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постановка проблеми. Професійні спіл-
ки (далі − профспілки) відіграють важливу 
роль у всіх сучасних демократичних країнах, 
оскільки вони не тільки захищають трудові та 
соціально-економічні права своїх членів, але 
й беруть участь у розробленні та здійсненні 
державної політики в галузі трудових відно-
син, оплати праці, охорони праці, соціального 
захисту тощо. Дослідження історичних осо-
бливостей розвитку конституційно-правово-
го регулювання статусу професійних спілок 
дасть змогу краще зрозуміти їх сутність та з 
нових позицій осмислити роль профспілок 
у формуванні та розбудові громадянського 
суспільства. Вивчення досвіду (в тому чис-
лі історичного) країн-членів Європейського 
Союзу (далі − ЄС) у правовому регулюван-
ні статусу профспілок набуває особливого 
значення у світлі нещодавнього закріплення 
в тексті Конституції України [1] положень 
щодо незворотності європейського та євроат-
лантичного курсу України. Аналіз саме дос-
віду Латвії у сфері становлення та сучасного 
конституційно-правового регулювання проф-
спілок є актуальним для України, оскільки на 
певних історичних етапах діяльність проф-
спілок в обох країнах регулювалася одними 
й тими самими нормативними актами, а за-
декларований Україною шлях до ЄС Латвія 
вже успішно пройшла й нині є повноцінним 
членом ЄС. 

огляд останніх досліджень і публікацій. 
В Україні окремі аспекти розвитку профспі-
лок у країнах ЄС досліджувалися такими вче-
ними, як Ю.В. Кириченко, В.В. Соломінчук, 

О.А. Трюхан, Ф.А. Цесарський, А.Ю. Шакіро-
ва тощо. Разом із тим дослідження історичних 
етапів становлення та сучасного стану консти-
туційно-правового регулювання статусу проф-
спілок у Латвії практично не проводилося.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статтi є дослідження основних істо-
ричних етапів та сучасного стану конститу-
ційно-правового регулювання статусу проф-
спілок у Латвії. 

виклад основного матеріалу. Створення 
перших профспілок і початок правового ре-
гулювання їх діяльності в Латвії відбувалися 
в історичний період перебування латвійських 
земель у складі Російської Імперії. В Росій-
ській Імперії порядок створення і діяльності 
профспілок регулювався Тимчасовими прави-
лами про товариства і союзи [2]. Товариством 
визначалося об’єднання кількох осіб, які, не 
маючи задачею отримання для себе прибутку 
від ведення будь-якого підприємства, обрали 
предметом своєї спільної діяльності певну 
мету, а союзом – об’єднання двох або кількох 
таких товариств. Товариства та союзи могли 
створюватися без отримання на те дозволу 
державної влади, з дотриманням правил, що 
містяться у цьому акті. Водночас Міністру 
внутрішніх справ надавалося право в будь-
який час на свій розсуд припиняти діяльність 
товариств і союзів, якщо їх діяльність визна-
ється ним такою, що загрожує громадському 
порядку чи безпеці.

Друга частина Тимчасових правил була 
присвячена окремо регулюванню діяльно-
сті профспілок. Зокрема, визначалося, що 
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профспілки мають на меті з’ясування та уз-
годження економічних інтересів, покращення 
умов праці своїх членів або підняття продук-
тивності належних їм підприємств. Також 
окреслювалися цілі, які ставить перед собою 
профспілка, визначався порядок реєстрації 
профспілок, відомості, які мали бути в статуті 
тощо. Отже, на відміну від Латвії, де початко-
ві етапи функціонування профспілок відбува-
лися виключно в контексті правового регулю-
вання правовими актами Російської Імперії, в 
Україні таке регулювання діяло тільки на ча-
стині території.

