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Система 
адміністративного права Німеччини

(загальнотеоретичний аналіз)

Дослідження сучасних проблем
адміністративного права неможливе
без вивчення відповідного закордон-
ного досвіду. Це пояснюється багатьма
причинами. Так, закордонний досвід
сприяє розширенню наших уявлень
про досліджувані правові явища; допо-
магає подивитися на ту або ту проб-
лему під іншим кутом зору; зістави-
ти власні здобутки зі здобутками
закордонних колег; не марнувати час
на розв’язання проблем, які вже зна-
йшли вирішення на сторінках закор-
донних видань. Та й, власне, безсумнів-
на надзвичайна наукова актуальність
і практична корисність будь-яких по-
рівняльно-правових досліджень. При-
нагідно зазначмо, що на необхідності
проведення таких досліджень наголо-
шувалось у правовій літературі вже у
ХVIII ст. Незаперечним є той факт,
що перші праці російських учених із
поліцейського права являли собою не
що інше, як переклад російською
мовою закордонних наукових розро-
бок, насамперед німецьких авторів,

які на довгі роки визначили спрямова-
ність і зміст вітчизняного адміністра-
тивного права.

Про тісний зв’язок вітчизняного
поліцейського, а згодом адміністра-
тивного права з німецьким поліцей-
ським та адміністративним правом
свідчить також і те, що багато з тих
термінів, якими ми користуємося сьо-
годні (правова держава, адміністра-
тивний акт, адміністративний договір,
адміністративний розсуд, адміністра-
тивний примус тощо) прийшли до нас
саме з Німеччини. Так, ознайомлення
з дореволюційними працями А. І. Єлі-
стратова показує, що він використо-
вував названі поняття обов’язково
разом із відповідним німецьким пе-
рекладом [1, с. 86, 171, 187, 191, 196].
Додатковим аргументом на користь
близького зв’язку вітчизняного адмі-
ністративного права з німецьким
адміністративним правом є, на наш
погляд, і те, що зміст дореволюцій-
них підручників з адміністративного
права майже цілком відображав зміст
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відповідної німецької навчальної літе-
ратури [2; 3].

Тож актуальним виглядає вивчен-
ня сучасного стану адміністративного
права Німеччини, зокрема його систе-
ми. Необхідність такого кроку пов’я-
зана з тим, що адміністративне право
Німеччини є своєрідним еталоном, на
базі якого будувалося та будується
адміністративне право не тільки окре-
мих європейських країн, а й Європей-
ського Союзу в цілому. Необхідно на-
голосити і на високому рівні наукової
новизни цього дослідження, оскільки
до сьогоднішнього дня адміністра-
тивне право Німеччини ще не стало
предметом ґрунтовних наукових роз-
робок вітчизняних авторів. Нині лише
окремі науковці (В. Бевзенко, А. Пух-
тецька, В. Тимощук, В. Шишкін) 
у своїх працях приділяли увагу ви-
вченню деяких аспектів адміністра-
тивного права Німеччини, одначе пи-
тання системи адміністративного права
Німеччини залишилися поза їхньою
увагою.

Отже, метою цієї статті є з’ясу-
вання внутрішньої побудови системи
адміністративного права Німеччини,
а також аналіз її основних елементів,
із подальшим формулюванням про-
позицій щодо напрямів і перспектив
використання німецького досвіду в
Україні.

Система адміністративного права
Німеччини як писані та неписані пра-
вові норми, що регулюють, з одного
боку, адміністративну діяльність, адмі-
ністративні процедури та організацію
адміністрації, а з іншого,– відносини
між останньою та приватними особа-
ми, а також визначають права та
обов’язки приватних осіб щодо адмі-
ністрації, складається з двох основних
частин – загального адміністративно-
го права та особливого адміністратив-
ного права.

Загальне адміністративне право
містить у собі правила, принципи, тер-
міни та правові інститути, дотичні
абсолютно до всіх особливих сфер

адміністративного права або, іншими
словами, до всіх сфер діяльності
публічної адміністрації. До 1976 р.
загальне адміністративне право вза-
галі не мало нормативно закріплених
форм, через що воно було представле-
не лише неписаними, розробленими
науковцями та судовою практикою,
принципами. І лише з прийняттям
Федерального закону про адміністра-
тивні процедури [4] окремі інститути
загального адміністративного права
набули відповідних законодавчих форм
[5, с. 37–38].

