
1978ko KONSTITUZIOA
I.- SARRERA
Gaur egun Espainiako historian izan den garai orekatuenean gaudela erran daiteke, hau 1978ko 
Konstituzioa adostutako testua izateagatik ulertu daiteke. Konstituzioa, alde onak eta txarrekin, 
ulertzea ezinezkotzat ematen da gaur egungo egoera eta arazoak aztertzeko. 1975-XI-20 Franco 
hil eta trantsizioa hasiko da bi zeregin nagusiekin, batetik instituzio eta lege frankistak ezabatu 
eta bertzetik lege arau nagusiago bat sortu, 1978ko konstituzioa. Aurreneko zeregina berrikuntza 
politikorako legearekin burutuko da, bigarren zereginari bidea irekiz. Legea adostu eta gero 
Suárezek PCE legeztatuko du eta ondoren hauteskundeen deialdia luzatu. Hauteskundeetan 
UCD-ko gobernua aterako da zein krisialdi ekonomikoaren arazoak konpontzeko Moncloako 
itunak eta Konstituzio bat eratzeari ekingo dio. Moncloako itunetan lortutako adostasuna 
konstituzioari aplikatuko dizkio. Diktaduratik demokraziarako bidea era antolatu eta ordenatuan 
burutu zen, erregimenetik zetorren gobernu batez, baketsuki eta batez ere gehiengoaren nahiak 
bilduz. Lorpen hauez gain eragozpenak egon ziren ere, hala nola terrorismoa eskuin, ezkerrekoa 
eta nazionalista, liskar edo konfliktibitate soziala, kale borrokak, armadari beldurra eta 
Espainiaren egitura eztabaidatua. Gertakari guzti hauek Konstituzioan islatuko dira.
I.- EZAUGARRI OROKORRAK
Konstituzioa legeen legea, hitzartua, adostua eta ez partidista da. Estatu forma bezala Monarkia 
Parlamentarioa, bi ganbarekin, ezartzen du; alderdi politikoen aniztasunean oinarritua, 
Estatuaren deszentralizazioa eta merkatuko ekonomia soziala oinarri bezala ditu. Espainiako 9.-
ena dugu, baina ezaugarri guztiz ezberdinak erakutsiko ditu, azalpena argia da, bere ingurune 
historikoan begiratu egiten badugu. Momentu historiko berri batean zegoen Espainia, 
demokraziarako bidean era antolatu eta baketsuan, eta bereziki adostasunaren nahia erakutsirik. 
Adostasun hau gobernu eta gehiengoak erakutsia eta aurreko historian gertatutakoa inolako 
eraginik ez izatearen asmoarekin. Horrela amnistia alderdi politiko orori eman eta errepublikako 
arazo berak errepika ez zitezen, ezta gerra eta diktadurako sufrimenduak ere. Gainera egoera 
berrian ez zegoen alderdi politikorik gehiengo absolutuarekin bere nahiak inposatzeko.
ALDERDI POLITIKOAZ GAINEKO 
KONSTITUZIOA KONSTITUZIO EKLEKTIKOA

Aurreneko aldiz Espainiako historian zeinetan konstituzioa ez 
da gobernuko alderdiaren nahien jasotzailea. 1812 eta 1937 
bitarteko konstituzioak gutxiengo batek buruturiko 
konstituzioak izan ziren, (45ekoa Kontserbadoreak, 69koa 
aurrerakoiak, 76koa canovista sistemak eta 1931koa ezkerreko 
alderdiek). Guzti honek 1978koaren ezaugarri bi azaltzen 
dizkigu: Bat, iraupen luzeenetarikoa artean dago eta bi, 
besteak ez bezala alderdi politikoen finkatzea eskaini du, 
alderdien arteko errotazioarekin (UCD, PSOE eta PP).

Adostasuna elementu nagusia izanik erredakzio 
prozesua bera eta onarpena motela izatera 
eramaten du. Bertan konstituzio askoren 
influentziak aurki daitezke, Espainiakoak (1931 
eta 1812koak bereziki) edo eta atzerrikoak. Berez 
78ko konstituzioa ez da originala munduko 
konstituzionaltasunerako. Nahiago izan zen 
plagioa sortzea baino eta gainera konturatu ziren 
indarrean zeuden lau konstituzioetako materiala 
erabili zutela: 76ko portugesa, 1947ko italiarra, 
1958ko frantsesa et 1949ko alemaniarra.