Конституція Латвійської Республіки від 
15 лютого 1922 р. [3], проголошуючи, що 
Латвія є незалежною демократичною респу-
блікою, жодним чином не врегульовувала як 
безпосередньо статус профспілок, так і ста-
тус об’єднань загалом (конституція взагалі не 
мала окремого розділу про права та обов’язки 
громадян). Реалізація права на об’єднання та 
статус об’єднань регулювалися Законом Лат-
вії «Про асоціації, спілки та політичні органі-
зації» від 8 липня 1923 р. [4]. Відповідно до 
ст. 1 цього закону всі, хто проживає в Латвії, 
мають право вільно об’єднуватися в асоціації, 
спілки та політичні організації, а діяльність 
та цілі цих асоціацій, спілок та політичних 
організацій не має суперечити законам Лат-
війської Республіки. Отже, право на об’єд-
нання поширювалося не тільки на громадян 
Латвії, а на всіх осіб, які проживали в Латвії. 
Членами об’єднань могли бути як чоловіки, 
так і жінки, які досягли 18 років. Закон містив 
і низку обмежень щодо членства в об’єднан-
нях, зокрема, члени органів управління таких 
організацій не могли мати постійного місця 
проживання за кордоном, а організації, засно-
вані іноземцями, мали отримувати спеціаль-
ний дозвіл міністра внутрішніх справ.

Реєстрація об’єднань, у тому числі і проф-
спілок, здійснювалася судами. З цією метою 
до суду за місцем знаходження профспілки 
подавалася заява з підписами не менше п’яти 
засновників та статут. Водночас ст. 8 Закону 
Латвії «Про асоціації, спілки та політичні ор-

ганізації» від 8 липня 1923 р. [4] зобов’язу-
вала об’єднання та їх структурні підрозділи 
окремо повідомляти місцеву поліцію про своє 
місцезнаходження, а також повідомляти іме-
на та місце проживання членів своїх керівних 
органів. 

Регулювання діяльності профспілок на 
основі принципів демократії, котре похитну-
лося після державного перевороту 1934 р., із 
радянською окупацією Латвії у 1940 р. оста-
точно припинилося. Саме діяльність окремих 
профспілок Латвії мала істотний вплив на 
закріплення комуністичного режиму в Латвії 
[5]. Вже 30 серпня 1940 р. була прийнята Кон-
ституція Латвійської РСР, відповідно до ст. 98 
якої громадянам Латвійської РСР забезпечу-
ється право об’єднання в громадські органі-
зації (профспілки, кооперативні об’єднання, 
організації молоді, спортивні, культурні, тех-
нічні та наукові об’єднання) [6], а ст. 113 на-
давала профспілкам право висунення канди-
датів на виборах депутатів. Тобто положення 
цієї Конституції щодо профспілок цілковито 
дублювали положення Конституції СРСР [7]. 
Конституція Латвійської РСР 1978 р. [8] не 
привнесла суттєвих змін у регулювання ста-
тусу профспілок. 

11 січня 1990 р. було прийнято Закон «Про 
внесення змін до статей 6, 7 і 49 Конститу-
ції Латвійської РСР (Основного Закону)» [9], 
який вносив зміни і до конституційного ре-
гулювання статусу профспілок, зокрема, на 
конституційному рівні скасовувалася про-
відна роль Комуністичної партії, а політич-
ним партіям та іншим об’єднанням держава 
гарантувала вільне здійснення своїх статут-
них завдань. Нова редакція ст. 49 Конституції 
Латвійської РСР декларувала, що громадяни 
Латвійської РСР мають право об’єднуватися 
в партійні та інші громадські організації, а 
членство громадянина в партії чи іншій гро-
мадській організації не є перевагою і жодним 
чином не може обмежувати його в правах. 
Саме з прийняттям цих змін до Конституції 
в Латвії почалися демократичні перетворення 
щодо регламентації статусу профспілок. При-
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йнятий 10 грудня 1990 р. спеціальний Закон 
СРСР «Про професійні спілки, права та га-
рантії їхньої діяльності» [10] в Латвії вже не 
діяв, оскільки, відповідно до п. 6 Декларації 
про відновлення незалежності Латвійської 
Республіки від травня 1990 р. [11], під час пе-
рехідного періоду дозволялося застосовувати 
тільки закони Латвійської РСР, а не СРСР. Ра-
зом із тим вже через три дні після прийняття 
Закону СРСР «Про професійні спілки, права 
та гарантії їхньої діяльності» був прийнятий 
Закон Латвії «Про профспілки» [12]. Отже, у 
Латвії доволі швидко був прийнятий спеці-
альний закон про профспілки, на відміну від 
України та деяких інших республік колиш-
нього СРСР, в яких після проголошення неза-
лежності ще тривалий час порядок створення 
та діяльності профспілок продовжував регу-
люватися нормативними актами СРСР.

