nеред своїми rромадяна1\1и для налагодження контактів, необхідних для
nідвищення ефективІ:ІОСТі місцевих соціальних програ~;

-налагодити контакти органів місцевого самоврядування з депутатами
:всіх рівнів для вирішення

Місцевих та державних проблем соціального

захисту населення;

-

вивчати й використовувати досвід інших організацій щодо надання

соціальних послуг, поширювати

його шляхом про.ведення

семінарів та

розробки методИ'llіИХ рекомендацій;

-

організувати робо:rу рад з координації діяльності всіх закладів та

організацій соціального захис:rу населення.
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llРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ЗАХИСНИКА '
В ІСПАНІЇ
Світовій практиці відомі різноманітні інсппуці.ї, які своєю діяльністю
забезпечують нагляд за дотриманням прав людини. Важтrиве місце серед

1ІИХ посідає _інсти:rут омбудсмена, який діє майже в 100 країнах світу. Його
створенюr й діяльність відкрили нову сторінку у відносинах між державою
та rромадяна..мл, значно демократизували сам ста:rус людини й rромадянrrна

nідвищилв захищеність їх прав та свобод від зловживань з боку органJБ
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державної влади.

Становить інтерес дослідження цього інституrу в Іспанії, оскільки ця

країна (як деякою мірою й Україна) розпочала побудову демократичного
суспільства, маючи за rшечима тривалий період існування авторитарного

pewJIIvry.

Тому не випадковим було прагненЮІ законодавців Іспанії створити

і1 забезnечити всі необхідні :умови й засоби, які гаран::rували б повагу й
·~ахист JЧ)ав людини й не допустили б повернення авторитарного режиму.

Одним із проявів цієї тенденції й було .запровадження інституту Народного
'І<Іхисника, введення якого прискорила свого часу спроба здійснення

nрофранкістського заколоту [2]. Вважається, що це було одне з найбільш
кдашrх державно-правових нововведень на стадії переходу від режиму

Франко до демократії.
Модель омбудсмена Іспанії наближена до "сильної" класичної
ІІtведської моделі, що, на думку дослідників цьоrо інституту є вІШравданим,

tю Це робить інститут Народного захисника здатним ефективно захищати
11р::іва гром:а,цян особливо на cyчacнOllfJ' етапі, коли зростання повноважень
органів державної влади повинно супроводжуватися зростанням

міри

' Іахисrу прав громадян і перш за все від самих же органів державної влади.

Згідно з законом Іспанії "Про Народншu захисника" від 6 квітня

1981 р.

І !ародний захисник- це уповноважений Генеральних Кортесів, який
Іірюначається ними для охорони прав людини та здійснення нагляду за:

'\інльністю адміністрацій терміном на n'ять років : Він nідзвітний
І uнеральним Кортесам, які керують його діяльністю через Голову Конrресу

•і !олову Сенату

[4, c.l58].

При.значешш на посаду Народного захисника зДійснюється Конrресом,
1•(1раною

вважається особа"- яка атрnмала трип'ятих голосів членів Kompecy

t 1ула затверджена такою ж кількістю голосів у Сенаті. Якщо необхідної
1

ідьrюсті голосів nретенденrу отримати не вдається,

то не пізніше ніж

'Іvрез місяць висувається нова кандидатура й обраною вважається особа,
111 а зібрала триn'ятих голосів у Конгресі й абсалютну більшість голосів у

І \;паті.

ВИС'jВання кандидатур (чи кандидатури) на nосаду Народного захисника
11 ровадять сnеціально призначені комісії Конгресу й Сенату простою

tІtJ1ь шістю голосів на сnільному засіДанні rriд головуванням Голови

l І1Нrресу.

