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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 Владіміра Пребіліча, професора права, мера 
муніципалітету Кочев’є, члена моніторингових делегацій Конгресу місцевих і регіональних 
влад Ради Європи. Документ структуровано відповідно до опитувальника згаданого Комітету 
Верховної Ради України.

С ЛОВЕНІЯ

1 Населення 2,079 млн

2 Територія 20 142 км2

3 Національне свято 25 червня

4 Форма правління Парламентська Республіка

5 Адміністративно-територіальна 
система, кількість муніципалітетів

Унітарна

12 регіонів – 212 муніципалітетів (občine)

6 Парламент, чисельність 
парламентарів, тривалість каденції

Двопалатний парламент: 130 депутатів,  
90 депутатів Нижньої палати 
(обираються на 4 роки) + 40 депутатів Верхньої 
палати (обираються на 5 років)

7 ВВП (USD) 52 898 млн

8 Індекс людського розвитку 0,917

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)?

Суб’єктом юридичних прав на місцевому рівні є громада. У правовому устрої Республіки 
Словенії юридичні особи публічного права поділяються на дві категорії: (1) територіальні 
особи публічного права (наприклад, держава і громади) і (2) спеціалізовані особи 
публічного права (Словенська залізниця, публічні компанії, що надають комунальні 
послуги в муніципалітетах, наприклад). 

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

Так. Республіка Словенія має статус юридичної особи відповідно до норм публічного 
права.
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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). 

Словенія розділена на 212 громад (словенською Občina, občine). Крім того, існує поділ 
країни на 12 статистичних регіонів (областей). Тобто, поділ Словенії на 12 регіонів має 
лише статистичне значення, а не юридично-організаційне, як у деяких інших країнах.

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)?

У випадку Республіки Словенії регіони, субрегіони, округи, райони тощо не належать 
до системи державного управління. 

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. Будь ласка, вкажіть 
назву цього закону і надайте посилання на нього, якщо така є.

Статус держави регулюється Конституцією Республіки Словенія, а статус муніципалітету 
як основної форми самоврядування місцевої громади регулюється Законом про 
місцеве самоврядування (стаття 7). 

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 випадку Республіки Словенії термін «муніципалітет» використовується для позначення 
базової самоврядної місцевої громади, а також територіальної одиниці, яка в рамках 
Конституції й законодавства самостійно регулює та здійснює свою діяльність, а також 
виконує завдання, делеговані їй за законом.

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

Ні. У Республіці Словенія неможливо ініціювати процедуру банкрутства щодо 
муніципалітету. Однак муніципалітети можуть позичати кошти з державного бюджету, 
у місцевих банків або ощадних банків, які мають ліцензію Банку Словенії на надання 
банківських послуг, відповідно до закону, що регулює банківську діяльність, і з 
державних фондів, діяльність яких полягає в кредитуванні, а саме для виконання 
поточного муніципального бюджетного року, для цілей інвестування та управління 
боргом муніципального бюджету.

Обсяг запозичень муніципалітету для виконання муніципального бюджету в окремому 
бюджетному році та для управління боргом муніципального бюджету визначається 
в постанові про затвердження муніципального бюджету. У разі нерівномірного 
потоку надходжень муніципалітет також може позичати грошові кошти в окремому 
фінансовому році (позика коштів і погашення кредиту повинні здійснюватися в тому 
самому фінансовому році), але не більше 5% від усіх витрат останнього прийнятого 
бюджету. Муніципалітет обмежений у позиках максимальною сумою можливої позики, 
яка визначається законом, що регулює фінансування муніципалітетів. Міністерство 
фінансів Республіки  Словенії,  яке контролює мету  кредитування,  а також його обсяг,
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повинно погоджувати будь-які позики муніципалітету на період більш ніж одного 
фінансового року перед запозиченням. Позики муніципалітету, призначені для 
виконання основних функцій, не допускаються і не будуть схвалені Міністерством 
фінансів.

Також муніципалітети завжди мають у своєму розпорядженні так звані фонди цільових 
витрат, які призначені для фінансування або виконання їхніх основних завдань, які 
в жодному разі, навіть у разі потенційного відчуження, не можуть бути предметом 
стягнення. А саме, Закон про примусове стягнення і страхування свідчить, що кошти, 
необхідні муніципалітету для виконання основних видів діяльності, не підлягають 
примусовому стягненню.

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.

Не стосується Республіки Словенія. 

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)

Ні.

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?

Не стосується Республіки Словенія.

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? 

Фізична або юридична особа може подати позов проти муніципалітету, але не проти 
його органів. Позов проти муніципалітету, що стосується місцевих питань, може бути 
поданий тільки до судувідповідної територіальної і матеріальної юрисдикції.

Якщо юридична або фізична особа не погоджуються з виданим актом, муніципалітет 
може порушити адміністративний спір в адміністративному суді. Адміністративний 
спір  – це судовий розгляд, який може бути ініційований як юридичними, так і 
фізичними особами щодо рішень різних державних органів, муніципалітетів або 
посадових осіб органів публічної влади, коли вони не задоволені рішенням останніх. 
Адміністративний спір завершується винесенням судового рішення (наказу або 
постанови), яке суд надсилає сторонам поштою. Як правило, оскарження судового 
рішення не допускається.

