir kon-
troliuoja Generalinë teismø taryba (122 str. 2 d.).  

Teismø sistemà, jø formavimo tvarkà, veiklà ir teisëjø statusà reglamentuoja organinis 
Teismø ástatymas, priimtas 1985 m. (su vëlesniais pakeitimais) [5]. Teisingumo funkcijai 
vykdyti Ispanijos teritorija yra suskirstyta á municipalitetus (municipios), teismines apygardas 
(partidos judiciales), provincijas (provincias), autonomines bendrijas (Comunidades Auto-
nomas). Ðis suskirstymas sutampa su administracine teritorine ðalies struktûra, iðskyrus 
teismines apygardas: jos jungia keletà municipalitetø, priklausanèiø vienai provincijai. Kiek-
viename teritoriniame vienete veikia atitinkamos rûðies teismai. Pvz., municipalitetuose vei-
kia municipaliniai teismai (Juzgados municipalles) ir taikos teismai (Juzgados de Paz), pro-
vincijose – provincijø teismai (Audiencies provinciales). Kiekvienoje autonominëje bendrijoje 
yra regiono aukðèiausiasis teismas (Tribunales superiores de las Comunidades autonomas). 
Dviejø teismø – Aukðèiausiojo Teismo (Tribunal Supremo) ir Aukðtesniojo nacionalinio 
teismo (Audiencia Nacional) – jurisdikcija apima visos ðalies teritorijà. Ispanijos teismø sis-
tema pagrásta hierarchijos principu – þemesniøjø teismø sprendimus galima apskøsti aukð-
tesniesiems teismams. Ispanijos Aukðèiausiasis Teismas yra aukðèiausia kasacinë instancija 
visø kategorijø byloms nagrinëti, iðskyrus byloms, susijusioms su konstitucinëmis þmogaus 
teisiø garantijomis.  

Teismø veiklai administruoti ir kontroliuoti konstitucija numato specialià institucijà – 
Generalinæ teismø tarybà (Consejo General del Poder Judicial). Jos narius skiria karalius 
penkeriems metams. Tarybà sudaro 20 nariø ir pirmininkas – Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninkas. Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà skiria karalius Generalinës teismø tarybos teikimu. 
Pagal Konstitucijà 12 kandidatø á tarybos narius siûlo teisëjai ir magistratai, 8 – Senatas ir 
Kongresas (po 4 nuo kiekvienø rûmø 3/5 senatoriø ir deputatø balsø dauguma). Galiojantis 
Teismø ástatymas nustato, kad visus 20 nariø siûlo Generaliniai kortesai (po 10 nuo kiek-
vienø rûmø). 12 Tarybos nariø turi bûti teisëjai ir magistratai, 8 – advokatai ir aukðtos kvalifi-
kacijos teisininkai, turintys ne maþesná kaip 15 metø teisinio darbo staþà [34]. Generalinë 
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teismø taryba sprendþia klausimus, susijusius su teisëjø paskyrimu ir atleidimu ið pareigø, 
rengia teisëjø etikos taisykles.  

Pagal 1978 m. Ispanijos Konstitucijà konstitucinës kontrolës funkcija pavedama Kons-
tituciniam tribunolui. Dabartiniame Ispanijos konstitucingumo etape Konstitucinio tribunolo 
vaidmuo valstybës gyvenime akivaizdus: ði institucija tapo vienu svarbiausiø „konstitucijos ir 
demokratijos plëtros bei valstybës autonominiø regionø teisiø stiprinimo veiksniø“ [10]. 
Daþnai aiðkinama, kad Ispanijos konstitucinis tribunolas nëra teisminës valdþios dalis [8, 9]. 
Tai yra nepriklausoma institucija, turinti savo reglamentà ir teises, aukðèiausia valstybës ins-
titucija, turinti teisæ interpretuoti Ispanijos konstitucijà.  

Konstitucinës kontrolës uþuomazgø Ispanijoje bûta jau XIX a. pradþioje. 1812 m. Ispa-
nijos Konstitucijoje buvo numatyta ásteigti nuolatinæ kortesø komisijà (deputacijà), kuri uþti-
krintø, kad bûtø laikomasi konstitucijos laikotarpiu tarp parlamento sesijø. 1931 m. Ispanijos 
Konstitucija átvirtino specialià konstitucinës kontrolës institucijà – Konstituciniø garantijø 
teismà. Konstitucinio tribunolo veiklà reglamentuoja Konstitucija ir Konstitucinio tribunolo or-
ganinis ástatymas, priimtas 1979 metais [4]. 