У т;з.ком.у ж nорядку здійснюються висування й вибори його

Ін>мічників, ЯЮІХ рекомендує комісії Народшrn захисник.
Законом не встановлено спеціальних вимог щодо кандидата на nосаду

( 11р о фесія,

віІ<, правозахисна nрактика), і Народним захисНІІКом може бути

ІІ(>раний будь-який nовнолітній ісnанець, наділений у повному обсязі
1 ромадянськими

й політичними правами. Однак nосада Народнdго .
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захисника несумісна з будь-яким nредставницьким :маНДатом, політичною
посадою чи діяльністю, з членством у політичній nартії чи з виконанням:
керівних функцій або служ-бових обов ' язків у політичній nартії, профспілці,
асоціації, об' єднанні, з перебува.ння.м на дійсній сл:ужбі в органах публічної
адміиістраці'і, зі здійсненюrм судової чи прокурорської діяльності та будь

якою іншою професійною, комерційною, трудовою діяльністю ..
Такий іrідхід спрямований на те, щоб гарангувати більшу незалея<Ні.сть

Народного захиснИка .в здійсненні своїх фунrщій. Важливо nідкреслити: й
те, що1сп3Jіськ:и:й омбудсмен кориСІ)'ється правом н:едоторканності . Він не
може бути затриманий, заарештований, оштрафований, піддаюпl
кримінальному переслідуванню чи судовому покаранню за :висловJповання

чи дії , здійснені nід час виконання своїх слулrоових обов'язЮв. В :інших
випадках Народний захисник у періо,д виконання: своїх обов' язЮв не може
бути затриманий чи заарештований, окрім ви.п:адків затримання на місці
злочину; в цьому випадr<у його затримання, арешт, притягнення до судової

відповідальності здійснюються виютючно палатою з кримінальних справ
Верховного Суду Іспанії. Достроково nовноваження омбудсмена Ісnанії,
окрім випадку винесення обвинува,їЬного вироr<у за здійснен...'іЯ тяжкого

злочину, можуть бути nрипинені тільки у випадr<ах його відставЮІ, смерті
чи несподіваної втрати здатності виконувати свої функції, а також при явно
недбало:му ставлеНІПО до виконаІШЯ своїх службових обов'язЮв.
Діяльність Народного захисника не nриnиняється у виnадку розnуску

Генеральних Кортесів, коли вони не засідають, коли заЮнчився термін їх
повноважень, або коли оголоmен но надзвичайний чи воєнний: стан.
ОчевJЩНо, що все зазначене, як і положенняч.l ст. б Закону, що "Народний
захисRИК ... не отримує вказівок ні від якого органу. У здійсненні своїх

функцій він незалежний і діє згідно своіх переконань", служать свого роду

вагомими правовими гарантіями його діяльності.
Сфера діяльності омбудсмена Іспанії - це відносини між особою й
органами держави, іх посадовими та С.JІуJJіі5ов'ими особами (міністри,
адміністративні органи, службовці та інші особи, які знаходпьсяна СJІ:у)[<бі.

в публічній адміністрації) . Крім того, Народний захисник наділений nравом
здійсRЮвати наг!1ЯД за діяльністю Регіонального автономного утворенш і
за дотриманням прав людини військовою адміністрацією, але без втручання
в керівництво національної оборони. До ньоrо надходять також скарги з
nитань функціон)rвання судової адміністрацй. У цьому вишщ:ку омбудсмен
направляє скарги в прокурюуру для розслідування їх вірогідності й вжиття
своєчасних заходів по усуненmо порушень прав громадян або передає їх

коnії в Генеральну Раду судової влади, або повідомтоє
Генеральним Кортесам.
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:rrpo

це питання

Закон водночас обмежує сферу діяльності Народного за.'<исниіа. До
його компетеІщії не входять ті справи, де громадяни взаємодіють .між собою,

або з яких очіRується винесення судового рішення. Він також призупиняє
розгляд справи, якщо зацікавлена особа подає позов чи скаргу в суд першої

.

інстанції чи Конституційний суд країни. Однак це не є перешкодою для
.

розсmдування захисником загальних порушень прав людини, зазначених

у скарзі . У будь-якому випадRу він стежить за тим, щоб відповідний орган
чи посадова особа усунули названі в ній nорушення nрав.
Діяльність омбудсмена Ісnанії більш демократдчна й
формалізована

менnr

nорівнянна з іншими державними органами, що

здійсю{)ють захист прав громадян. Він не такою мірою обмежений
правовими рамками. Скарги nо:цаються Народному захисникові

зацікавленою особою із зазначенням їі nрізвища, місця nроживання, чітким
почерком на звичайному паnері без стягування державного мита. Усі
службові послуги Народного захисника здійснюються ним безкоштОвно,
із заявників не береться також плата за доnомоrу адвоката й nрокурора
nри вирішенні скарг.