Якщо суд задовольняє позов, він зазвичай скасовує оскаржуваний адміністративний 
акт і повертає справу адміністративному органу  для повторного розгляду. Це означає, 
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що органу доведеться знову приймати рішення за заявою. Сторона, яка бере участь 
у розгляді, не зобов’язана подавати нову заяву, а просто очікує нового рішення або 
інших дій в ході розгляду (повістка, запрошення).

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 Республіці Словенія посадові особи (публічні службовці) несуть відповідальність за 
шкоду, незаконно заподіяну роботодавцю на роботі або у зв’язку з роботою умисно 
або внаслідок недбалості. Роботодавець несе відповідальність перед третьою особою 
за шкоду, заподіяну державним службовцем на роботі або у зв’язку з роботою для 
третьої особи. Аналогічним чином, третя особа, як постраждала сторона, також може 
вимагати компенсації збитків від особи, яка незаконно заподіяла шкоду, але тільки 
в тому випадку, якщо збитки були заподіяні навмисне. Закон також передбачає, що 
роботодавець, який виплатив третій особі компенсацію за шкоду, навмисно заподіяну 
цій третій особі публічним службовцем на роботі або у зв’язку з роботою, може подати 
до нього позов про регресну компенсацію в повному або частковому розмірі.

Таким чином, збитки відшкодовуються муніципалітетом. Але він має право звернутися 
за відшкодуванням до винної посадової особи.

Всі публічні службовці вже можуть бути притягнуті до відповідальності або відповідним 
чином покарані за неналежно виконану роботу відповідно до застосовних правил. 
Законодавство передбачає процедури застосування санкцій у разі порушень закону та 
при виконанні роботи публічними службовцями, а саме застосування дисциплінарної, 
компенсаційної та кримінальної відповідальності.

Крім дисциплінарної відповідальності, публічний службовець також може бути 
притягнутий до відповідальності за проступок і кримінальний злочин. Усі ці 
види відповідальності не виключають дисциплінарної відповідальності. Глава 26 
Кримінального кодексу передбачає «кримінальні злочини проти посадових обов’язків, 
публічної влади та публічних фондів». Кримінальна відповідальність встановлюється 
в кримінальному суді. Кримінальний суд також повинен надати потерпілій стороні 
можливість подати цивільний позов про відшкодування збитку в рамках кримінального 
розгляду або передати його до суду, де він вимагає компенсації відповідно до 
Цивільного кодексу і Закону про цивільне судочинство в цивільному суді.

13. Який правовий статус мають органи місцевого самоврядування, якщо місцева 
спільнота або «адміністративно-територіальна одиниця» є юридичною 
особою і, отже, визнається суб’єктом юридичних прав і відповідальності? Як 
в даному випадку визначається сфера правосуб’єктності органів місцевого 
самоврядування?

Конституція Республіки Словенії не містить положень про муніципальні органи і 
повністю залишає врегулювання цього питання на розсуд закону. Тому спеціальний 
розділ Закону про місцеве самоврядування регулює діяльність муніципальних 
органів і визначає, що муніципальні органи – це муніципальна рада, мер і наглядова 
рада,  тим  самим  наділяючи їх  певним  ступенем  правосуб’єктності,  але, звичайно,
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вони не є юридичними особами. На додаток до цих основних муніципальних 
органів спеціальні закони визначають деякі інші муніципальні органи (наприклад, 
муніципальна виборча комісія). Органи місцевого самоврядування мають такий 
правовий статус:

–  Муніципальна рада є вищим органом, що приймає рішення з усіх питань, що 
відносяться до прав і обов’язків муніципалітету. Вона може налічувати від 7 до 
45 членів, залежно від розміру муніципалітету. Коли в муніципальній раді 11 або 
менше членів, вони обираються за мажоритарною виборчою системою, а якщо 
в муніципальній раді 12 або більше членів, вони обираються за пропорційною 
виборчою системою. Члени муніципальної ради обираються на місцевих 
виборах на чотирирічний термін і виконують свої функції не на професійній 
основі. Повноваження муніципальної ради визначаються Законом про місцеве 
самоврядування у зв’язку з іншими нормативними актами. Муніципальна рада 
приймає статут муніципалітету, регламент муніципальної ради, постанови і інші 
муніципальні акти, а також просторовий (містобудівний – прим. перекладача) та 
інші плани розвитку муніципалітету. Вона затверджує муніципальний бюджет і 
річні звіти, призначає членів Наглядової ради, робочих органів муніципальної ради 
та представників засновника в органах публічних установ і публічних компаній, 
створених муніципалітетом, а також звільняє їх із посади. Муніципальна рада 
здійснює нагляд за роботою мера, заступника мера і муніципальної адміністрації 
стосовно виконання рішень муніципальної ради, приймає рішення на основі 
нормативних актів, що регулюють управління нерухомим майном держави та 
самоврядних місцевих громад, а також виконує інші завдання, передбачені 
законом або муніципальним статутом.

