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Рада Європи надає усебічну підтримку з тематики правосуб’єктності на місцевому 
рівні в Україні на запит Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Цей звіт 
підготовлено у рамках Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» на запрошення Ради 
Європи. Документ підготовлено за матеріалами пана Робера Герцога, почесного професора 
Страсбурзького університету. Документ структуровано відповідно до опитувальника 
згаданого Комітету Верховної Ради України.

ФРАНЦІЯ

1 Населення 67,55 млн

2 Територія 635 391 км²

3 Національне свято 14 липня

4 Форма правління Президентсько-парламентська республіка

5 Адміністративно-
територіальна система, 
кількість муніципалітетів 

Унітарна

18 регіонів (13 регіонів у Франції включно 
з Корсикою + 5 заморських територій) – 
101 департамент – 332 округи (arrondissements) – 
2,054 кантонів – 34,965 комун

6 Парламент, 
чисельність парламентарів, 
тривалість каденції

Двопалатний парламент: 923 парламентарів

Нижня палата: 577 (на 5 років) + Верхня: 348 
(на 6 років)

7 ВВП (USD) 2 605 231 млн

8 Індекс людського розвитку 0,901

ВС Т УПНІ КОМЕНТАРІ 

У Франції всі публічні утворення, які мають власний бюджет та майнові права, наділені 
статусом юридичної особи ще з 19 століття, а подекуди й набагато раніше. Це прямий 
наслідок базової традиційної правової доктрини, спільної для багатьох інших європейських 
країн. Надання статусу юридичної особи раді або одноособовому органу публічної влади 
(меру) виглядає абсолютно несумісним з основною метою концепції правосуб’єктності, 
розробленої на підставі судової практики та правової доктрини, починаючи з 13 століття.

Публічні служби, організовані в окремі структури (наприклад, міністерство чи діяльність 
префекта), є органами юридичної особи (у цьому випадку – держави), а не самостійними 
юридичними особами. Адміністративний апарат, тобто група осіб, призначених для 
виконання завдань на рівні місцевого самоврядування (наприклад, комуни) або держави, не 
володіє правосуб’єктністю та не є «органом», уповноваженим на представництво юридичної 
особи; такі повноваження можуть бути надані лише раді та особам, які здійснюють виконавчі 
функції (мер, президент департаменту чи регіону).
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Правосуб’єктність − це здатність особи бути носієм суб’єктивних прав та мати обов’язки. 
Фізичні особи (за народженням) та юридичні особи (під час їх заснування, реєстрації або 
створення на підставі розпорядчого акта суб’єкта владних повноважень) наділяються 
правосуб’єктністю, тобто здатністю бути позивачем та відповідачем у суді та мати спадщину 
(надбання). Ці правові засоби є необхідними під час здійснення як публічних, так і приватних 
функцій. Юридичні особи публічного права потребують їх для виконання своїх завдань 
та у правових відносинах з іншими особами публічного та приватного права. Зокрема, 
спадщина − це правова концепція, метою якої є об’єднання всіх прав та обов’язків певної 
особи. Кожна особа має спадщину, і немає спадщини без особи, яка її уособлює; стосовно 
публічної спадщини – це не може бути фізична особа або група таких осіб.

1. За ким закріплено правосуб’єктність у Вашій країні на місцевому рівні: за 
територіальною громадою (або адміністративно-територіальною одиницею) 
або органом влади (радою, виконавчим комітетом)?

Територіальні громади (collectivités locales або territoriales) є юридичними особами. 
Відповідно до ст. 72 Конституції територіальними громадами Республіки є комуни, 
департаменти, регіони, громади з особливим статусом та заморські територіальні 
громади. 

2. Якщо у Вашій країні територіальна громада має статус юридичної особи, то чи 
має аналогічний/подібний статус Ваша держава?

Так. Держава також є юридичною особою.

3. Якщо у Вашій країні територіальна громада має статус юридичної особи, якими 
є обсяги правосуб’єктності інших рівнів місцевого самоврядування (чи є регіон 
або субрегіон як адміністративно-територіальна одиниця окремою юридичною 
особою).