КонтРольні функції ісnанського омбудсмена здійснюються nерш за все
на підставі скарг, тобто основним методом його роботи є розгляд і перевірка
скарr на порушення nрав людини. Звернутися до Народного захисника може

кожна фізична чи юридична особа без будь-яких обмежень. Він реєСТрує
всі скарги, які надійшли до нього і nровадить розслідування зазначених у
скарзі фактів порушень. Якщо ж скарга незначна чи анонімна, або її розгляд
не належить до компетенції захисника, або містить недостовірні дані,
неіснуючі nретензії, він відхиляє і:ї розгляд. В останньо:rvtу випадку письмово

обгрунтовуються мотиви віДмови розгляду скарги. Рішення Народного
захисника з цього nриводу оскарженню не nідлягають.

Здійснюючи свої обов' яз кн по розгщцу скарг, омбудсмен користується
досІпь широкими nовноваженнями . Так, nрийнявши скарrу-до розгляду,

Народний захисник повідомляє про неї відповідні адміністративні органн
чи служби, для того щоб їх керівники не пізніше ніж через

15

днів дали

пояснення по фактах порушення nрав, викладених_у скарзі. Якщо ж скарга,

по якій nровадиться розслідування, стосується nоведінки посадових осіб
чи державних службовців, які nорушил~-1: nрава nри виконанні своїх
службових обов'язків, то вони зобов'язані в десятиденний термін дати

nисьмове nояснення Народному за..'<исникові з Додатком усіх необхідних
(на їх думку) документів, які підтверджують правомірність їх дій.
Омбудсмен може перевірити вірогідність nоданих документів, інших
JІ,Оказів і в нео?лідних випадках 3апроnонувати державному службовцю,
nосадовій особі провести зустріч за участю всіх зацікавлених по даній
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справі осіб з метою вретуmовання: конфлікту й поновлення їх nорушених
ІТрав. Відмова дати ІТояснення по скарзі з боку адміністратмвн:и:х органів,

службових і посадових осіб може бути розцінена Народним захисюї1сом як
переШІюда, що затруднює виконання його фующій.

Д1ІЯ реалізації своїх правоза.-хисюfх фун:кцій інсrюут ом(~удс:м:ена Ісnанії
наділений відповіднями правовими гарантіями. Так, усі органи й

організації, їх посадові особи зобов' язані надавати Народному захи:сшш.ов ·

доЛомоту в його розслідуваннях та інспекціях. На стадії перевірки скарги
чи в процесі розслідування порушення ІТрав людини він · за власною
ініціативою може безперешкодно відвідувати будь-якуустанову пубіllчної
адміністрації, зустрічатися зі службовцями й особа,'\1и, ят<і знаходлться на
\

публічній службі , з метою перевірки фактів порушення зловживання
владою, отримання й

вивчення необхідної для вирішеюrя ск.арти

документації . Йому не може бути відмовлено в доступі до будь-яких
службових паперів чи адміністративн:Их документів або тих, що стосуються
діялr,ності чи служби об' єкта розслідування. Не становлять виняток і
секретні документи. Якщо ж захисникові відмовлено у видачі останніх, то
рішення про це повшrно прийматися Радою Міністрів. Однак, якщо він
вважає, що такий доь.-ум:ент може значним чином вплшrути на позитивне

вирішення справи, то доводить це до відома Членів спеціальної комісіІ
Конгресу й СенаJУ, ЯІ<і спрюооть йому в отриманні потрібної інформадіі:
по цих документах.

Протидія чи негативне ставлення до діяльності омбудсмена Іспанії з

боку будь-якої установи, службовця чи особи, яка знаходиться на слркбі в
публічній адміністрації, можуть бути предметом спеціального nовідомлеюІя

Генеральним Кортесам. lЦодо службовців , які вчИняють перепони:

розслідуванню матеріалів скарги, відмовляються наДавати необхідну
інформацію, утруднюють доС1}'П до службових па.ттерів чи адм:.іністративної
документації, Народний захисник передає наявні документи з відповідною
заявою в прокуратуру для вжиття правових заходів.
При розгляді скарг захисюr:к. повинен детально оціюrти, чи це й,хrеться

про скарту індивідуального характеру, чи вона має більш широкий аспект.