Загальне адміністративне право
Німеччини складається з таких право-
вих інститутів:

– інституту основних принципів
і понять адміністративного права.
Основним принципом німецького
адміністративного права вважається
принцип закономірності діяльності
публічної адміністрації, який пов’язує
діяльність адміністрації межами зако-
ну та одночасно з цим ставить її під
контроль адміністративних судів, які
мають право перевіряти законність
дій адміністрації в межах закріпленої
за ними компетенції. Названий прин-
цип містить у собі два компоненти –
принцип пріоритету закону та прин-
цип застереження у законі. Перший з
названих принципів проявляється у
зв’язаності адміністрації чинним зако-
нодавством і означає, що адміністра-
ція, з одного боку, має діяти відповідно
до закону, а з іншого,– утримуватися
від учинення дій, заборонених у зако-
ні. Що ж стосується другого з назва-
них принципів, то він, своєю чергою,
зобов’язує адміністрацію діяти лише 
у випадках, визначених у законі [3,
с. 69–70].

До основних понять загального
адміністративного права, на думку
німецьких учених, належать «розсуд»,
«невизначені терміни», «суб’єктивні
публічні права», «адміністративні пра-
вовідносини» [5, с. 115–185];

– інститут організації адмініст-
рації, норми якого закріплюють пи-
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тання структури та компетенції пуб-
лічної адміністрації. Найважливішим
поняттям цього інституту є термін
«адміністративний орган» (die Verwal-
tungstrger) [6, с. 300], під яким розумі-
ються різноманітні організації та суб’єк-
ти, які здійснюють публічні завдання.

Основним і найпершим адмініст-
ративним органом визнається держа-
ва, яка складається з федерації та фе-
деральних земель, котрі виконують
публічні завдання через створені ними
органи. Виконання таких завдань є
переважно завданням земель, тоді 
як федерація володіє адміністратив-
ною компетенцією лише в обмеже-
них сферах. Щодо публічного управ-
ління, то в німецькій літературі досить
чітко розмежовано безпосереднє та
опосередковане управління. Про без-
посереднє публічне управління ведуть
мову тоді, коли федерація виконує
свої адміністративні завдання через
власні органи. Навпаки, опосередко-
ване публічне управління має місце,
коли публічні завдання виконуються
створеними федерацією адміністра-
тивними суб’єктами. Ними можуть
бути корпорації (наприклад, палати
адвокатів) або відомства (публічно-пра-
вові теле- та радіостанції, Федеральне
відомство з праці). Подібний розподіл
публічного управління на види має
місце також і щодо органів місцевого
самоврядування [7, с. 54].

Адміністративні органи завжди
існують або у формі юридичної особи
публічного права, або частково право-
здатного підрозділу юридичної особи.
Особливістю юридичних осіб публіч-
ного права вважається те, що вони
утворюються виходячи або з приписів
закону, або з іншого акта державної
влади, який базується на законі, і
виконують публічні завдання. Вихо-
дячи з положень німецького законо-
давства вирізняються три основні види
юридичних осіб публічного права:
публічні правові корпорації; публічні
правові установи; публічні правові
фонди.

Відповідно до норм Загального
адміністративного права публічні за-
вдання у Німеччині можуть виконува-
тися також і приватними фізичними
або юридичними особами, яким нада-
ється таке право на підставі правово-
го акта органу державної влади або
місцевого самоврядування. Таким ак-
том установлюється строк публічних
повноважень приватної особи, а та-
кож їхній конкретний перелік, який
реалізується останньою в публічно-
правових формах під власну відпові-
дальність [7, с. 55–58];