Усі одиниці місцевого самоврядування за визначенням і з моменту утворення 
набувають статусу юридичної особи: комуни, міжмуніципальні утворення (з різною 
назвою та статусом: communautés, métropole тощо), департаменти, регіони. Вони 
можуть утворювати спеціалізовані служби, які володіють фінансовою та управлінською 
автономією, але контролюються ними, і є «établissements publics». Вони також можуть 
засновувати підприємства відповідно до господарського законодавства, зокрема із 
залученням приватного капіталу. У французькій редакції Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яка є рівноавтентичною (англійській редакції – прим. перекладача), 
у багатьох статтях вживається вираз «collectivités locales», який передбачає наявність 
правосуб’єктності; це поняття було добре відоме всім авторам Хартії.

4. Якщо відповідь на попереднє запитання «ні», то вкажіть, будь ласка, який 
орган та від імені кого здійснює місцеве самоврядування на регіональному чи 
субрегіональному рівні)?

Не стосується Франції.

5. На якому рівні у Вашій країні закріплено правосуб’єктність держави 
та територіальної громади − конституційний акт чи закон? Якщо це 
регламентується законом, вкажіть, будь ласка, його назву та, за наявності, 
надайте на нього посилання.

Комуни були створені на підставі закону у 1789 році; оскільки вони мали майно та 
розпоряджалися коштами (бюджетом), вони одразу ж розглядалися як юридичні особи. 
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Були  певні дискусії про їхній публічний  чи приватний правовий статус.  Верховний 
Адміністративний Суд вирішив, що вони є юридичними особами публічного права, 
оскільки управляють публічними послугами. Департамент, створений також у 1789 
році, здійснював спочатку функції державної адміністрації, але після того, як був 
запроваджений відповідний виборний орган, окремий бюджет, а державою були 
передані йому дороги та об’єкти публічної власності, Верховний Адміністративний Суд 
вирішив, що департамент має власну правосуб’єктність. Регіони у Франції були утворені 
в 1959 році, а статус юридичної особи отримали в 1972 році. В статті 72 Конституції, в 
якій містяться основні положення про місцеве самоврядування, не згадується про їхню 
правосуб’єктність, оскільки це за давнім звичаєм та правовою доктриною є очевидним 
і не підлягає закріпленню в Конституції.

Загальне законодавство про місцеве самоврядування − Code général des collectivités 
territoriales − також не передбачає, що одиниці місцевого самоврядування мають 
правосуб’єктність, зокрема у вступних статтях щодо кожної категорії одиниць місцевого 
самоврядування. Це положення не потребує чіткого нормативного закріплення, 
оскільки воно нерозривно пов’язане з концепцією децентралізації.

Чітке положення про правосуб’єктність закріплюється, зазвичай, в акті про створення 
«établissement public» з ритуальним формулюванням про наділення «правосуб’єктністю 
та фінансовою автономією», які являють собою два нероздільних поняття.

6. Якщо у Вашій країні у законодавстві визначено термін «муніципалітет» або його 
аналог, то чи використовується цей термін для означення територіального 
формування (громади), чи під цим поняттям розуміється тільки/також орган 
місцевого самоврядування (далі – ОМС).

У Франції термін «муніципалітет» застосовується лише до комуни, а не до її ради.

7. Чи може бути у Вашій країні застосована процедура банкрутства до 
територіальної громади? (так або ні)

Ні.

8. Якщо відповідь на питання № 7 «так», то дайте відповідь на наступне питання: 
Чи поширюється у Вашій країні на територіальні громади загальна процедура 
банкрутства, передбачена для інших юридичних осіб? Якщо є особливості 
процедури чи взагалі спеціальна процедура, вкажіть, будь ласка, ключові критерії 
банкрутства територіальної громади та 3–4 особливості, які відрізняють 
процедури банкрутства територіальної громади від процедур банкрутства 
інших юридичних осіб.

