
U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав 
і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку

 

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ:

НІМЕЧЧИНА
Звіт



 Page 1

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 і розвитку» на запрошення Ради Європи. 
Документ підготовлено за матеріалами пані Мануели Зьоллер-Вінклер, Державного 
секретаря Міністерства внутрішніх справ Федеральної Землі Шлезвіг-Гольштейн у відставці. 
Документ структуровано відповідно до опитувальника згаданого Комітету Верховної Ради 
України.

НІМЕЧЧИНА

1 Населення 83,784 млн 

2 Територія 349 360 км²

3 Національне свято 3 жовтня

4 Форма правління Парламентська республіка

5 Адміністративно-територіальна 
система, кількість муніципалітетів

Федеративна

16 Федеральних Земель (Länder), 294 районів – 
106 незалежних міст – 10792 муніципалітетів

6 Парламент, 
чисельність парламентарів, 
тривалість каденції

Двопалатний парламент: (на сьогодні) 
709  парламентарів

Нижня палата – 598 (на 4 роки) + Верхня – 69 

7 ВВП (USD) 3 790 206 млн

8 Індекс людського розвитку 0,947

ВС Т УПНІ КОМЕНТАРІ

Німеччина є федеративною державою. У зв’язку з цим іноді виникає запитання, чи може 
Німеччина слугувати зразком для централізовано організованих (унітарних – прим. 
перекладача) держав у питаннях, пов’язаних з децентралізацію? Водночас це питання 
не виникає щодо моделі місцевого самоврядування, що є найважливішим аспектом у 
процесі децентралізації. Для організаційно-правової структури та статусу муніципалітетів, 
неважливо, чи має відповідна держава федеральний або унітарний устрій. Більш важливим 
є те, як розподілені повноваження між державою та місцевою владою. У цьому контексті 
незначущим є те, чи повноваження, надані державі, здійснюються винятково із застосуванням 
централізованого підходу вищими державними органами та органами виконавчої влади, або 
вони розподілені в умовах федерального устрою між органами держави на національному 
рівні та відповідними органами на рівні її земель.
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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…)?

У Німеччині муніципалітети наділені статусом юридичних осіб публічного права. Мер і 
рада є органами юридичної особи «муніципалітету». Вони діють від імені та в інтересах 
муніципалітету. 

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

У Німеччині держава також наділена статусом юридичної особи публічного права. 
Отже, вона є носієм своїх власних прав та уповноважена укладати міждержавні угоди.

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).

Райони, як другий рівень місцевого самоврядування в Німеччині, також мають статус 
юридичної особи публічного права. На державному рівні як землі, так і Федеративна 
Республіка наділені правосуб’єктністю.

Установи або органи Федеративної Республіки, земель, муніципалітетів і районів 
ніколи не мали статусу юридичних осіб. Вони не є суб’єктами передбачених законом 
прав і обов’язків, але завжди діють виключно від імені та в інтересах юридичної особи, 
до якої вони належать. 

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)?

Дивись вище: Громади проміжного рівня наділені статусом юридичної особи.

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.

Основний Закон Федеративної Республіки Німеччина (конституційний закон) прямо 
не передбачає, що Федеративна Республіка, землі, муніципалітети і райони мають 
статус юридичної особи. Правосуб’єктність Федеративної Республіки та земель також 
чітко не врегульована законом нижчого (ніж конституційний) рівня. Навіть більшість 
конституцій земель не містять норм, які б однозначно передбачали, що муніципалітети 
та райони наділені статусом юридичних осіб. Водночас, це є очевидним із загального 
контексту, оскільки Основний Закон Федеративної Республіки Німеччина та 
конституції земель чітко вказують, що Федеративна Республіка, землі, муніципалітети 
і райони є суб’єктами власних прав, тобто юридичними особами.

