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Розпад Радянського Союзу 
призвів до утворення на його те-
ренах нових незалежних держав. 
Незважаючи на спільне минуле, 
кожна з них обрала власний 
шлях трансформації основ де-
ржавного ладу, який в Україні й 
досі, на жаль, комплексно не вив-
чався. Насамперед це стосуєть-
ся конституційних перетворень 
у колишніх республіках радянсь-
кої Прибалтики. Окремі аспекти 
становлення засад демократії в 
інших пострадянських країнах 
ґрунтовно досліджувалися в ро-
ботах українських конституціо-
н а л і с т і в  Ю.Г.  Б а р а б а ш а ,  
А.З. Георгіци, Ю.М. Тодики, 
 В.М. Шаповала та ін. Ураховую-
чи європейський вектор розвит-
ку України, вважаємо, що на 
особливу увагу заслуговують 
конституційні реформи, які від-
булися в Латвії, Литві й Естонії 
після набуття ними незалеж-
ності, що дозволило їм стати 
повноправними членами Євро-
пейського Союзу й НАТО. 

Метою даної статті є визна-
чення якісних характеристик кон-

ституційних перетворень у краї-
нах Балтії, виокремлення в них 
етапів конституційного процесу 
і з’ясування їх властивостей. 

Аналізуючи сучасний стан 
конституційно-правових реформ 
у пострадянських республіках, 
переважна більшість науковців 
слушно зауважують, що їх різно-
манітна динаміка зумовлена різ-
ними соціально-економічними 
умовами, особливостями інфра-
структури населення, різницею 
культур та іншими чинниками [18, 
с. 1]. Так, керівник Російсько-
Балтійського центру Інституту 
соціології РАН Р.Х. Симонян за-
значає, що порівняно з іншими 
радянськими республіками При-
балтика завжди відрізнялася до-
сить високими стандартами роз-
витку промисловості, сільського 
господарства й рівня життя на-
селення. Крім того, він акцентує 
увагу на близькості менталітету 
останнього до психології народу 
Заходу і звертає увагу на зако-
нослухняність громадян цього 
регіону у соціально-політичній 
діяльності [14, с. 152]. Поза вся-
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ким сумнівом, ця більш-менш 
благополучна соціально-еконо-
мічна ситуація в країнах Балтії 
дозволила правлячим колам ос-
новну увагу зосередити на ре-
формуванні політичної системи. 
Р.Х. Симонян підкреслює, що в 
них відбувався активний процес 
стимулювання діяльності доб-
ровільних політичних, економіч-
них, професійних, культурних і 
територіальних об’єднань грома-
дян, які створюють організацій-
ний каркас громадянського сус-
пільства [13, с. 57]. У свою чергу, 
професор факультету управлін-
ня Джорджтаунського універси-
тету Марк М. Ховард наголошує, 
що тільки за допомогою сильно-
го громадянського суспільства 
можливі інституціональні й полі-
тичні зміни в посткомуністичних 
державах [17, с. 174]. 

Отже, узагальнюючи ці вис-
новки, варто вказати на чинники, 
які вплинули на стабільність кон-
ституційного процесу в балтійсь-
ких країнах. По-перше, це визна-
чальна близькість світовідчуття 
населення до традицій західного 
конституціоналізму і сприятлива 
соціально-економічна ситуація. 
По-друге, заінтересованість де-
ржав у розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства. По-
третє, активна позиція громади 
і розуміння необхідності прове-
дення кардинальних соціально-
економічних і політичних ре-
форм. 

Рішення Верховних Рад 
Латвії, Литви й Естонії про вихід 
республік зі складу СРСР та ого-
лошення їх незалежності пору-
шило питання про потребу в 
розробці конституційно-право-
вих механізмів, які дозволили б 
поступово, без гострих суспіль-
них потрясінь перейти до нового 
типу державності. З нашого пог-
ляду, для осмислення особли-
востей цього періоду конститу-
ційного розвитку вказаних країн 
варто звернутись до класифіка-
ції моделей перехідного процесу, 
запропонованої А.М. Меду-
шевським. За його твердженням 
існують 2 основні форми пере-
хідного процесу – договірна і 
«розриву угоди». Договірна (або 
консенсусна) модель виникає в 
результаті народного волевияв-
лення, що виражається через 
політичні партії й відзначається 
стабільністю, легітимністю й на-
ступництвом правового розвит-
ку. Друга, так звана «розриву уго-
ди», за думкою цього дослідника, 
характеризується тим, що сторо-
на-переможниця (партія, держа-
ва або іноземна держава) 
нав’язує свою волю тій, яка про-
грала [8, с. 71]. 