Konstitucinis tribunolas tikrina ástatymø ir teisës aktø, turinèiø ástatymo galià, konstitu-
cingumà; atlieka iðankstiná sudaromø tarptautiniø sutarèiø, kuriø nuostatos prieðtarauja 
Konstitucijai, konstitucingumo tyrimà; nagrinëja individualius skundus (recursos de amparo) 
dël paþeistø þmogaus teisiø ir laisviø, átvirtintø Konstitucijos 14–29 str.; sprendþia ginèus dël 
kompetencijos padalijimo tarp valstybës ir autonominiø bendrijø ir tarp autonominiø ben-
drijø; tikrina autonominiø bendrijø teisës aktø konstitucingumà; nagrinëja ir priima sprendi-
mus kitais klausimais, kuriuos numato organinis ástatymas.  

Centrinës ir vietinës valdþios santykiai – viena ið seniausiø Ispanijos problemø. Ren-
giant Konstitucijà dël jos kilo daug ginèø ir nesutarimø. Ekstremistinës grupës (ypaè Baskø 
kraðte) ir dabar reiðkia nepasitenkinimà dël Konstitucijoje átvirtintø nuostatø, keldamos 
grësmæ Ispanijos teritoriniam vientisumui. Konstitucijoje átvirtintø nuostatø, reglamentuojan-
èiø valstybës teritorinæ sandarà, dviprasmiðkumas ir neaiðkumas – viena ið prieþasèiø, dël 
kuriø santykiai tarp valstybës ir autonominiø bendrijø yra nuolatinë bylø, nagrinëjamø Kons-
tituciniame tribunole, tema [9].  

Ispanijos Konstitucijoje átvirtintas regioninës valstybës modelis, suteikiantis plaèias sa-
vivaldos galimybes ðalies regionams. Nors Konstitucijoje Ispanija átvirtinama kaip vieninga ir 
nedaloma valstybë, joje pripaþástamas ir garantuojamas tautiniø ir teritoriniø bendrijø auto-
nomijos principas (2 str.). Kai kuriø autoriø nuomone, ði konstitucinë nuostata yra pernelyg 
abstrakti ir neapibrëþia, ar Ispanija yra federacinë, ar unitarinë, ar decentralizuota valstybë. 
Faktiðkai Ispanija formavosi kaip federacinë valstybë [13].  

Ispanijos administracinæ teritorinæ struktûrà sudaro municipalitetai, provincijos ir auto-
nominiai regionai. Ispanijos teritorija yra suskirstyta á 50 provincijø, sudarytø ið municipalitetø 
(pastarøjø skaièius priklauso nuo miestø ir gyvenvieèiø skaièiaus). Ðie administraciniai terito-
riniai vienetai turi savo valdþios institucijas. Vietinës valdþios insttitucijø reorganizacija pagal 
Konstitucijoje numatytà vietinës valdþios modelá prasidëjo 1979 m. (tais metais ávyko pirmieji 
demokratiniai municipaliniai rinkimai) ir ið esmës baigësi 1985 m. (tais metais buvo priimtas 
Vietos valdþios bazinis ástatymas) [25].  

Municipalitetai (municipios) – tai administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos 
teisæ (140 str.). Municipalitetams vadovauja municipalinë taryba. Jos narius ketveriems me-
tams renka vietos gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slaptu 
balsavimu pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Tarybos nariø skaièius priklauso nuo vietos 
gyventojø skaièiaus (ástatyme numatyta, kad tarybos nariø turi bûti ne maþiau kaip penki). 
Municipaliteto oficialiais gyventojais laikomi visi asmenys, áregistruoti nuolatiniø gyventojø 
sàraðuose. Europos Sàjungos ðaliø pilieèiai, gyvenantys Ispanijoje, turi teisæ dalyvauti muni-
cipaliniuose rinkimuose. Tarybai vadovauja meras (alkaldo). Konstitucija numato, jog merà 
gali rinkti vietos gyventojai arba municipalinë taryba ið tarybos nariø (140 str.). Municipalite-
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tuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 5000 gyventojø, sudaromi municipaliniai komitetai, 
padedantys merui ágyvendinti ástatyme numatytas funkcijas.  