Проаналізуємо основні аспекти створення 
та діяльності профспілок за Законом Латвії 
«Про професійні спілки». Названим Зако-
ном профспілки визначалися незалежними 
громадськими організаціями, які виражають, 
представляють і захищають трудові та соці-
ально-економічні права й інтереси своїх чле-
нів відповідно до законодавства Латвійської 
Республіки, принципів та норм, викладених 
у Загальній декларації прав людини [13] та 
міжнародних пактах і конвенціях. Реєстра-
ція профспілок здійснювалася Міністерством 
юстиції Латвійської Республіки протягом 
одного місяця з моменту отримання заяви 
та статуту профспілки. Необхідною умовою 
для реєстрації профспілки була наявність в її 
складі щонайменше 50 членів або принаймні  
1/4 працівників відповідного підприємства 
або установи. Таке законодавче встановлення 
вимог щодо мінімального членства низкою 
міжнародних органів та організацій оцінюва-
лося як надмірне і таке, що обмежує реаліза-
цію права на об’єднання у профспілки [14]. 
Також Закон «Про професійні спілки» закрі-
плював принципи незалежності та рівності 
профспілок, регулював відносини профспілок 
із державними інституціями та роботодавця-

ми, їх права, фінансову діяльність та порядок 
припинення діяльності.

Окремим етапом варто виділити розвиток 
конституційно-правового регулювання ста-
тусу профспілок у Латвії після вступу до ЄС. 
Окрім національного законодавства та рати-
фікованих міжнародних актів, на регулюван-
ня окремих аспектів діяльності профспілок 
поширилися і норми права ЄС, а дотримання 
демократичних засад у діяльності профспілок 
на території Латвії почали моніторити відпо-
відні інституції ЄС. Хоча перед вступом до ЄС 
законодавство Латвії про профспілки і зазнало 
низку змін, спрямованих на його гармонізацію 
з нормами та стандартами ЄС [15, с. 92], проте 
така гармонізація активно тривала і після всту-
пу до ЄС. Так, у 2014 р. було прийнято новий 
Закон Латвії «Про професійні спілки» [16]. 
Названий закон вніс досить суттєві корективи 
у правове регулювання створення та діяльно-
сті профспілок. Зокрема, на відміну від закону 
1990 р., який визначав, що право на створення 
профспілок мають громадяни Латвійської Рес-
публіки, які працюють або навчаються, новий 
закон про профспілки визначає, що кожен має 
право вільно створювати профспілку або всту-
пати до неї без будь-якої дискримінації. Ця 
зміна пояснюється тим, що саме термін «ко-
жен» використовується у ст. 102 Конституції 
Латвійської Республіки [17]. 

По-новому сформульовані і законодавчі 
вимоги щодо мінімальної кількості членів 
профспілки. Кількість засновників проф-
спілки не може бути меншою за 15 або 
менше однієї чверті від загальної кількості 
працівників, але ця кількість не може бути 
менше п’яти осіб. Кількість засновників 
профспілки, що формується за межами під-
приємства, не може бути меншою за 50. Як 
бачимо, законодавець хоч і вніс альтернативу 
щодо мінімальної кількості членів профспі-
лок, повністю не відмовився від критикова-
ної окремими міжнародними органами та 
організаціями мінімальної кількості членів 
профспілок. Більш детальної регламентації 
в новому законі набула процедура реєстрації 
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профспілок, зокрема визначено відомості про 
профспілку, які мають міститися в Держав-
ному реєстрі асоціацій та фондів, по-новому 
сформульовані засади представництва проф-
спілок у соціальному діалозі та інституціях 
тристороннього співробітництва, а також 
у відносинах із державними та місцевими 
органами влади тощо. Окрім спеціального 
закону про профспілки, аспекти діяльності 
профспілок також регулюються законами 
Латвії «Про працю» [18], «Про страйк» [19], 
«Про трудові спори» [20], «Про асоціації та 
фонди» [21] тощо. Хоча при вступі до ЄС за-
конодавство Латвії, що регулює діяльність 
профспілок і зазнало істотних змін, спря-
мованих на їх гармонізацію з нормами ЄС, 
проте окремі положення конституційно-пра-
вового регулювання статусу профспілок по-
требують подальшого удосконалення.