– інститут адміністративної
процедури. Правову основу названого
інституту закладено Федеральним за-
коном про адміністративні процедури,
аналіз положень якого дозволяє отри-
мати досить повне уявлення про його
зміст. Загалом німецькими вченими
вирізняються дев’ять ознак, які є визна-
чальними для характеристики цього
закону: 1) основоположним типом
урегулювання порядку здійснення
публічного адміністрування є публіч-
на адміністрація. Саме вона як типова
публічно-правова діяльність є пред-
метом названого закону (§ 1 абз. 1);
2) закон орієнтується на прийняття
рішень. Публічна адміністрація розгля-
дається як організація для прийняття
обов’язкових до виконання рішень.
Реальні дії, спрощена публічно-адміні-
стративна діяльність або адміністра-
тивні послуги цікавлять закон лише на-
стільки, наскільки йдеться про рішен-
ня, які покладено в основу цих видів
діяльності;3) щодо самих рішень ідеться
передусім про рішення окремого ви-
падку, які закон ставить у центр своєї
уваги (§ 9). Урегульована публічно-
адміністративна діяльність є виконав-
чою діяльністю.Адміністративне нор-
мотворення як форма конкретизації
та самопрограмування, яка зазвичай
лежить між парламентським законом
і виконанням у конкретному випадку,
не посідає ніякого місця в систематиці
закону; 4) серед виконавчих рішень
переважає одностороннє врегулювання.
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Центральним інститутом стає адміні-
стративний акт. З іншого боку, публіч-
но-правові договори для органів пуб-
лічної адміністрації теж здобувають
своє визнання. Хоча закон звертаєть-
ся передусім до (субординаційно-пра-
вових) договорів у тих ситуаціях, у
яких договір заміняє адміністратив-
ний акт (§ 54 речення 2). Координацій-
но-правовий договір і пов’язані з ним
ситуації, в яких орган публічної адмі-
ністрації та договірний партнер рів-
нозначно і спільно беруть участь у
конкретизації суспільних благ, зали-
шається дещо осторонь; 5) закон ви-
ходить із послугової функції процедур-
но-правових положень стосовно до
матеріального права (§ 46). За цим
стоїть специфічне розуміння правиль-
ності рішень, яке більше зорієнтовано
на контроль, ніж на саму діяльність, і
визнає за судовим контролем його
центральне місце; 6) комунікативні
зв’язки між громадянами й публіч-
ною адміністрацією розглядаються 
як правові відносини з жорстко ви-
значеними ролями. Громадянин пере-
слідує свої індивідуальні права; пуб-
лічна адміністрація хоча й зв’язана
правом, але, врешті-решт, сама несе
відповідальність за визначення загаль-
ного суспільного блага. Особливо чіт-
ко це розкривається у проявах прин-
ципу офіційності (§ 24);7) за уявленнями
закону, інтереси громадянина спрямо-
вані насамперед на збереження стано-
вища колись досягнутих пільг. Цент-
ральну роль відіграють правнича
безпека, юридична чинність і захист
довіри (§ 43, 48, 59). Захист довіри 
був ключовою темою під час розроб-
лення закону. Основа довіри ґрунтує-
ться на тому уявленні, що публічна
адміністрація самостійно несе відпо-
відальність за правомірність своїх
актів; 8) діючу публічну адміністрацію
представлено в законі як згуртовану
єдність. Панує принцип тримання змі-
сту документів у таємниці, дія якого
послаблюється лише правом учасни-
ків процедури на ознайомлення з мате-

ріалами справи (§ 29). Рух даних все-
редині адміністрації закон не розгля-
дає як самостійну правову проблему;
9) закон сконцентровано всередині
країни. Заходи міжнародної публічно-
адміністративної діяльності не нале-
жать до сфери його інтересів, про що
свідчать незначні за обсягом норми про
врегулювання порядку надання взаєм-
ної допомоги між органами публічної
адміністрації [8, с. 411–413; 489];

– інститут адміністративного
акта, як наголошується в німецькій
літературі, є центральним елементом
його системи, оскільки адміністратив-
ний акт є найважливішою формою
діяльності публічної адміністрації [9].

Як форма діяльності адміністра-
тивний акт виконує чотири функції:
1) з процедурно-правового погляду
він є найважливішим засобом завер-
шення адміністративної процедури;
2) щодо матеріального права він кон-
кретизує правовідносини між адміні-
страцією та громадянами, абстрактно
передбачені законом; 3) у процесуаль-
но-правовому аспекті він відкриває
специфічні можливості судового за-
хисту, як-от процедуру заперечення,
позови про заперечення або про при-
мушення до виконання; 4) з вико-
навчо-правового погляду адміністра-
тивний акт, який містить заборону або
примус, є виконавчим документом,
про що зазначено в Законі про адміні-
стративне виконання [10, с. 295].