Конституційний процес не-
залежної Латвії вчені називають 
феноменом на пострадянському 
просторі [3, с. 297]. Думаємо, що 
із цим висновком можна погоди-
тись, оскільки дійсно тут відрод-
ження Конституції 1922 р. стало 
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не просто символічним жестом. 
Починаючи з моменту проголо-
шення в 1990 р. Декларації «Про 
поновлення незалежності Латвій-
ської Республіки», в країні відбу-
вався процес поступової регене-
рації її Основного Закону, прий-
нятого Конституційними збора-
ми. Водночас з метою приведен-
ня положень цієї Конституції у 
відповідність до фактичних сус-
пільних реалій у парламенті 
створюється конституційна ко-
місія, яка відпрацьовує її нову 
редакцію. У Латвії виникає уні-
кальна ситуація, коли в державі 
до повного поновлення в 1993 р. 
Верховною Радою Конституції 
1922 р. одночасно діють поло-
ження Конституції Латвійської 
РСР 1978 р., які не суперечать 
статтям 1 – 3 і 6 Конституції 
1922 р. Як бачимо, в перехідний 
період в країні діяв своєрідний 
комплекс норм конституцій аб-
солютно різних суспільних фор-
мацій, які фактично утворювали 
тимчасову конституцію. 

Щодо конституційного про-
цесу у Литві, то він також мав свої 
особливості. Так, 11 березня 
1990 р. її Верховна Рада скасу-
вала дію Конституцій СРСР 
1977 р. і Литовської РСР 1978 р. 
і прийняла Закон «Про поновлен-
ня сили Конституці ї  Литви 
1938 р.». З огляду на фактичні 
зміни суспільних відносин у той 
же день народні обранці прийма-
ють ще один – «Про тимчасовий 

Основний Закон Литовської Рес-
публіки», який, по-суті протягом 
2-х років до затвердження пос-
тійної конституції виконував 
функцію тимчасової. За слушним 
твердженням литовського вче-
ного В. Синкявічуса, регенерація 
Конституції 1938 р. є символіч-
ним кроком, який мав підкресли-
ти поновлення історичної спра-
ведливості – відродження неза-
лежної Литовської Республіки 
[15, с.43]. Стратегію наступниц-
тва відбиває постанова Верхов-
ної Ради «Про конституційний 
розвиток Литовської Республіки» 
(1991 р.), яка поставила завдан-
ня розробити нову Конституцію 
з дотриманням історичного на-
ступництва й відображенням но-
вих суспільних відносин. Зазна-
чимо, що логічним продовжен-
ням принципу наступництва є і 
текст преамбули цієї Конституції, 
схваленої на референдумі у 
1992 р.: «…Народ засновує пра-
вовий фундамент держави на 
Литовських статутах і Конститу-
ціях Литовської Республіки» [5]. 

Подібні події відбувались і в 
Естонії. Ще в 1990 р. пройшли 
вибори до вищого законодавчо-
го органу – Верховної Ради, в 
якій більшість мандатів отрима-
ли прихильники незалежності 
держави, а також представниць-
кого органу громадян – Конгресу, 
який обирали лише громадяни 
довоєнної республіки та їх на-
щадки. За його ініціативою Вер-



�0�2009/105

Питання міжнародного права
ховна Рада прийняла постанови, 
в яких радянський період, по-
суті, викреслювався з історії Ес-
тонії. Відповідно до цих поста-
нов, оскільки юридично міжвоєн-
на Естонська Республіка продов-
жує існувати, вищу юридичну 
силу має Конституція Естонської 
Республіки 1938 р., а Конститу-
ція Естонської РСР 1978 р. виз-
нається недійсною. Цей крок (як 
і в Литві) мав за мету підкресли-
ти поновлення незалежності 
Республіки. У цьому зв’язку вар-
то підтримати правильний вис-
новок професора порівняльного 
законознавства і міжнародного 
права університету Лапландії С. 
Ністен-Хааралі про розуміння 
політиків і законодавців Естонії 
неможливості в сучасному, більш 
прогресивному, з точки зору де-
мократії, світі реставрувати пе-
редвоєнні Конституції, особливо 
якщо країна прагне до Європей-
ського співтовариства [10, с.159]. 
Тому абсолютно зрозумілою 
подією є прийняття в серпні 
1991 р. Верховною Радою Ес-
тонії постанови «Про державну 
незалежність», яка закріпила 
потребу опрацювання нової Кон-
ституції. Зокрема, повноваження 
розробити її проект покладалося 
на Конституційну асамблею, що 
складалася з делегатів від Вер-
ховної Ради й Конгресу [11]. Ос-
таточна позитивна доля чинної 
Конституції Естонської Респуб-
ліки була вирішена на референ-