Баварія1 та Північний Рейн-Вестфалія2 у своїх конституціях прямо зазначають, 
що муніципалітети є корпораціями/об’єднаннями (у сенсі французького терміну 
«collectivités locales»), тобто юридичними особами. Інші землі зазначають це у своїх 
відповідних законах про місцеве самоврядування, тобто законодавстві нижчого (ніж 
конституційний) рівня.3

1  Стаття 11 пункт 2 Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992) 
BayRS 100-1-I (Art. 1–188) - Bürgerservice (gesetze-bayern.de)

2 Стаття 78 пункт 2 SGV Inhalt : Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen | RECHT.NRW.DE
3  дивись, наприклад, підпункт 1 пункту 2 Закону Землі Шлезвіг-Гольштейн про місцеве самоврядування: Gesetze-Rechtsprechung 

Schleswig-Holstein GO | Landesnorm Schleswig-Holstein | Gesamtausgabe | Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 | gültig ab: 01.04.2003 (juris.de)

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf/true
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=1&ugl_nr=100&bes_id=3321&aufgehoben=N&menu=1&sg=0
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=GemO+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=GemO+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=GemO+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
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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 законодавстві Німеччини термін «муніципалітет» застосовується лише до громади 
як корпорації/об’єднання, тобто до юридичної особи, що характеризується своєю 
територією та своїми громадянами, які мешкають на цій території. Цей термін ніколи 
не застосовується до установ або органів цих юридичних осіб. 

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

Ні. У Німеччині трапляється, що муніципалітети мають велику заборгованість, 
але вони не можуть бути визнані неплатоспроможними та банкротами. Держава 
здійснює контроль над муніципалітетами, зокрема стосовно загального обсягу їхніх 
запозичень. Держава гарантує, що ці борги не перевищать фінансових можливостей 
муніципалітету. Отже, держава є своєрідним гарантом і має виплачувати кредиторам 
компенсацію після продажу майна, що не має важливого значення.

Водночас можливим є виконання рішень за індивідуальними майновими позовами 
про стягнення з муніципалітетів грошових коштів. Це вимагає погодження з боку 
наглядового органу, визначеного законом, для забезпечення того, щоб таке 
примусове виконання не відбувалося щодо майна, яке є необхідним для виконання 
муніципалітетом своїх завдань, обов’язкових за законом, або яке не може бути продане 
у зв’язку із публічним інтересом, який має пріоритет. 

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. 
—

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)

Муніципалітети не можуть добровільно перейти у підпорядкування державної 
адміністрації. Право місцевого самоврядування нерозривно пов’язане з відповідним 
обов’язком з боку муніципалітету самостійно реалізовувати це право за допомогою 
своїх власних органів.

У випадку дуже серйозних порушень закону держава може тимчасово відсторонити 
один або обидва органи муніципалітету (мера або/та раду) від здійснення 
повноважень. В цьому разі відповідний орган на певний період часу заміщується 
державним уповноваженим, який приймає або забезпечує виконання всіх 
необхідних рішень. 
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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?

Справа не в зовнішньому управлінні. Скоріше йдеться про захід реагування у разі 
серйозних порушень закону. Цей захід може бути застосований лише державними 
органами, які здійснюють нагляд за законністю діяльності муніципалітетів (так званий 
наглядовий орган за муніципалітетами). Це міністерства земель, відповідальні за 
питання місцевого самоврядування, та підпорядковані цим міністерствам органи з 
відповідними функціональними обов’язками. 

Мають бути дотримані такі принципи:

1.  Заходи щодо нагляду не полягають у санкціях, але у забезпеченні того, щоб у 
майбутньому (знову) вчинялися законні дії. Санкції за неналежну поведінку 
посадових осіб, яка є правопорушенням, можуть бути застосовані за допомогою 
інших інструментів (дисциплінарні заходи, можливо, також кримінальна 
відповідальність). 

2.  Застосовується принцип пропорційності. Застосуванню підлягає найбільш 
м’який захід, який призведе до забезпечення законності дій у майбутньому.

Позбавлення муніципального органу, якому громадяни демократичним шляхом 
надали легітимні повноваження, права здійснювати їх є надзвичайно серйозним 
заходом. Такий захід може застосовуватися лише у випадку особливо серйозних 
порушень закону за наявності відповідного ризику їх повторення або погіршення 
ситуації; та навіть за цих умов, лише у випадках, коли інші, більш м’які заходи, не 
вбачаються достатньо ефективними. Захід має бути оголошений заздалегідь, і 
муніципалітет повинен мати можливість висловити свою позицію. Період, протягом 
якого застосовуватиметься згаданий захід, має бути якомога коротшим.

Крім цього, виникають поодинокі випадки, коли муніципальний орган не може 
функціонувати з огляду на певні обставини (наприклад, рада втрачає більшість 
своїх членів через відставку та відсутня достатня кількість їх наступників, статус 
яких легалізований демократичним шляхом; або мер не здатен виконувати свої 
посадові обов’язки протягом тривалого часу та відсутні його представники). У цих 
випадках також може бути призначений державний уповноважений, який діятиме 
замість органу, що не функціонує. Водночас, необхідно зробити все можливе для 
якнайшвидшого відновлення здатності муніципального органу виконувати свої 
обов’язки. 