Законодавче визначення адмініст-
ративного акта міститься в § 35 Феде-
рального закону про адміністративні
процедури, відповідно до якого адмі-
ністративним актом є будь-яке розпо-
рядження, рішення або інший владний
захід, який приймається адміністра-
тивним органом для врегулювання
будь-якого окремого випадку у сфері
публічного права і який спрямовано
на здійснення безпосереднього зовніш-
нього правового впливу.

З урахуванням положень чинного
німецького законодавства, а також
практики його застосування, німецькі
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вчені визначили окремі види адміні-
стративних актів. Найчастіше адміні-
стративні акти переділяються з огляду
на особливості їхньої дії: сприятливі та
обтяжливі. Сприятливі адміністративні
акти встановлюють або підтверджу-
ють певне право або правову перева-
гу (абз. 1 § 48 Федерального закону
про адміністративні процедури). Кла-
сичним прикладом є дозвіл на будів-
ництво. Обтяжливі адміністративні
акти не отримали визначення в законо-
давстві, однак, на противагу сприят-
ливим, вони встановлюють або під-
тверджують певний обов’язок або
суттєве правове обтяження. Прикла-
дом таких актів є всі види заборон,
рішення про вилучення з навчального
закладу або про звільнення чиновни-
ка з державної служби.

Крім того, адміністративні акти
розрізняються за своїм регулювальним
змістом. Найважливішими видами є
приписові або наказові, встановлю-
вальні та правовстановлювальні акти
[5, с. 216–217].

Слід зазначити, що адміністратив-
ний акт – не єдина форма діяльності
публічної адміністрації. Поряд із ним,
як випливає з аналізу загального
адміністративного права Німеччини,
адміністративні органи для вико-
нання покладених на них обов’язків
вдаються до видання (укладення,
здійснення):

– правового припису – вид право-
вого акта нормативного характеру,
який видається органом виконавчої
влади або місцевого самоврядування з
метою регулювання відповідних пра-
вовідносин. Правові приписи мають
зовнішній характер, через що визнаю-
ться джерелами адміністративного
права;

– адміністративного договору –
договірна форма діяльності публічної
адміністрації, яка знайшла часткове
регулювання у статтях 54–61 Феде-
рального закону про адміністративні
процедури. Але це – не єдиний нор-
мативний акт, який стосується назва-

ної форми діяльності адміністратив-
них органів. Є низка спеціальних за-
конодавчих актів, які встановлюють
особливості застосування адміністра-
тивних договорів в окремих сферах,
наприклад, Соціальний кодекс або
Положення про податки;

– актів-дій, які, на відміну від на-
званих вище актів, спрямовуються не
на досягнення якогось правового
ефекту, а на забезпечення настання
конкретного фактичного результату.
Як приклад акту-дії можна назвати
встановлення поліцією камери відео-
спостереження або застосування пра-
цівником поліції вогнепальної зброї;

– неформальних адміністративних
дій – тобто дій, які передують прий-
няттю правового акта, укладенню
адміністративного договору або вчи-
ненню акту-дії. У цьому випадку мова
йде насамперед про проведення пере-
говорів між публічною адміністра-
цією та приватними особами, спрямо-
ваних на узгодження правових і
фактичних позицій названих сторін.
Особливість цієї форми діяльності
публічної адміністрації полягає в тому,
що її результати не є обов’язковими
ані для адміністративного органу, ані
для приватної особи. Проте вона є
досить важливою, оскільки дозволяє
залучати приватних осіб як самостій-
них суб’єктів у процес прийняття
публічних рішень, що є особливо цін-
ним у сферах економіки та екології;

– планів. До цієї категорії форм
діяльності публічної адміністрації від-
носять різноманітні форми документів,
які їх укладачами, власне, називаються
планами. Тож німецькому адміністра-
тивному праву відома велика кількість
різноманітних видів і форм планів. Най-
більш розповсюдженими є: проекти
федерального, земельних і муніципаль-
них бюджетів; плани землеустрою;
плани розвитку регіональної інфра-
структури; плани розвитку мережі
автомобільних доріг федерального
значення; плани у сфері природоохо-
ронної діяльності тощо;
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– адміністративно-приватних дій.
Відповідно до німецького законодав-
ства публічна адміністрація у сферах
надання публічних послуг, а також
керування підвідомчими їй об’єктами
може вдаватися до використання при-
ватноправових форм, зокрема цивіль-
них договорів. У ході такої діяльності
адміністративні органи залишаються
зв’язаними основними правами, прин-
ципами адміністративного права та
правилами про компетенцію, тож ви-
користання приватноправових форм
діяльності супроводжується суттєвими
обмеженнями [11, с. 18; 12, с. 273–288;
13, с. 261; 14];