Надійним індикатором при цьому стає частота й кіль:r<іс:Ть поданих скарг
однакового характеру. Виявлення й вивчення недоліків у діяльності органів
влади за допомогою таких даних є однією з функцій іспанського

омбудсмена.

-

Народний захисник здійснює свої контрольні функції не тільки на
підставі поданих скарг, а й за власною ініціативою , за обов' яз ком служби.
Він має право відкривати провадження в справі й ІТритягати до
відповідальності службовців і громадських уповноважених урядового чи
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ад;-.Ііністративного рангу, а таJ<Ож місцевого рівня без будь-якої nопередньої
письмавоі сю1рги.

У своїй діяльності з'l.Хи.сник не обмежений тільrш вузькоюридичними
рамк<:L\fИ, тобто він контролює не тільки закошrість і доцільність актів та
дійорганів влади, іх посадових осіб. Вінуповновжений виявляти, що стало
nричиною скарги ( з ловживання, дискримінація, помилка, свавіллЯ,
недбалість , упущення:), rю trrрошовати відповідність актів і дій органів

державної влади, і:rосадових, службових осіб закону, встановлювати

нстю3у:мність, неспРаведливість рішень, перевіряти їх цілі й підстави
Харюперною особливістю діяльності Народного захисшІка в Іспанії
нк ш:ісередника між чюмащпІЮ\1И й. органами влади є те, що він не має

ніякої можливосгі безпосередньо корегувати рішення органу чи особи, яка
rюрушила права людини, тобто він не має повноважень змінити чи
а:е:улювати акти й рішення публічної адміністрації, а може тільки

·Jа..чропо:нувати змінити критерії і:х використа..чня:. Якщо ж у результаті с:воїх
розсліду_вань захисник nер еконується, що виконання: норми може сщ:шяти
впюІК11Сонню несправедливих чи небезпечних ситуацій для осіб, які
підлягають адміністратJ:ffіному впливу, :він :може звернутися у повноважJП.fЙ

орган чн ад1-rlністрацію з пропозицією :внести зміни в цю норму
Народний захисник над іл ен~й також правом

звертатися в

Кон.:титуційний суд Іспанії з заявою про неконституційність певних
' !аконодавчих: положень.

Незважаючи на л:;, що омбудсмен має право тільки рекомендувати, а
не зобов ' язувати юнеонувати свої вказівки, форми реагування захистІка у

вшrадтqт виявлення порушень заJ<Ону, прав rромадян різноманітні . Він може

наnравляти органам і службовим особам публічної адміністраціі
~snу :важення, рекомендації , пам'ятні заnиски з приводу їх законних
обов' язків, а також ІГропозиції по усуненню порушених прав_ Не nізніше,
ніж через місяць ці органи й особи зобов'язані дати письмову відповідь із

зазначенням вжитих заходів_ Якщо такої відповіді Народний захисник не
одержав або ж ніяrшх заходів по усуненню порушених прав не було вжито,
він може зробити спеціальне повідом;rення П? суті справи й про
запропоновані рекомендації міністерству відповідного департаменту чи

предслшюша.м вищої влади відповідної адміністрації. Якщо ж і від них
він не отримає пояснення, то шсrюча є дані факти порушень прав людИШІ в
своєму щорічному звіті чи спеціальному повідомленні Генеральним
Кортесам із зазначенням прізвищ представниЮв влади чи службових осіб ,
я.кі зайняли позицію, яка , на думку Народного захисника не сприяла
позитивному вирішенню питання поновлення порушених. прав_

Таким чином, дуже важливою формою реагування,
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притаманною

ембудемену Іспанії, є його щорічний звп

і спеціальне повідомлення

Генеральним: Кортесам, де він, окрім вищезазначених фактів, повідомляє

також про кі~кість скарг, що надійшли до нього за рік, про скарги, які він

не прийняв до розгляду, які відхилив, вказує причиюr відхилення, а також

про кількість скарг, що були ним розглянуті позитивно. У ЩL"- доі\УМентах
захисник аналізує nорушення прав громадян, що зустрічаються найчастіше,

зазначає недоліки в

· діяльності органів публічної адміністрації, їх

посадових і службоВJ.іХ осіб, інф ормує про випадки неправильного

тлумаченНя й застосування законів, висловлює свою точку зору щодо
вдосконалення законодавства та практики його застосування. Ці матеріа!ІИ

обов ' язково публікуються.