Господарський закон про банкрутство не застосовується до місцевого самоврядування.1 

Закон вимагає, щоб бюджети були збалансованими, і це суворо контролюється 
державною адміністрацією (префектом та бухгалтером (касиром), який є державним 
службовцем) та регіональними фінансовими судами. Якщо бюджет незбалансований, 
префект ініціює процедуру, яка передбачає внесення до нього змін; у разі відхилення 
відповідною місцевою радою пропозицій, внесених фінансовим судом, рішення щодо 
бюджету приймає префект, який наділений повноваженнями підвищувати податки та 
скорочувати необов’язкові витрати у співвідношенні, необхідному для збалансування 
бюджету. У разі виявлення за фактом виконання бюджету значного дефіциту, для 
його покриття в майбутньому застосовується інша процедура, яка також передбачає 
втручання регіонального фінансового суду та префекта.

1  Однак він може бути застосований щодо підприємства, створеного ОМС відповідно до господарського законодавства, хоча 
це рідкість.
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Якщо ОМС відмовляється сплатити борг або не може цього зробити, регіональний 
фінансовий суд в межах встановленої процедури приймає рішення про примусове 
стягнення боргу. До суду може бути звернутися будь-який кредитор − особа приватного 
чи публічного права. Дуже специфічна та тимчасова ситуація сталася в період 2009–
2015 років, коли багато ОМС отримали «субстандартні» індексовані кредити, процентні 
ставки за якими різко зросли, і ОМС не змогли їх виплачувати; ЗМІ називали їх 
«токсичними кредитами». Перемовини з банками, спеціальний фонд підтримки з боку 
держави та деякі рішення судів більш-менш розв’язали цю проблему.

9. Чи передбачені законодавством Вашої країни випадки відсторонення ОМС 
територіальної громади (депутатський корпус або виконавчий орган) від 
управління справами територіальної громади із запровадженням зовнішнього 
управління? (так або ні)

Так.

10. Якщо відповідь на питання № 9 «так», то вкажіть, будь ласка, які умови 
запровадження зовнішнього управління, який орган держави його здійснює та на 
який період вводиться така процедура?

Згідно зі статтею L. 2122-16 Загального кодексу місцевих громад «мер та його 
заступники після того, як будуть заслухані, або після отримання ними запрошення 
надати письмові пояснення щодо фактів, у яких їх звинувачують, можуть бути 
відсторонені від виконання своїх обов’язків вмотивованим указом міністра на строк, 
що не перевищує один місяць. Вони можуть бути відкликані з посад виключно на 
підставі вмотивованої постанови Ради Міністрів.  / (...) Звільнення автоматично 
тягне за собою позбавлення права обіймати посади мера та його заступника 
протягом одного року з моменту прийняття постанови про звільнення, якщо загальні 
вибори до муніципальних рад не відбулися раніше».

Метою цих положень є притягнення до відповідальності за грубе та систематичне 
порушення обов’язків, покладених на мера або його заступника, і, відповідно, 
припинення поведінки, протиправність якої доведена. Ці рішення можуть бути 
оскаржені в адміністративному суді.

Згідно зі статтею L. 2121-6 Загального кодексу місцевих громад муніципальна рада 
може бути розпущена на підставі постанови Ради Міністрів з чітким зазначенням 
підстав (підписаної Президентом Республіки, Прем’єр-міністром та Міністром 
внутрішніх справ) та опублікованої в офіційному друкованому виданні.

Ініціатива щодо процедури розпуску походить від префекта, який пропонує міністру 
внутрішніх справ розпустити муніципальну раду, коли в її роботі спостерігається 
ситуація тривалого, повного та відверто безповоротного блокування функціонування. 
Верховний адміністративний суд приймає лише такі підстави, які систематично 
зазначаються в постанові: «розбіжності всередині муніципальної ради перешкоджають 
її належному функціонуванню, а також функціонуванню муніципальної адміністрації».

У разі надзвичайної ситуації префект департаменту може призупинити роботу 
муніципальної ради на строк не більше одного місяця, чого майже ніколи не трапляється.
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Стаття L2121-36 Загального кодексу місцевих громад передбачає у такому випадку 
управління комуною2. За рішенням префекта протягом восьми днів після розпуску 
призначається «спеціальна делегація». Вона обирає свого голову, який виконує функції 
мера. Його повноваження припиняються після обрання нової ради. Цей комітет має 
дуже обмежені повноваження3.