KONSTITUZIO NEUTROA KONSTITUZIO 
ZALANTZAGARRIA

78ko konstituzioa erreferentzi historikoz beterik dago, 
zuzenak nahiz zeharkakoak eta bere artikulu aunitz ezin dira 
ulertu gerra zibilaren edo diktaduraren ikuspegitik ez badira. 
Legegileek zerbait ezberdin eta garrantzitsua egiten ari zirela 
bazekiten eta hortaz batzutan arranditsu kutsua eta utopia ere 
nabariak dira. Aurreneko, seigarren eta zazpigarren tituluetan, 
arlo sozial eta ekonomikoen ingurukoetan, sozialista eta 
komunisten influentziengatik, printzipio oinarri anitz agerian 
dira, baina praktikara eramateko geroko lege xehatzaileak 
behar dituztenak dira. Hala nola etxebizitzaren eskubidea edo 
lanekoa. Hau dela eta zenbait historiagile 1812koarekin 

Testu ireki eta zalantzagarria edo anbiguoa da.. 
Konstituzioak aukera ezberdinak eskaintzen ditu 
erantzun malgua eta anitza eman ahal izateko 
eman daitezkeen egoera ezberdinetarako. 
Eraturiko egoera ez da zehatza, baina etorkizunean 
gehiengoak adostasunen bidez eratzeko parada 
ematen du, adibidez dibortzioa, abortua, 
autonomiak, hezkuntza eta abar. Laburtuz hanpatu 
daitekeena zera da, adostasuna posible izan zela 
nahita zalantzagarritasun hori agerian usten 
zutelako, jarrera bat edo bestearen garaipena 



aldentzen dute eta bertako “izpiritu iraultzaileaz” hitz egiten 
dute. saihesteko: emaitzari Konstituzio irekia deitu 

zitzaion..

II.- LEGEGILE PROZESUA
 UCD-ko gobernuaren ideia bere ideiatik gertu ziren konstituzionalista adituek epe labur batean 
testu motza eta landua burutzea zen baina kontrakoa gertatu zen, hots, testu luze eta denboran 
zabaldu zena, batez ere PSOE eta PCE kontrako jarreragatik, ahalik eta eskubide eta askatasun 
gehien konstituzionalki nahi zutelako. Gobernuak erredakzioa ganbararen esku uztea onartu 
zuen. Laster erredakzio batzorde bat eratu zen. Bere partaideei konstituzioko “egundoko 
zazpiak” bezala ezagutzen zaie: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón eta José 
Pedro Pérez Llorca UCD-eko kideak; Gregorio Peces Barba sozialista; Manuel Fraga alianzista; 
Miquel Roca Kataluniako gutxiengoaren ordezkari eta Jordí Solé Tura komunista. Hemendik 
kanpo euskal nazionalistak gelditu ziren. 
BATZORDEAREN LANAK
Erredakziorako lanak handiak dira kontutan izanik bazekitela konstituzioa aro berriaren abiapuntua izango zelako. 
Hasieratik eztabaidak isilpean mantentzea erabaki zuten, 31ko konstituzioan gertatutakoaren kontra. Sekretua eta 
konfidentzialtasuna aliantzen aldaketak izateko parada eman zuten eta zenbait puntuetan amore ematea aldi berean 
funtsezkoak ziren puntuak aurrera atera ahal izateko. AP konstituzio mugatu bati uko egin behar izan zion eta UCD 
testu labur bati etorkizunean puntuak garatzeko, baina azkenean testu luze eta eskubide nahiz askatasun askoren 
garapenarekin buruturiko testua atera zen, PSOE eta PCE nahi zuten moduan. PSOEk batzordean gobernu bezala 
errepublikarako boto partikularra eman bazuen ere, praktikan monarkiaren eredua onartu zuen, aldez aurreko 
botaketarik gabe; PCE ez zuen kontrako jarrerarik izan baina AP-rekin batera erregearen boterea mugatzera ekin 
zion. Miguel Roca, katalanistak bertzeen arteko zubiak antolatzera ekin zion, baina autonomiaren auzia 
jorratzerakoan bere proposamena inposatu zuen UCD eta AP-ren onarpenarekin, hori bai, egunkarietara gairen 
inguruko filtrazio bat zabaldu zenean arazo handiak izan zituzten euren alderdiekin onarpena zela eta.