·

Народному захисникові при здійснені ним правозахисної діяльності
надають допомогу його перший та другий ломі 'Шики, яким він може

делегувати свої функції і які заміНЯІОТь його в порядку черговості у вИпадку
тимчасової нещ~ацездатності чи дострокового припинення його
повноважень . Окрім того, Народний захисник відповідно до реrламеmу

й у межах кошторису вільний призначати асистеmів, необхідних йо:му

для здійснення правозахисних функцій. Особи, які знаходяться на слуі!Фі

у Народного захисника, в тому числі й помічники, Щшпшшють виконувати
свої повноваження з моменту встуnу на посаду новообраного Народного
захисника .·

Інститут омбудсмена Іспанії

ніякою мірою не претендує на

монополізацію функцій захисту прав людини. Разом з тим, йо:муприта.ІІ1анні

особливі рисИ й низка переваг, що вигідно вирізняють його в системі
правозахисних органів . Слід зазна'Lшти, що післЯ призначення першого

Народного Захисника його апарат букваJТ...ьно був завалений скаргами. З

часом кількість скарг стабілізувалася й уже в другій половині 80-х років
с:кладала в середньому

12500

скарг на рік Однак останнім часом знову

з' явилася теІЩеrщія зростання числа скарг. Наприклад у

1991 р . їх надійшло
25730, із них до розгляду було nрийнято біля 6000 і біля 19000 було
відхилено. 99,27% скарг у 1991 р. були індивідуальними й 0 ,73%. колективними; 36,26% надійшло від nрацівНИУjв, 4,14% - від осіб, які
перебувают~- у місцях позбавлення волі, 2,4% - від студентів [1, с . 178,
179]. Усе це говоршь про високий авторитет інстюуrу омбудсмена в Іспанії
і про його значну роль у забезпеченні прав людини.
Список літератури: l.Гладьааев В. Институт пародного защит ни ка
(омбудсмена) в Исnании
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
При харакrеристике акционерного общества как юридич.еского лица
след:rет исходить из классического

подхода ,

основьшаясь на теориях

юридических mщ, а тю:оке принимая во внимание функции юридического
;шца п анаJшзируя признаки юри,Lщческого лица.

Теория: фи:кций с различними ее ответвленF.я..ми, пожа..чу:й, бьrла и
остается сам: ой распространенной, родоначальником которой считается папа

И.ннокентий

IV,

заявивший, что , корпорация существует

лишь в

чоловеческом воображении, что зто фикция, придуманная разумом·.

Р<:~зработчиком теоретической базьr теории фикции в континентаі:rьной
1 1р аво:rюй нау-ке явилея Ф . К.Савиньи, утверж,давший,

что юридические

JІИца - зто <.<лскусственньrе, допущенньrе в сиЛупрастой фиющи субье.ктьD>,
обьясняя зто тем, что истинньrм суб:ье.ктом права может бьпь лишь человек
І\аК волесrюсобная личность

(2,

с.

16 5).

В СІІІА основу применения теории

фющии положило вьrражение судьи Маршюта о том, что <<корпорацИя есть
нскусственное существо, невидимое, неосязаемое и существующее лишь с

ючки зрешш закона. Будучи чистьrм созданием: закона, :корпораціш обладает
JШШЬ теми свойствами, которьrе ей сообщил е~ учредительньІЙ акт, прямо

ІШИ предполагая их необходимьrми для ее существования>>

(17,

с.

30-31).

Критики зтой теории отмечали, что она ничего не привносит в

обьяснение понятия юридического лица, что зта теории ясна для
11оверхностного взгляда,

но туманна для того,

ІІСТИНН)'Ю сущность юридического лица

(2,

:кто

хочет установить

с.lбб). В отношении подобньrх

· sамечаний можно ЛlШІЬ сказать, что именно зтой теорией бьшо проведено
размежевание между физическим и юридическим лицом .
Современньrми последователями зтой теории в ее развитие предла
І нст<.:я расширение использования функций фиющй для характеристики
11ризнаков юридического лица, в том числе фикции цели, под которой

11оним:ается ответственность, и

фющии обособленного имущества для

ІІСсения зтой ответственности (l, с.98). Таким образом, фикция как бьr
11rохшзьrвает все признаки юридичесr<Ого лица и цели его создания, которьrе
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