– інститут виконання адмініст-
ративних рішень є доволі важливим
правовим утворенням у межах загаль-
ного адміністративного права, спрямо-
ваним на регулювання примусового
порядку виконання адміністративними
органами публічно-правових зобов’я-
зань, покладених на приватних осіб
або інших правових суб’єктів. Право-
ві засади виконавчого провадження у
Німеччині закладено у Федеральному
законі про виконання адміністратив-
них рішень, а також у відповідних
законах, прийнятих у межах окремих
федеральних земель.

Названий інститут знаходить засто-
сування у двох основних випадках:
по-перше, в разі, коли приватна осо-
ба не може самостійно домогтися 
від зобов’язаного суб’єкта виконання
(вчинення) відповідних дій. У цьому
випадку такі дії можуть бути вико-
нані (вчинені) адміністративним ор-
ганом у примусовому порядку за за-
явою уповноваженого суб’єкта та на
підставі відповідного судового рішен-
ня; по-друге, адміністративні органи
можуть самостійно, без звернення до
суду та спеціальних органів примусо-
вого виконання, здійснювати приму-
сове виконання своїх вимог. У такому
разі ними видається окремий адмі-
ністративний акт, який автоматич-
но стає виконавчим документом [5,
с. 505–508];

– інститут матеріальної від-
повідальності держави за шкоду, яка
виникла внаслідок порушення дер-
жавним службовцем його службових
обов’язків, є останнім у переліку
інститутів загального адміністратив-
ного права. Головне завдання цього
інституту полягає у визначенні пере-
думов, за яких приватні особи можуть
звертатися до держави з вимогами
відновлення порушеного стану або
компенсації завданої її посадовими 
і службовими особами шкоди. Пра-
вову основу названого інституту за-
кладено ст. 34 Конституції ФРН, у 
якій зазначено, що в разі завдання
приватній особі протиправним і вин-
ним заходом адміністрації певної
шкоди остання підлягає компенса-
ції за рахунок держави. Іншими слова-
ми, вимога щодо компенсації шкоди
спрямовується не до посадової чи
службової особи, яка вчинила зазна-
чений захід, а безпосередньо до дер-
жави. Назване положення випливає з
принципів функціонування правової
держави, яка бере на себе зобов’язан-
ня відповідати за протиправні та винні
дії своїх агентів. Завдяки такому пра-
вилу особа, яка зазнала порушень своїх
прав, завжди зможе отримати реальну
компенсацію за вчинені щодо неї
протиправні дії (рішення), оскільки
відшкодування буде здійснюватися за
рахунок коштів державного бюджету.
З іншого боку, названа стаття Кон-
ституції ФРН позитивно впливає і на
ефективність діяльності самих дер-
жавних службовців, оскільки фактич-
но «виводить» їх з-під загрози осо-
бистої відповідальності за ймовірні
службові порушення, що, як наслідок,
не сковує їхньої ініціативи, яка є од-
нією з головних передумов успішного
виконання публічних завдань.

Норми названого інституту закріп-
люють низку визначальних умов, які
дозволяють приватній особі порушу-
вати питання про відповідальність
держави за неправомірні та винні дії 
її агентів. У цьому випадку мова йде
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про таке. Вимогу про компенсацію
завданої шкоди за рахунок держави
може бути заявлено лише у випадку
виконанням кимось (чиновником, служ-
бовцем, працівником публічної сфери
тощо) публічних функцій через вико-
нання службових обов’язків, яке з
огляду на свою протиправність і вин-
ність спричинило виникнення шкоди
для приватної особи, у разі якщо від-
сутні умови, що унеможливлюють від-
повідальність держави [13, c. 265].