думі в 1992 р. 
Підтвердженням гіпотези іс-

нування в розглядуваних нами 
країнах договірної моделі пере-
хідного процесу є свідоме обран-
ня стратегії конституційного на-
ступництва. У цих 3-х державах 
після оголошення незалежності 
відбувалися приблизно однакові 
процеси, сутність яких полягала 
в поновленні конституційного по-
рядку дорадянського періоду та 
в його модернізації. Звернення 
до власної міжвоєнної практики 
конституційного будівництва, на 
нашу думку, зумовлено декілько-
ма причинами. По-перше, всі до-
радянські балтійські конституції 
запроваджували передові для 
того часу досягнення світового 
конституціоналізму. Так, вивча-
ючи період історії країн Балтії 
між першою та другою світовими 
війнами, переважна більшість 
науковців зауважують, що ці де-
ржави вже мали свій досвід, роль 
якого для сучасного конституцій-
ного розвитку колосальна [10, 
с. 132]. По-друге, при всій неод-
нозначності оцінок конституцій 
Радянського Союзу варто визна-
ти їх позитивний вплив на ево-
люцію світового конституціо-
налізму. Цим можна пояснити 
навмисну демонстративну від-
мову від радянської конституцій-
ної практики в країнах цього ре-
гіону, викликану більшою мірою 
політичними мотивами, зокрема, 
необхідністю юридичного закріп-
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лення самовизначення нації й 
позитивного кроку визнання цьо-
го з боку зарубіжних держав. А 
вищенаведений аналіз конститу-
ційного процесу Латвії, Литви й 
Естонії яскраво це підтверджує.

Таким чином, перехідний пе-
ріод в республіках Балтії тривав 
приблизно 2-3 роки й позначився 
прийняттям конституційно-пра-
вових актів, які закріплювали 
нові форми суспільних відносин. 
Зокрема, в Декларації Держав-
них Зборів Естонської Республі-
ки 1992 р. «Про поновлення кон-
ституційної державної влади» 
зафіксовано, що з прийняттям 
всенародним голосуванням 28 
червня 1992 р. нової Конституції 
й обранням Державних Зборів 
– першого після другої світової 
війни конституційного парламен-
ту оголошений у березні 1990 р. 
перехідний період в Естонії за-
вершено, а конституційна де-
ржавна влада поновлена [2]. Ду-
маємо, що за часом перший етап 
конституційного процесу в Ес-
тонії співпав із цим перехідним 
періодом. Другий його етап ха-
рактеризується становленням 
нових конституційних інститу-
цій. 

При порівнянні Конституцій 
країн Балтії варто звернути ува-
гу на те, що в Конституціях Ес-
тонії (1992 р.) і Литви (1992 р.) 
враховані такі сучасні тенденції 
світового конституціоналізму, як 
соціалізація, демократизація й 

інтернаціоналізація [2, с. 74 – 80]. 
Вони містять досить розгорнуті 
розділи, що регламентують за-
сади суспільного ладу (розд.1 
«Загальні положення» Конститу-
ції Естонії і розд.1 «Литовська 
держава» Конституції Литви) й 
закріплюють права та свободи 
людини і громадянина (відповід-
но, 2-гі розділи). При цьому в них 
окремо акцентується увага на 
державному захисті соціально-
економічних і культурних прав 
(відповідно, розд.3 «Суспільство 
і держава» і розд.4 «Народне 
господарство і праця») [5, 6]. 

Указані Конституції містять 
однакові (за назвою і предметом 
регулювання) розділи, присвя-
чені економічним і фінансовим 
питанням (розд.8 «Фінанси і де-
ржавний бюджет», розд.11 «Де-
ржавний контроль» Конституції 
Естонії і розд.11 «Фінанси і де-
ржавний бюджет», розд.12 «Де-
ржавний контроль» Конституції 
Литви). Не залишені поза увагою 
й проблеми міжнародних відно-
син і національної безпеки – 
розд.9 «Міжнародні відносини і 
міжнародні договори», розд.10 
«Державна оборона» Конститу-
ції Естонії і розд.13 «Зовнішня 
політика і захист держави» Кон-
ституції Литви. На конституцій-
ному рівні гарантується також і 
діяльність місцевого самовряду-
вання (відповідно, розд.14 «Міс-
цеве самоврядування» і розд.10 
«Місцеве самоврядування й уп-
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равління») [5, 6]. 