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?

У Німеччині діє принцип, згідно з яким у позовних заявах до суду відповідачем має 
виступати відповідна юридична особа. Тому будь-який позов, що стосується питання, 
за яке відповідає муніципалітет (як у рамках власних, так і делегованих повноважень), 
повинен бути спрямований власне проти муніципалітету, представником якого є мер. 
Поряд з цим, в цілях врегулювання процесуальних аспектів, землі можуть визначити, 
що в окремих випадках скарга має подаватися проти уповноваженого органу 
юридичної особи.  Лише три землі скористалися цією  можливістю  по відношенню до
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своїх муніципалітетів. У цих випадках відповідачем є мер як виконавчий орган. 
Водночас, навіть у цих випадках юридична особа (муніципалітет), в інтересах якої діяв 
мер, несе відповідальність за будь-які збитки, завдані в результаті таких дій. 

Відповідач визначається законом і це завжди або власне юридична особа (як правило), 
або (як виняток) уповноважений орган (див. пояснення вище). Позов, поданий третьою 
стороною, щодо виконання муніципалітетом своїх обов’язків ніколи не може бути 
спрямований проти посадової особи. Обов’язки посадових осіб та, в цілому, органів 
муніципалітету мають бути уточнені в межах взаємовідносин всередині муніципалітету 
(наприклад, право муніципалітету вимагати відшкодування збитків у разі навмисного 
порушення службових обов’язків, див. нижче). Позов проти муніципалітету можливий 
у будь-якій справі, яка може призвести до порушення прав третьої сторони. (Можливе) 
порушення має бути викладене у скарзі. Це може стосуватися будь-якого рішення, яке 
діє на користь чи проти третіх сторін, але також неприйняття рішень або ненадання 
певних послуг.

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)?

У Німеччині посадові особи муніципалітетів є суб’єктами дисциплінарного стягнення, 
якщо вони є державними службовцями і з будь-якої причини порушують свої службові 
обов’язки, за що передбачена відповідальність. Службові обов’язки виникають, 
зокрема, відповідно до законів, адміністративних актів та інструкцій. До них, зокрема, 
відноситься обов’язок діяти згідно з вимогами закону. Інші посадові обов’язки 
стосуються, наприклад, виправданого тлумачення правових норм та бездоганного 
здійснення своїх дискреційних повноважень. Службовими обов’язками також є 
прийняття рішень без зволікання, надання громадянам точної інформації, а також 
надання їм необхідної інформацію та порад. Відповідальність за порушення настає 
у випадку наявності умислу (свідомого та навмисного вчинення дій) та недбалості 
(відсутність необхідної обачності, уваги або розгляду).

Працівники муніципалітетів несуть відповідальність згідно трудового законодавства 
(попередження, звільнення), якщо вони порушують свої обов’язки та їх вину доведено.

Усі публічні посадові особи (державні службовці та наймані працівники) також 
можуть бути притягнені до матеріальної відповідальності, якщо вони порушують свої 
службові обов’язки та за це передбачена відповідальність (застосовуються норми не 
цивільного, а адміністративного права). У випадку порушення службового обов’язку 
відповідні заходи мають бути (також) спрямовані на захист заявника. Наприклад, 
обов’язок діяти відповідно до закону є комплексним офіційним обов’язком, який 
захищає інтереси третіх сторін.

Треті сторони, яких зачіпає відповідне порушення, можуть вимагати відшкодування 
збитків, завданих внаслідок порушення службового обов’язку, якщо відповідальність 
за це передбачена законодавством, безпосередньо від муніципалітету як юридичної 
особи,  від імені  та в  інтересах  якої  діє посадова особа.   Отже,  постраждала  третя 
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сторона не піддається ризику мати справу з боржником, який не є повною мірою 
платоспроможним. Не існує солідарної та самостійної відповідальності муніципалітету 
та посадової особи. Скоріше, муніципалітет може згодом вимагати від посадової особи 
відшкодування збитків у порядку регресу в разі навмисних чи вкрай недбалих дій. 