висновки. Можна виокремити основні 
етапи становлення та розвитку конституцій-
но-правового регулювання статусу профспі-
лок у Латвії.

1. Перший етап, що почався зі створення 
перших профспілок на території Латвії і три-
вав до 1922 р., характеризується зародженням 
правового регулювання профспілок на землях 
Латвії, що перебували на той час у складі Ро-
сійської Імперії. Початок правового регулю-
вання діяльності профспілок у Латвії відбу-
вався на основі нормативних актів Російської 
Імперії і почався значно пізніше, ніж у біль-
шості тогочасних країнах Європи. 

2. Міжвоєнний період (1918−1939 рр.). 
Прийняті на основі Конституції Латвійської 
Республіки від 15 лютого 1922 р. норматив-
но-правові акти закріплювали демократичні 
засади діяльності профспілок, хоча і містили 
значні (за сучасними стандартами) обмежен-
ня щодо членства в профспілках. Подальший 
розвиток демократичних засад у діяльності 
профспілок призупинився після державного 

перевороту 1934 р., а з радянською окупаці-
єю Латвії у 1940 р. остаточно припинився.

3. Діяльність профспілок в умовах тоталі-
таризму у Латвійській РСР (1940–1990 рр.). 
Цей етап характеризується повною відсут-
ністю самостійності в конституційно-пра-
вовому регулюванні статусу профспілок, 
оскільки законодавство Латвійської РСР у 
цій сфері практично цілком дублювало за-
конодавчі положення СРСР. Хоча законо-
давство й наділяло профспілки доволі ши-
рокими правами, профспілки фактично були 
цілковито залежними від державної влади та 
діяли в її інтересах.

4. Повернення до демократичних засад 
конституційно-правового регулювання ста-
тусу профспілок (1990−2004 рр.). Часткове 
відновлення Конституції Латвійської Респу-
бліки 1922 р. та внесення змін до Конститу-
ції Латвійської РСР вже у 1990 р. дало змогу 
прийняти Закон Латвії «Про профспілки», 
який закріплював незалежність та рівність 
профспілок, а також низку інших демокра-
тичних принципів функціонування профспі-
лок. На відміну від України, де після про-
голошення незалежності ще тривалий час 
порядок створення та діяльності профспілок 
регулювався нормативними актами СРСР,  
у Латвії вже в 1990 р. діяв власний спеціаль-
ний закон про профспілки.

5. Сучасний стан конституційно-право-
вого регулювання статусу профспілок після 
вступу Латвії до ЄС та поширення на таке 
регулювання норм права ЄС (з 2004 р. і до-
нині). Хоча при вступі до ЄС Закон Латвії 
«Про професійні спілки» та інші законода-
вчі акти, що регулюють діяльність профспі-
лок, і зазнали істотних змін, спрямованих на 
їх гармонізацію з нормами ЄС, окремі поло-
ження конституційно-правового регулюван-
ня статусу профспілок все ще потребують 
подальшого удосконалення.
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анотація
Стаття присвячена дослідженню історичних етапів становлення та розвитку конститу-

ційно-правового регулювання статусу професійних спілок у Латвії. Окреслюються основні 
особливості конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок у Латвії на 
відповідних історичних етапах. Аналізується сучасне конституційно-правове регулювання 
створення та діяльності профспілок у Латвії.
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аннотация
Статья посвящена исследованию исторических этапов становления и развития конститу-

ционно-правового регулирования статуса профессиональных союзов в Латвии. Определяются 
основные особенности конституционно-правового регулирования статуса профессиональных 
союзов в Латвии на соответствующих исторических этапах. Анализируется современное кон-
ституционно-правовое регулирование создания и деятельности профсоюзов в Латвии.
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в профессиональные союзы, статус профессиональных союзов, деятельность профессиональ-
ных союзов, свобода профессиональных союзов, история статуса профессиональных союзов 
в Латвии.
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summary
The article explores the historic periods of the formation and development of the constitutional and legal 

regulation of the trade union status in Latvia. It outlines the key peculiarities of the constitutional and legal 
regulation of the trade union status in Latvia during particular historic periods. It studies the present-day 
constitutional and legal regulation of the establishment of trade unions and their activities in Latvia. 
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