11. Чи по усіх категоріях справ, пов’язаних із вирішенням питань місцевого значення, 
фізичні та юридичні особи-скаржники звертають свої вимоги до територіальної 
громади? Чи у законодавстві Вашої країни передбачено випадки, коли особа може 
звернутися з позовом до суду безпосередньо до ОМС чи посадової особи ОМС, а не 
до територіальної громади?

Усі односторонні рішення (регуляторні акти або акти індивідуальної дії) органів 
місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в адміністративному суді 
зацікавленими особами (фізичними чи юридичними особами, наприклад, 
організаціями чи господарськими товариствами). Префект має право оскаржувати в 
суді будь-які акти, які, на його думку, порушують закон. Якщо будь-яким актом чи діями 
заподіяна шкода, до адміністративного, а в окремих випадках до цивільного суду, може 
бути поданий позов про відшкодування збитків. Зазвичай договори оскаржуються 
лише контрагентами, але законодавство та судова практика також допускають їхнє 
оскарження третіми особами з обмежувальними умовами.

Позов завжди подається проти юридичної особи, яку в судовому процесі представляє 
її виконавчий орган.

Якщо орган публічної влади або його службовець вчинять дії, які розглядатимуться 
судами як «приватна» чи «особиста» провина, не пов’язана з виконанням владних 
повноважень, це може стати підставою для подання позову до цивільного або 
кримінального суду проти такої особи, яка повинна буде відшкодувати збитки за 
власний рахунок. Якщо така шкода завдана через особисту провину все ж під час 
виконання владних повноважень, особа, якій завдана шкода, може подати позов проти 
органу публічної влади, який згодом може вимагати від винної особи повернення 
відшкодування у порядку регресу.

12. Чи передбачена у Вашій країні дисциплінарна або матеріальна (цивільна) 
відповідальність посадових осіб ОМС за прийняття неефективних чи незаконних 
рішень (якщо таке рішення стало наслідком політичної позиції, помилки чи 
некомпетентності, та не містить ознак кримінального правопорушення)? 
Якщо так, то чи може бути звернено стягнення на майно винної посадової особи, 
а не на майно територіальної громади (наприклад, солідарна відповідальність 
громади та посадової особи чи стягнення з посадової особи у порядку регресу)?

Не існує порядку притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого 
самоврядування за неефективні чи незаконні рішення, і вони у такому разі не 
несуть особистої відповідальності, за винятком випадків вчинення кримінального 
правопорушення.

2  А також у разі прийняття судом остаточного рішення про скасування виборів або визнання неможливим утворення 
муніципальної ради, особливо після виборів.

3  «Повноваження спеціальної делегації обмежуються актами суто охоронного та тимчасового управління. У будь-якому випадку 
не дозволяється виділяти муніципальні кошти понад ресурси, передбачені бюджетом на поточний фінансовий рік. Вона не 
може ані складати муніципальний бюджет, ані отримувати звіти мера чи колектора, ані змінювати штатний розпис чи публічну 
систему освіти» (стаття L2121-38 Загального кодексу місцевих громад).
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Бухгалтери (касири), які є державними службовцями, несуть особливу персональну 
відповідальність перед фінансовим судом за будь-які помилки, допущені у їхній 
діяльності (несвоєчасну оплату, незібрані кошти), якщо це завдало збитків публічній 
особі.

13. Який правовий статус мають органи місцевого самоврядування, якщо 
територіальна громада є юридичною особою? Яким чином визначаються обсяги 
правосуб’єктності ОМС у такому випадку?

Правосуб’єктність можуть мати лише одиниці місцевого самоврядування на зразок 
комуни, провінції чи регіону. Фізичні особи (мер, президент, міський чи регіональний 
депутат), які згідно з офіційною процедурою (вибори або призначення) займають 
офіційні посади і є органами публічної влади, діють від імені юридичної особи. Зайняття 
посади надає їм особливі права та захист, притаманні цій посаді; вона надає їм право 
приймати рішення з питань, визначених законом, голосувати за бюджет, видавати 
укази про рух транспорту, встановлювати ціни на воду, що постачається комунальними 
службами тощо. Вони є органами, які безпосередньо виконують завдання, покладені 
законом на юридичну особу (комуну), і діють від імені цієї особи точнісінько так само, 
як загальні збори чи правління асоціації або виконавчий директор компанії. Вони є 
«владними органами», тобто органами юридичної особи, а не самими юридичними 
особами.