Є сенс звернути увагу на 
встановлення доволі ускладне-
ної процедури внесення змін і 
доповнень до цих Основних За-
конів (розд.14 «Зміна Конститу-
ції» Конституції Литви і розд.15 
«Зміна Конституції» Конституції 
Естонії). Як на наше переконан-
ня, це викликано необхідністю 
забезпечити прогнозованість 
розвитку незалежної держави, 
що, безумовно, сприяє стабіль-
ності конституційного процесу. 
На сьогодні Конституція Естонії 
жодного разу не зазнавала 
ревізії. Незважаючи на критику 
неконкретності формулювань її 
положень, які надають можли-
вості перекручувати конституцій-
ні положення в залежності від 
політичної ситуації, у суспільстві 
протягом останніх 7-ми років 
лише точиться стримана дис-
кусія про потребу реформування 
Основного Закону. Одні естонсь-
кі правники вважають, що існу-
ють 2 вагомі причини для його 
зміни: (а) розвиток естонської де-
ржавності у зв’язку зі вступом до 
ЄС і (б) можливе запровадження 
прямих президентських виборів. 
Інші, підкреслюючи ефектив-
ність і сучасність конституційних 
положень, рекомендують не змі-
нювати їх, а правильно тлумачи-
ти [12]. У 2009 р. питання про кон-
ституційну реформу порушив 
Прем’єр-міністр Естонії А. Ансіп. 
Він запропонував внести зміни 

до Конституції, які дозволили б 
проводити вибори до парламен-
ту й органів місцевого самовря-
дування кожні 4 роки в один і той 
же день, а вибори Президента і 
до Європейського парламенту 
– кожні 5 також одночасно. За 
його думкою, це залишить уряду 
більше часу для реалізації своїх 
програм і допоможе знаходжен-
ню консенсусу при прийнятті 
політичних рішень [9].

Другий етап конституційного 
процесу в Литві позначився 2-ма 
хвилями конституційних змін. 
Перша припала на 1996 р. Вона 
передбачила уточнення кате-
горії об’єктів, які знаходяться у 
виключній власності Литовської 
Республіки (ст. 47 Конституції), і 
збільшення строку повноважень 
місцевих рад до 4-х років (ст. 
119). Друга пов’язана зі вступом 
Литви до ЄС. Вона, зрозуміло, 
викликала подальшу адаптацію 
до законодавства держав – 
членів цього союзу. Зокрема, ст. 
119 (у 2002 р.) та ст. 47 (у 2003 р.) 
знов зазнали ревізії. Конституція 
закріпила за іноземними держа-
вами право власності на земель-
ні ділянки, відведені для засну-
вання дипломатичних і консуль-
ських установ (ст. 47), і надала 
можливості всім особам, які про-
живають на території певної ад-
міністративно-територіальної 
одиниці, обирати місцеві органи 
самоврядування (ст. 119). У 
2003 р. важливі зміни торкнули-
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ся й організації діяльності проку-
ратури. Були сформульовані ос-
новні завдання прокуратури – 
підтримувати судове пересліду-
вання від імені держави і захи-
щати права й законні інтереси 
осіб, суспільства й держави. На-
ступне конституційне реформу-
вання (у 2004 р.) стосувалося 
встановлення чіткої дати прове-
дення виборів до Сейму, що 
сприяло впорядкованості вибор-
чого процесу (ст. 57). Останні 
конституційні зміни (2006 р.) 
викликані запровадженням у 
Литві єдиної європейської валю-
ти (ст.125 Конституції) [5]. 

Конституційний процес у 
Латвії значно відрізняється від 
естонського й литовського. Як 
уже було зазначено, в цій країні 
текст Конституції 1922 р. був мо-
дернізований, але за своїм зміс-
том він відбиває конституційні 
традиції, що отримали поширен-
ня ще на початку ХХ ст. На від-
міну від Конституцій Естонії й 
Литви, Основний Закон Латвії до-
сить лаконічний, характеризуєть-
ся обмеженим предметом регу-
лювання й великою кількістю 
бланкетних норм. Порівняно з 
ними латвійські конституційні пе-
ретворення доволі суттєві і сто-
суються в основному правового 
статусу людини. У 1994 р. в 
Латвії відбулась демократизація 
виборчих прав громадян: віковий 
ценз для активного виборчого 
права було знижено до 18 років. 