–  Мер представляє муніципалітет. Він / вона обирається на місцевих виборах прямим 
голосуванням виборців на чотирирічний термін. Мер представляє муніципальну 
раду, скликає її та головує на засіданнях муніципальної ради, але він не має права 
голосу на цих засіданнях. Мер наділений виключним повноваженням пропонувати 
муніципальній раді для ухвалення муніципальний бюджет і остаточний звіт про 
бюджет, а також акт про організацію муніципальної адміністрації. На додаток до 
вищесказаного, мер також пропонує до прийняття муніципальній раді постанови 
та інші акти, що відносяться до компетенції муніципальної ради, і піклується про 
виконання рішень муніципальної ради. Мер – це муніципальна посадова особа, 
яка може виконувати свої функції на професійній або не на професійній основі. У 
мера є принаймні один заступник / заступниця, який / яка призначається з числа 
членів муніципальної ради. Заступник / заступниця мера, який / яка замінює мера у 
разі його відсутності, виконує завдання, що входять до компетенції мера в рамках 
його функцій, без спеціального уповноваження у разі поточних завдань мера, а 
також тих, на які мер уповноважений.

–  Наглядова рада є вищим органом з контролю за витратами публічних коштів в 
муніципалітеті. Зокрема, вона здійснює нагляд за розпорядженням муніципальною 
власністю, контролює ефективність використання бюджетних коштів та фінансові 
операції користувачів коштів муніципального бюджету. Члени Наглядової 
ради призначаються муніципальною радою на термін повноважень членів 
муніципальної ради. Вони виконують свої завдання не на професійній основі, 
а їхня функція несумісна з багатьма іншими функціями через зміст і характер їх 
роботи. Таким чином,  вони  не можуть бути членами муніципальної ради, мером, 
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заступником мера, членами муніципальних рад, муніципальним секретарем 
(директором муніципальної адміністрації), співробітниками муніципальної 
адміністрації або членами керівництва організацій, які є користувачами бюджетних 
коштів.

Адміністративні, професійні завдання, завдання з просування і розвитку, а також 
завдання, пов’язані з наданням публічних послуг в рамках муніципальної компетенції, 
виконуються муніципальною адміністрацією. 

Муніципальна адміністрація складається з одного або декількох органів муніципальної 
адміністрації. Організація і сфера діяльності муніципальної адміністрації визначаються 
муніципальною радою за пропозицією мера, який також визначає систематизацію 
робочих місць в муніципальній адміністрації. Главою муніципальної адміністрації є мер, 
а роботою муніципальної адміністрації безпосередньо керує секретар муніципалітету, 
який призначається і звільняється з посади мером, і для нього також може бути 
визначено звання директора муніципальної адміністрації.

14. Хто може діяти від імені місцевої громади або «адміністративно-територіальної 
одиниці» безпосередньо в суді? На якій підставі? Чи передбачені законодавством 
Вашої країни випадки, коли територіальну громаду у зовнішніх відносинах (у 
тому числі у суді) представляє держава або орган держави?

Муніципалітет представлений у суді мером муніципалітету, як встановлено Законом 
про місцеве самоврядування. Мер представляє муніципалітет як місцеву громаду і як 
юридичну особу публічного права. Він є законним представником муніципалітету у всіх 
провадженнях, він представляє муніципалітет, його муніципальну раду і муніципальну 
адміністрацію.

В рамках функції юридичного представництва муніципалітету мер:

–  представляє муніципалітет в судових провадженнях, адміністративних 
провадженнях в адміністративних органах та інших виконавцях публічної 
адміністративної влади, в інших державних органах, коли муніципалітет бере 
участь у провадженні в якості відповідача або позивача, заявника або контрагента 
або в якості посередника або здійснює свої права, обов’язки або юридичні 
переваги;

–  представляє муніципалітет в юридичних угодах, здійснюючи юридичні дії і 
укладаючи юридичні угоди від його імені та за його дорученням;

–  уповноважує інших осіб представляти муніципалітет в судах, адміністративних 
органах, інших органах публічної влади та інших державних органах, а також в 
юридичних угодах;

– представляє муніципалітет і його муніципальну раду в питаннях виконання 
муніципальних завдань і виконання рішень.

Держава / центральний уряд не може представляти муніципалітет в суді; законним 
представником муніципалітету в судах може бути тільки мер або уповноважена ним 
особа (адвокат) або муніципальний прокурор.
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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? 

Не стосується Республіки Словенія. 25 червня 2021 року Республіка Словенія відзначила 
свою 30-ту річницю незалежності.

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? Якщо так, то які превентивні заходи були прийняті, щоб 
уникнути цих ризиків? 

Не стосується Республіки Словенія. Республіка Словенія стала повністю незалежною і 
суверенною державою, яка в 1992 році була повністю визнана на міжнародному рівні 
та прийнята до Організації Об’єднаних Націй.



Д ЛЯ НОТАТОК



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