Поряд із загальним адміністратив-
ним правом німецькими вченими,
як уже було наголошено вище, виріз-
няється також особливе адміністра-
тивне право. Його норми покликані
регулювати окремі сфери діяльності
публічної адміністрації. Тож у системі
особливого адміністративного права
вирізняється ряд підгалузей права –
будівельне право, дорожнє право, про-
мислове та господарське право, соці-
альне право,шкільне право,право вищої
школи тощо. Названі сфери діяль-
ності публічної адміністрації нині
отримали у Німеччині більш або менш
чітке правове регулювання у вигляді
спеціальних законодавчих актів, які й
утворюють систему джерел особливо-
го адміністративного права.

Аналіз сучасної адміністративно-
правової літератури Німеччини дозво-
ляє стверджувати, що в межах особ-
ливого адміністративного права виріз-
няється більше ніж двадцять підгалузей,
проте найбільш важливими та прин-
циповими для функціонування публіч-
ної адміністрації вважаються такі:

– поліцейське право та право охо-
рони громадського порядку мають на
меті закладення правових засад гаран-
тування внутрішньої безпеки в дер-
жаві. Іноді названі підгалузі називають
іще правом запобігання небезпекам.
Його норми визначають компетенцію
та організацію органів поліції та орга-
нів охорони громадського порядку, а
також права та обов’язки працівників
названих органів. Поліцейське право
та право охорони громадського поряд-

ку переділяється на загальну та особ-
ливу частини. Норми загальної частини
містять загальні приписи і принципи,
які застосовуються в усіх сферах діяль-
ності названих суб’єктів, пов’язаної з
попередженням небезпек. Особлива ж
частина об’єднує в собі норми, які ви-
значають повноваження органів полі-
ції та органів охорони громадського
порядку в окремих сферах (масові
заходи, будівельні роботи тощо);

– публічне будівельне право спря-
моване на узгодження інтересів інди-
відуальних забудовників та інтересів
громадськості щодо запланової під
забудову земельної ділянки. Воно скла-
дається з двох частин: права (законо-
давства), що регулює питання плану-
вання будівництва та права (законо-
давства) з питань будівництва. Перша
з названих частин містить норми, які
регулюють питання містобудівного
порядку та землекористування, а також
затвердження проектів. Що стосується
другої частини, то її норми визнача-
ють будівельні вимоги щодо конкрет-
них проектів, а також порядок надання
дозволів на проведення будівельних
робіт;

– комунальне право. Предметом
цієї підгалузі особливого адмініст-
ративного права є діяльність і по-
рядок виконання завдань комуналь-
ними корпораціями (наприклад, гро-
мадою) щодо приватних осіб, органі-
зація комунальних установ, а також
регулювання відносин між комуналь-
ними корпораціями та іншими суб’єк-
тами публічного права (наприклад, фе-
деральними установами).Воно охоплює
собою всі публічно-правові приписи,
які стосуються громад та інших кому-
нальних корпорацій;

– право публічної служби має
своїм предметом регулювання порядку
проходження особою служби в одній
з юридичних осіб публічного права –
федерації, землі, громаді, іншій пуб-
лічно-правовій корпорації. Персонал
публічної служби складається з чинов-
ників, службовців і працівників. Тоді 
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як службовці та працівники працю-
ють на підставі договору про служ-
бу, який відповідає нормам трудового
права, але доповнений деякими пуб-
лічно-правовими елементами, право-
ве становище чиновників має публіч-
но-правовий характер і регулюється
законом. Між чиновником і робото-
давцем не існує договірних відносин,
вони введені в систему чиновниць-
ких відносин через адміністративний
акт. Чиновник отримує на тривалий
термін повноваження на виконання
владних функцій, підпорядковується
умовам службової вірності своєму
роботодавцеві та є працівником пуб-
лічно-правової корпорації;

– адміністративно-господар-
ське право регулює питання дер-
жавного втручання у професійно-ко-
мерційну діяльність відповідних су-
б’єктів, яке здійснюється у двох
основних формах: управління еконо-
мікою (може бути опосередкованим
(зниження податків) і прямим, зокре-
ма через надання субсидій, дотацій)
та контролю за економікою, спрямо-
ваному на попередження виникнення
небезпек як результату економічної
діяльності;

– право охорони навколишнього
природного середовища охоплює нор-
ми, покликані регулювати порядок
охорони навколишнього середовища.
Його метою є таке регулювання су-
спільних відносин, за якого не переви-
щувались би межі допустимого наван-
таження на людину, інших живих
істот і навколишнє природне середо-
вище. Право охорони навколишнього
природного середовища складається 
з великої кількості підсфер – приро-
доохоронного права, водного права,
права поводження з відходами, права
охорони вод, права охорони повітря
тощо, кожне з яких втілюється в
окремих нормативних актах;