Архаїчним проявом можна вва-
жати й той факт, що вихідний 
текст Основного Закону Латвії не 
містив окремого розділу, що рег-
ламентує правовий статус люди-
ни. Лише в 1998 р., після трива-
лих дебатів у парламенті, в ньо-
му з’явився розд.8 «Основні пра-
ва людини». Істотно змінилося 
становище національних мен-
шин з поправкою ст. 4, яка нада-
ла латиській мові статус держав-
ної [4]. У 2005 р. Сейм проголо-
сував за поправку до ст. 110, яка 
гарантує державний захист і під-
тримку лише шлюбам, що укла-
даються між жінкою й чоловіком. 
Це конституційне формулюван-
ня викликало гострі дискусії в 
суспільстві, оскільки Латвія ста-
ла єдиною країною ЄС, яка без-
посередньо в Конституції забо-
роняє одностатеві шлюби [1]. До 
кардинальних конституційних 
трансформацій варто віднести й 
реформу судової влади, що вті-
лилась у запровадження спе-
ціалізованого органу конститу-
ційного контролю – Конституцій-
ного суду [4].

Узагальнюючи конституційні 
перетворення, які відбулися про-
тягом другого етапу конституцій-
ного процесу, варто підкреслити 
наступне. 

По-перше, ці реформи не-
розривно пов’язані з практикою 
впровадження норм Конституцій 
у життя розглядуваних незалеж-
них республік та усвідомленням 
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Питання міжнародного права
необхідності подальшого вдоско-
налення змісту їх Основних За-
конів. Причому такі перетворен-
ня здійснювалися з метою адап-
тації конституційного матеріалу 
до світових стандартів і не торк-
нулися перерозподілу повнова-
жень між органами влади. На 
наше переконання, це свідчить 
про політичну стійкість суспільс-
тва, що й дозволило країнам 
Балтії досить швидко стати пов-
ноправними членами Європей-
ського співтовариства. У цьому 
зв’язку є сенс підтримати слушну 
точку зору багатьох науковців, 
що перспективи успішної інтег-
рації посткомуністичних країн 
обумовлені насамперед стабіль-
ністю й адекватністю внутрішнь-
ої ситуації [17, с. 1, 2]. 

По-друге, якщо протягом 
першого етапу конституційного 
процесу в цих країнах відбува-
лась конституційна перебудова, 
яка мала спільну мету, то під час 
другого динаміка конституційних 
змін у кожній державі була влас-
на. Як вбачається, різноманіт-
ність конституційних перетво-
рень викликана перевагою спе-
цифічних засад у розвитку де-
ржав. Ми приєднуємось до за-
уваження Р.Х. Симоняна, що 
«поняття країни Балтії» є досить 
умовним, оскільки між народами 
Латвії, Литви й Естонії існують 
суттєві мовно-етнічні, історичні, 
економічні та інші відмінності [14, 
с. 151]. Саме вони, вважаємо, і 

вплинули на структурну, змістов-
ну та іншу різноплановість конс-
титуційного матеріалу та його 
подальшу трансформацію. Мож-
на припустити, що на сьогодніш-
ні за умов вступу в силу Лісса-
бонської угоди, яка передбачає 
інституціональні реформи ЄС, 
цілком імовірний і новий виток 
розвитку конституційного проце-
су.

Отже, на підставі викладе-
ного можемо дійти нижченаве-
дених висновків. Розвиненість 
громадянського суспільства, 
особливість менталітету і бла-
гополучна соціально-економіч-
на ситуація стали визначальни-
ми чинниками, що сприяли існу-
ванню договірної моделі пере-
ходу країн Балтії від однієї фор-
ми державності до іншої. У кон-
ституційному процесі, що три-
вав у цих державах на зламі ХХ 
і ХХІ століть, можна виокремити 
2 етапи. Незважаючи на те, що 
перший за часом співпав з пе-
рехідним періодом, йому влас-
тиві наступництво й прогнозо-
ваність конституційних транс-
формацій. Протягом другого 
етапу відбувались конституційні 
реформи, оцінка яких з боку де-
мократії неоднозначна, але 
вони не стосувалися пере-
розподілу владних повноважень 
і тому підтримували стійкість 
конституційного процесу. У свою 
чергу, стабільний конституцій-
ний процес дозволив цим краї-
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нам успішно інтегруватися до 
світових і європейських інститу-
цій. Звернення до наведеного 
позитивного досвіду проведен-

ня конституційних перебудов, 
безумовно, надасть можливості 
вдосконалити вітчизняний кон-
ституційний процес. 
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