Aukðèiausia vietinës valdþios institucija provincijose – provincijos deputacija (deputa-
cion provincial). Jà renka municipalinës tarybos ið savo nariø ketveriems metams. Provinci-
jos deputacijai vadovauja prezidentas, kurá renka deputacijos nariai. Paþymëtina, kad pro-
vincijos prezidento institucija buvo ásteigta dar Fr. Franko valdymo laikais [25]. Centrinei 
valdþiai provincijose atstovauja vyriausybës skiriamas atstovas – gubernatorius. 

Provincijoms, kuriø gyventojus sieja bendri istoriniai, kultûriniai ir ekonominiai ryðiai, 
suteikta teisë jungtis á autonomines bendrijas, (Comunidades Autonomas) (143 str. 1 d.). Ge-
neraliniai kortesai organiniu ástatymu gali leisti ásteigti autonominæ bendrijà vienai provincijai, 
nesilaikydami anksèiau nurodytø sàlygø, taip pat teritorijoms, neáeinanèioms á provincijos 
sudëtá (144 str. 1,2 p). Autonominës bendrijos steigimo iniciatyvos teisæ turi provincijø de-
putacijos, salø teritorijø atstovaujamosios institucijos, 2/3 municipalitetø, kuriø gyventojai 
sudaro elektorato daugumà provincijoje arba saloje. Organinis ástatymas gali nustatyti ir ki-
tus subjektus, turinèius teisæ inicijuoti autonominës bendrijos steigimo procesà.  

Ispanijos teritorinë reorganizacija á autonomines bendrijas vyko keliais etapais. Pirmieji 
autonomijos statusà gavo istoriniai regionai: 1980 m. Baskijos kraðte ir Katalonijoje, 1981 m. 
– Galicijoje, 1982 m. – Andalûzijoje ávyko asamblëjø (regioniniø parlamentø) rinkimai. 1983 
m. vienu metu vyko asamblëjø rinkimai kituose 13 autonominiø regionø. 1986 m. municipa-
linës autonomijos statusas buvo suteiktas Seutos ir Melilijos miestams (inklavams Ð. Afri-
koje). Pagal 1995 m. priimtus autonomijos statutus ðiø miestø teisinis statusas buvo prily-
gintas autonominiø bendrijø teisiniam statusui [33]. Autonominës bendrijos veikia pagal 
savo autonomijos statutà. Statutus ir jø pakeitimus tvirtina Generaliniai kortesai. Jie turi ásta-
tymo galià ir yra sudëtinë Ispanijos teisinës sistemos dalis.  

Autonominës bendrijos laikosi Konstitucijos 152 str. nustatyto regioninës valdþios or-
ganizavimo modelio. Aukðèiausia bendrijos atstovaujamoji ir teisës aktus priimanti institucija 
yra asamblëja (bendrijø statutai numato ir kitus ðios institucijos pavadinimus). Bendrijø 
asamblëjas renka vietos gyventojai ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine 
rinkimø teise ir slaptu balsavimu pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Vykdomosios valdþios 
funkcijas atlieka Vykdomoji taryba, kuriai vadovauja prezidentas. Prezidentà, kurá renka 
asamblëja ið savo nariø, skiria karalius. Prezidentas atstovauja autonominæ bendrijà.  

Konstitucija numato, kad autonominës bendrijos gali turëti visas teises, kurias joms 
numato konstitucija (visiðka autonomija) arba dalá jø (ribota autonomija). Generaliniai korte-
sai organiniu ástatymu gali perduoti autonominëms bendrijoms ir kai kuriuos ágaliojimus, ku-
rie pagal konstitucijà priskirti tik valstybës kompetencijai (150 str. 1,2 d.). Konstitucija ir ásta-
tymai nustato autonominiø bendrijø veiklos kontrolës bûdus. Kontrolës funkcijas atlieka 
Konstitucinis tribunolas, Vyriausybë, Audito rûmai, administraciniai teismai ir kitos instituci-
jos, kurias steigia parlamentas (150,153 str.). Centrinei valdþiai autonominëse bendrijose at-
stovauja vyriausybës atstovas. Já skiria vyriausybë ministro pirmininko teikimu. Tais atvejais, 
kai autonominës bendrijos priimti sprendimai ar veiksmai prieðtarauja konstitucijai, ástaty-
mams ar bendriems valstybës interesams, Ispanijos vyriausybë, pritarus Senatui (absoliuèia 
balsø dauguma), gali imtis tam tikrø tiesioginio valdymo priemoniø (155 str.). Kokios tai 
galëtø bûti poveikio priemonës, nëra aiðku, – Konstitucija nedetalizuoja jø turinio. 
 