GORTEETAKO TRAMITAZIOA
1978-IV -an amaitu zuten proiektua, baina bukatu aurretik PSOEko ordezkaria, Peces Barbas, batzordetik atera zen 
hezkuntzaren gaian zituen zalantzengatik eta batez ere UCD eta katalanisten arteko paktuagatik. Adibide honek 
erakusten digu prozesuak bere zailtasunak izan zituela. Gorteetan artikulu gehienek PSOEren kontrakotasunarekin 
topo egiten zuten, nahiz eta onartuak izan. Hau horrela jarraitu zuen Fernando Abril Martorell UCDkoa eta 
Alfonso Guerra PSOEkoa hitzarmen konstituzional orokor batetara iritsi zirenera arte. Hemendik aurrera UCD eta 
PSOEk bloke bat eratu zuten eta artikulu guztiak onespena jaso zuten. PSOEk hezkuntza pribatuari diru laguntzak 
ematea onartu zuen baina honen truk Kontseilu Eskolarra eskoletako gobernu erakunde nagusiena izatea lortu 
zuen; abortuaren gaian bitarteko formula bat atera zuten zeinekin artikulua ezer ez zen argitzen edo garatzen. 
(“pertsona orok” “denengatik” bizitza eskubidea dute). Heriotza zigorra bertan behera gelditu zen sozialista eta 
komunistak nahi zuten moduan, baina onartuta gerra egoeratan UCD eta AP nahi zuten modura. Erlijiorekin ez 
ziren arazoak izan, ezta gai sozioekonomikoekin; autonomiaren gaian ordea eztabaida beroak ematen ziren. PSOE 
eta UCD-k gai nagusienetan adostasuna lortuta zuten, baina bertze taldeen salaketak zirela eta hitzarmena zabaldu 
zen PCE eta katalanei. Hala eta guztiz nahiz eta saiakerak egin ezin izan zuten konbentzitu AP-ko kide guztiak 
(batzuk autonomiaren aurka ziren eta jainkoari erreferentziarik ez izatearekin), ezta EAJ-koei bere eskubide 
historikoak garatu gabe zeudelako nahiz eta testuan erran “eskualde foralen eskubide historikoak babestu eta 
errespetatu”, baina eskakizuna Euskal Herrirako autodeterminazioa zen.
Azkenean ganbarak onartuko du proiektua urrian, EAJ-ko kideen abstentzioarekin eta AP-ko 5 kideen kontrako 
botoarekin eta 1 Euskadiko Ezkerrekoa. Erreferenduma 1978ko abenduaren 6ean ospatu zen. Konstituzio berriak 
boto emaileen bi heren jasoko du. Euskal Herrian abstentzioa garrantzitsua izan zen EAJ gomendatu zuelako eta 
bertze alderdi batzuk kontra zeudelako. 

III.- LEGEGILE GARAPENA 
OINARRI OROKORRAK. ESKUBIDEAK ETA ASKATASUNAK
Estatua berdintasuna, askatasuna eta aniztasun politikoaren oinarrietan datza, demokratiko eta soziala definitzen 
delarik (ezkerreko indarrek lortutako kalifikatzailea nahiz eta 31koan bezala “langileen errepublikara” iritsi ez), 
Zuzenbidekoa; estatuaren forma monarkia parlamentarioa, europarrak baino botere gutxiagorekin, baina onespen 
sozial gehiagorekin. Eskubide eta askatasunen zerrenda luzea jasotzen da, 1837, 1869 eta 1931koetan bezala eta 
gainera azken honetan bezala izaera sozialeko eskubideak agertzen dira eta kapitalismoari nabardurak ezarriz, 
estatua ekonomian parte hartzeko gaitasuna desoreka zuzentzeko, azkenengo hau sozialista eta komunistek 
bultzatua. “Indar faktiko” izendapenarekin zalantzagarritasunak ere badira. Estatuaren konfesionaltasun onartzen 
da, nahiz eta espresik eliza katolikoa mentatu; indar armatuen betekizuna “Espainiaren subiranotasuna eta 
independentzia bermatze …” da, aurreneko tituluan jasotzen den moduan. Baina honen truk alderdi politiko, 