Виборні органи влади (депутати та посадові особи) мають специфічний і складний 
«професійний статус», який є результатом послідовного прийняття низки законодавчих 
актів, що розширюють їхні права та гарантії (заробітна плата, пенсія, право залишити 
свою роботу для участі у засіданнях ради, захист від образ та нападів тощо). Вони не 
вважаються ані державними службовцями, ані працівниками у розумінні трудового 
законодавства.

Адміністративний персонал або технічні працівники ОМС є найманими працівниками 
юридичної особи, а не мера чи ради, так само як працівники господарського товариства. 
Вони не є органами публічної влади, оскільки закон не наділяє їх юридичними 
повноваженнями (вони можуть мати деякі з них через делегування виконавчих 
повноважень, повноважень мера чи президента). Звичайно, міська адміністрація 
не володіє правосуб’єктністю, що виглядало б абсолютно непослідовно. Відповідно 
до закону працівники отримують статус подібний до державних службовців, коли 
займають свою посаду та просуваються по службі. Існують деякі загальні правила для 
державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, але основні 
положення містяться у двох окремих законодавчих актах, що мають суттєві відмінності.

14. Хто та на яких підставах може виступати від імені територіальної громади 
безпосередньо у суді? Чи передбачені законодавством Вашої країни випадки, коли 
територіальну громаду у зовнішніх відносинах (у тому числі у суді) представляє 
держава або орган держави?

У суді місцеве самоврядування (у якості позивача чи відповідача) може представляти 
його виконавчий орган, мер або президент, яким залежно від виду судочинства або 
важливості справи може знадобитися дозвіл ради.

Спеціальна та виняткова процедура передбачає, що «будь-який зареєстрований 
муніципальний платник податків має право своїм коштом і на свій ризик, з дозволу 
адміністративного суду, здійснювати дії – як вимагати, так і заперечувати, − які, на його 
думку, належить вчиняти муніципалітету,  і які останній, до якого раніше зверталися  з



 Page 7

вимогою про їх вчинення, відмовився вчиняти або нехтував ними» (Загальний кодекс 
місцевих громад, стаття L. 2132-5). Це здебільшого стосується питань, пов’язаних із 
будівництвом та охороною навколишнього середовища.

15. Якщо зміна правосуб’єктності держави або територіальної громади у Вашій 
країні відбулася протягом останніх 30-ти років, вкажіть, будь ласка, скільки 
часу зайняв процес трансформації та які були ключові етапи змін?

Публічне утворення має або не має правосуб’єктності; воно не може її змінити. 
Адміністративні реформи можуть мати наслідком зміну меж територіальної одиниці, 
її компетенції, повноважень чи ресурсів, навіть її назви, але це не впливає на 
правосуб’єктність.

Як приклад можна навести об’єднання комун чи регіонів, яке не змінює їхньої 
правосуб’єктності, а призводить до припинення наявних осіб та створення нової 
особи публічного права. Цілком очікувано, що таке об’єднання створює труднощі під 
час реорганізації адміністративного апарату та адаптації інструментів управління; до 
того ж часто виникають політичні проблеми через партійну чи особисту конкуренцію. 
Тривалість перехідного періоду залежить від місцевих умов.

16. Якщо зміна правосуб’єктності держави або територіальної громади у Вашій 
країні відбувалася в умовах зовнішніх або внутрішніх збройних конфліктів, 
вкажіть, чи не вбачались ризики територіальної цілісності або національної 
безпеки унаслідок цих змін? Якщо так, то які запобіжні заходи приймалися для 
уникнення цих ризиків?

Не стосується Франції.



Д ЛЯ НОТАТОК



Цей макет виготовлено в рамках Програми Ради Європи
«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»
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