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

Муніципалітет має статус юридичної особи. У складі цієї юридичної особи не існує інших 
юридичних осіб. Точніше, існують органи у складі муніципалітету (рада як колективний 
орган, уповноважений приймати рішення, та, зазвичай, мер як виконавчий орган), які 
діють від його імені та в його інтересах. Подібно до юридичної особи у приватному 
праві, муніципалітет, як юридична особа публічного права, не має жодної потреби 
надавати статус юридичної особи також своїм структурним підрозділам. Навпаки, 
це заважало б чіткості та прозорості структур підзвітності, оскільки юридичні особи 
завжди мають свої права, які вони мають змогу відстоювати. 

Також «адміністративний апарат» (або навіть його частини, наприклад, департаменти) 
не має статусу юридичної особи. Він навіть не має статусу органу, оскільки 
безпосередньо підпорядковується виконавчому органу і повинен виконувати його 
вказівки в ієрархічному порядку.

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 особа, уповноважена представляти муніципалітет, діє від його імені. У такому 
випадку може бути сформований (також) наступний ланцюг легітимності: виконавчий 
орган, зокрема, зазвичай, мер, за законом уповноважений представляти муніципалітет 
у відносинах з третіми сторонами, а також у суді. Мер, у свою чергу, може делегувати це 
право і призначити посадову особу (але, можливо, також адвоката) для представництва 
інтересів муніципалітету в суді. Він або вона може зробити це в будь-якому окремому 
випадку або шляхом ухвалення загального розпорядження. Право на представництво 
інтересів муніципалітету в суді може бути всеосяжним або обмежуватися певними 
процесуальними діями/заявами (наприклад, право на укладення мирової угоди може 
бути виключене).

Якщо мер особисто представляє інтереси муніципалітету в суді, він, зазвичай, 
наділений усіма відповідними правами та обов’язками. Водночас, він може вимагати 
від ради ухвалення попереднього рішення стосовно певних заяв, наприклад, коли 
йдеться про значні економічні/фінансові цінності або довготривалі зобов’язання. 

Представництво інтересів муніципалітету у зовнішніх відносинах державою або урядовим 
органом може розглядатися лише у випадках, коли орган, уповноважений здійснювати 
таке представництво (мер), тимчасово заміщений державним уповноваженим (див. 
вище запитання 10). Крім цих випадків, подібна можливість не передбачена.

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?

В процесі возз’єднання Німеччини муніципалітети у Східній Німеччині змінили свою 
правовий статус.
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У колишній НДР принцип так званого «демократичного централізму» був 
основоположним для державного устрою. Не існувало ані федеративного устрою, ані 
місцевого самоврядування. Обрані місцеві збори в муніципалітетах та районах були 
«органами державної влади». Районна та муніципальна влада функціонувала у статусі

місцевих адміністративних підрозділів. Муніципалітети не були наділені правами 
місцевого самоврядування.  

У травні 1990 року, навіть до утворення нових земель у Східній Німеччині, 
законом були запроваджені муніципалітети та райони на всій території НДР; це 
відродило їхній правовий статус, який мали до 1933 року. Муніципалітети були 
(знову) визначені як корпорації/об‘єднання, а отже – як юридичні особи. Закон 
забезпечив функціонування місцевого самоврядування, зокрема шляхом надання 
муніципалітетам відповідальності за власні фінанси, суверенітету щодо прийняття 
власних нормативних актів та визначення широкого переліку завдань місцевого 
самоврядування. Муніципальна рада та мер були визначені органами самоврядування 
муніципалітету. Під час подальшого процесу трансформації муніципальні структури у 
землях Східної Німеччини були кардинально реорганізовані. 

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 і які запобіжні заходи приймалися 
для уникнення цих ризиків?

У Німеччині держава чи муніципалітети не змінювали своєї правосуб’єктності під час 
зовнішніх або внутрішніх збройних конфліктів. Тому на це питання немає відповіді у 
даному контексті. Проте слід згадати історію Німеччини, яка мала наслідком доволі 
цілеспрямоване зміцнення місцевого самоврядування з урахуванням протилежного 
досвіду: автори конституційних законів реагували на тенденцію до централізації 
влади в часи існування нацистського режиму шляхом зміцнення муніципалітетів як 
децентралізованого рівня самоврядування, що цілком природно включало наділення 
громад статусом юридичної особи. Це ґрунтувалося на переконанні, що муніципалітети 
є ядром демократії у сенсі «побудови демократії знизу» і чинять найбільший спротив 
диктатурі. Вірність цього переконання підтверджується і донині.



Д ЛЯ НОТАТОК



Цей макет виготовлено в рамках Програми Ради Європи
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