sindikatu eta ugazaben elkarteak izatea konstituzionalizatzen da. Gainera aurreneko titulu honetan ere dibortzioren 
aukera irekitzen da eta greba eskubidea bermatu egiten da. 
ESTATUKO INSTITUZIOAK
Estatuko lau instituzio nagusiak hauek dira: koroa, gorte orokorrak, gobernua eta botere judiziala. Monarkia 
parlamentarioa, moderatua eta arbitrala bezala hartzen da, aurreko konstituzioetan baino botere gutxiago izanik, 
edo Europako bertzeak baino, nahiz eta biztanleagoaren arreta gehiago izan. Erregea estatu burua da, Espainiako 
batasunaren sinboloa eta bere zeregina instituzio ezberdinen funtzionamendua arbitratu eta moderatu da eta 
azkenik Espainia atzerrian ordezkatzea. Gorte orokorretan bi ganbarako sistema ezartzen da –aurreko 
konstituzioetan bezala 1812 eta 1831koa ezik zein ganbara bat besterik ez zegoen iraultza testuinguru konkretu 
batean sortu bai ziren-. Gorte hauen funtzioa botere legegilea eta gobernuaren kontrola da. Bi ganbara sistema 
arindua dago Senatuaren garrantzia Kongresuarena baino txikiagoa bai da. Senatua eskualde izaera du, federal 
eredura iritsi gabe. Kongresu eta senaturako hauteskundeetarako Berrikuntza politikorako legearen eredua 
erabiliko da, sistema proportzional arindua aurrenekorako eta gehiengoarena bigarrenerako.

ZORTZIGARREN TITULUA. 
AUTONOMIAREN GAIA BERTZE ASPEKTU

VIII. titulua lurraldearen antolaketaren ingurukoa da, Espainiak 
historian zehar izan duen arazo larrienetariko bat, gaur oraindik ere. 
Titulu hau izan zen eztabaidatuena eta juridikoki nahiz teknikoki 
garapen ahuleneko. Euskal nazionalismoa eta Kataluniako Generalitat 
eskubide historikoen eskakizuna sartu nahi izan zen, baita Espainiako 
bertze eskualde batzuetan agerturiko erregionalismo nahiak bildu ere. 
Euskaldunak eta katalanak kontent uzteko “nazionalitate” kontzeptua 
erabili zen, nahiz eta eskuinekoek batasun espainolaren aurkakotzat 
izan. Eredu malgua, irekia eta zalantzagarria  finkatu zen, nazionalitate 
historikoen nahiak jasotzeko (EH, Katalunia eta Galizia) eta bertzetik 
gradu txikiago eta motelagoa eskaintzen zizkion bertze eskualdeei. 
Autonomiara iristeko bi eredu finkatu ziren 151. Art eta 143.Art. Hau 
liskar iturria izango zen 80.hamarkadan eta gaur egun ere. 

Gai nagusiak Lege Organikoen bidez 
onartu behar direla finkatuko da, gehiengo 
absolutua behar dutelarik, honekin gai 
nagusietarako adostasuna beharrezkoa 
izatea zabaldu nahi dute. Berrikuntzen 
artean Zentsura botoa dugu botere 
exekutiboa bota ahal izateko 
parlamentarismoaren gehiegikeria 
ekiditeko, 1931ko konstituzioan gertatu 
zen moduan. Berria izango da ere 
askatasunak babesteko sistema zabala, 
Herriaren Babeslea, auzitegi 
konstituzionala edo botere judizialaren 
bitartez.  
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