– соціальне право об’єднує в собі
правові приписи, спрямовані на усу-
нення індивідуального або групового
дефіциту щодо матеріальної захище-

ності та рівних можливостей. Тож 
у цьому випадку мова йде про ті
правові акти, які сприяють гаранту-
ванню соціальної безпеки та соціаль-
ної справедливості. Основним норма-
тивним актом є соціальний кодекс, у
якому законодавець намагався об’єд-
нати всі нормативні акти, присвячені
регулюванню соціально-правових від-
носин. Виходячи з аналізу його поло-
жень можна зробити висновок, що
соціальним правом регулюються питан-
ня: підтримки освіти, стимулювання
зайнятості, обов’язкового медичного
страхування, страхування на випадок
необхідності постійного догляду, стра-
хування від нещасних випадків, пен-
сійного страхування, компенсація шко-
ди, завданої здоров’ю, дотацій для
багатодітних сімей, допомоги дітям і
підліткам, соціальної допомоги [13,
с. 269–299; 15, с. 309–310; 16, с. 13].

Отже, роблячи загальний висно-
вок, наголосімо, що систему німецько-
го адміністративного права побудо-
вано з урахуванням того завдання, яке
покладається на цю галузь права у
правовій і соціальній державі та яке
полягає в надійному та всеохопному
правовому регулюванні відносин,
які виникають між приватними осо-
бами та публічною адміністрацією 
у процесі функціонування останньої.
З огляду на це, кількість інститутів
загального адміністративного права 
є чітко обмеженою, з одного боку,
структурою правовідносин, а з іншо-
го – необхідністю забезпечення можли-
востей для їх виникнення, зміни та
припинення. Що ж стосується системи
особливого адміністративного права,
то вона, як випливає з викладеного,
чітко орієнтована на сфери діяльності
публічної адміністрації, кожна з яких
регулюється окремими нормативни-
ми актами, проте обов’язково «прони-
заними» нормами і принципами за-
гального адміністративного права.
Подібний підхід до побудови системи
адміністративного права не є новим і
для вітчизняної науки, оскільки саме
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за окресленою схемою конструюва-
лося вітчизняне адміністративне право
на початку ХХ ст. З огляду на викла-
дене, на сьогодні є всі підстави для
того, щоб повернутися до «загубле-
них» наукових концепцій і теорій, які
пройшли випробування часом у Ні-
меччині та, як наслідок, довели свою
життєздатність. Іншими словами, систе-

ма сучасного адміністративного права
України може та повинна розвивати-
ся за зразком системи адміністратив-
ного права Німеччини. Безумовно, ми
не закликаємо до прямого копіюван-
ня оглянутої вище системи. Однак,
упевнені, що більшість із її елементів
має бути введена до системи вітчизня-
ного адміністративного права.

Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз)
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Мельник Р. С. Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоре-
тичний аналіз)

Статтю присвячено аналізу системи адміністративного права Німеччини. Ви-
вчається внутрішній зміст загального та особливого адміністративного права
Німеччини. З посиланням на закордонний та національний досвід висловлюються
пропозиції щодо трансформації системи вітчизняного адміністративного права.

Ключові слова: адміністративне право Німеччини, система адміністративного
права, загальне адміністративне право, особливе адміністративне право, інститут
адміністративного права.

Мельник Р. С. Система административного права Германии (общетеоретиче-
ский анализ)

Статья посвящена анализу системы административного права Германии. Изу-
чается внутренне содержание общего и особенного административного права
Германии. Со ссылкой на зарубежный и национальный опыт высказываются пред-
ложения касательно трансформации системы отечественного административного
права.

Ключевые слова: административное право Германии, система административ-
ного права, общее административное право, особенное административное право,
институт административного права.

Melnyk R. The System of German Administrative Law (General Theoretic 
Analysis)

The article is devoted to the analysis of the system of German administrative law.
The inner content of the general and special german administrative law is studied. An
offer on transforming national system of administrative law is made with the reference
to foreign experience and national one.

Key words: German administrative law, system of administrative law, general admi-
nistrative law, special administrative law, institution of administrative law.