Iðvados 
 

Galima iðskirti kelis Ispanijos konstitucingumo raidos etapus: 
1. Laikotarpis nuo XIX a. pradþios iki 1939 m. – vadinamasis „þlugusiø konstitucijø“ lai-

kotarpis. Ðiuo laikotarpiu pagal politiniø santykiø reglamentavimo pobûdá galima iðskirti libe-
ralias, kuriomis siekiama apriboti monarcho valdþià ir iðplësti tautos atstovybës – parlamento 
– teises, pvz., 1812, 1837, 1869 m. Ispanijos konstitucijos, konservatyvias, kuriomis siekiama 
sustiprinti monarcho galias ir susiaurinti parlamento teises, pvz., 1845 ir 1876 m. konstituci-
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jos, ir radikalias, kuriose átvirtinami kardinalûs valstybës valdymo pertvarkymai, pvz., 1873 ir 
1931 m. konstitucijos, konstitucijas.  

2. 1939–1975 m. – frankistinës diktatûros laikotarpis. To meto fundamentalieji ástatymai 
apribojo politines pilieèiø ir parlamento teises, pakeitë parlamento sampratà, iðplëtë valsty-
bës vadovo galias. 

3. Laikotarpis nuo 1975 m. – demokratiniø pertvarkymø ir 1978 m. Ispanijos Konstitu-
cijoje átvirtinto demokratinës, socialinës ir regioninës valstybës modelio ágyvendinimo eta-
pas.  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Due to its turbulent history, Spain has had several constitutions since the first one drafted in 
1812 and the last one adopted in 1978. There were also the constitutions passed in 1837, 1845, 1869, 
1873, 1876 and 1931. In 1939–1967 Spanish constitutional system was regulated by Franco’s 
fundamental laws. 

The 1978 Spanish Constitution, based on the changes of the Franco’s fundamental laws, 
dismantled the political system of Franco regime and established Spain as a democratic state ruled by 
law. The writing of the Constitution was a long and arduous task, involving extensive negotiations 
and compromise. Spain has a history of failed constitutions, and the framers of the 1978 
Constitution endeavoured to devise a document that would be acceptable to all the major political 
forces. 

The 1978 Spanish Constitution proclaims Spain to be a social and democratic state governed 
by law and declares liberty, justice, equality and political pluralism to be the country’s foremost 
values. National sovereignty resides in the people, from whom all powers of the state emanate. 

The Constitution defines Spain as a parliamentary monarchy, with the king as a head of State 
and symbol of its unity and permanence. It establish a bicameral legislature, the Cortes, and an 
independent judicial system. 

One of the main problems that the Spanish Constitution of 1978 had to deal with was political 
decentralization of the Spanish State. The Constitution proclaims the indissoluble unity of the nation, 
but it recognizes and guarantees the right to autonomy of the nationalities and regions of which the 
state is composed. This transformation from unitary state into a more decentralized structure was not 
accomplished without bitter conflict. Reactionary elements objected to any reference to regional 
autonomy in the Constitution as a threat to national unity, while the extreme, militant Basques 
demanded the right of self-determination for the regions. Discontent in this region has been a major 
disruptive element in the post-Franco years.  

The confused system of division of competences between the State and Autonomous 
Communities, the ambiguous provisions laid down by the Constitution when it defines the territorial 
organisation of the State, has laid to many conflicts of jurisdiction between the State and 
Autonomous Communities. The issues concerning the conflicts of territorial competences take the 
great part of the work of Constitutional Court in Spain. It should be mentioned that Constitutional 
Court has developed an important doctrine in the definition of „the building of the State of 
Autonomous Communities“. 

The purpose of this article: discussion of the Spanish constitutional history, the features of 
Spanish constitutions, Spanish constitutional traditions and their influence on the modern Spanish 
constitutional law.  
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