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ВСТУП 

 Актуальність теми дослідження зумовлена сучасними процесами  

політико-правових змін, які відбуваються в Україні в руслі євроінтеграційних 

прагнень, що передбачає гармонізацію української правової системи відповідно 

до європейських стандартів. 

 У більшості провідних держав світу протягом тривалого історичного 

періоду функціонують органи судового чи квазісудового конституційного 

контролю, які здійснюють специфічну діяльність – захист конституційного 

правопорядку від порушень, зокрема, з боку публічної влади. Запровадження в 

незалежній Українській державі інституту конституційної юстиції 

започаткувало процес реформування правової системи, головною метою якого 

є випрацювання дієвих механізмів охорони Конституції України від 

протиправного застосування її норм та забезпечення легітимності влади. Однак 

створення нового елемента в правовій системі не гарантує ефективності його 

функціонування. Тому досвід країн з налагодженим механізмом 

конституційного контролю може стати корисним для Української держави, яка 

в дуже складних політичних і економічних умовах розбудовує  конституційний 

устрій. 

 Особливе зацікавлення в цьому плані викликає практика функціонування 

Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина 

(ФКС ФРН), який має свої традиції і напрацювання у вирішенні питань щодо 

захисту основ конституційного ладу, зокрема, в здійсненні контролю за 

конституційністю політико-правових перетворень, характерних і для нашої 

держави.  

 І Конституція України, і Основний Закон ФРН встановлюють подібні 

стандарти основних прав. Україна і Німеччина мають складний історичний 

досвід тоталітарних режимів. ФКС ФРН  створений у 1951 році – невдовзі після 

закінчення Другої світової війни і розгрому нацизму. Орган судового 
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конституційного контролю – Конституційний Суд України було сформовано 

через декілька десятиріч після німецького, також після краху тоталітарної 

держави. Тому досвід ФКС ФРН як невід’ємного елемента державного 

механізму, що відіграє суттєву роль у формуванні правової держави, забезпечує 

конституційну законність, захист основних прав та свобод людини і 

громадянина, а його організаційна структура та практична діяльність є 

прикладом для органів конституційного правосуддя, можна використати в ході 

конституційної реформи в Україні. 

 Зазначена проблематика становить предмет зацікавленості представників 

різних галузей юридичної науки. Зокрема, варто відзначити праці таких 

українських і зарубіжних дослідників, як П. Бадура, Е. Бенда, К. Беттерманн, 

А. Бланкенаґель, У. Везель, Д. Вілловайт, П. Гайн, В. Гек, А. Георгіца, 

Ґ. Гермес, К. Гессе, Г. Гілльгрубер, Р. Гойслер, В. Гончаренко, М. Гультай, 

А. Денневітц, К. Дорінґ, М. Дювель, А. Заттлер, Г. Зеккер, В. Кампо, 

Г. Кельзен, П. Кіргоф, В. Кіселичник, Е. Кляйн, М. Кобилецький, В. Ковальчук, 

М. Козюбра, А. Кольбенко, Ш. Коріот, К. Крошель, Р. Лампрехт, Ю. Лімбах, 

Т. Маунц, Х. Маурер, І. Переш, K. Песталоцца, Т. Провізіон, В. Ріяка, 

Ґ. Робберс, Г. Рьоллеке, В. Сабадош, В. Семків, Г. Сімон, П. Стецюк, Б. Тищик, 

О. Тодика, Е. Форстгоф, К. Хессе, Т. Цимбалістий, В. Шишкін, В. Шаповал, 

С. Шевчук, Ю. Шемшученко, K. ф. Шляйх, Х. Штарк, К. Штерн та ін. 

 Однак значна частина історико-правових питань розвитку та становлення 

інституту конституційного контролю Федеративної Республіки Німеччина 

залишається мало дослідженою, що й обумовлює актуальність теми дисертації.  

 Зв’язок роботи з науковими планами та темами. Дисертаційну роботу 

виконано в межах науково-дослідної проблематики кафедри історії держави, 

права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка "Характерні риси розвитку 

державності, права та політико-правової думки в Україні та зарубіжних 
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країнах", державна реєстрація №01112U003267, термін виконання 2012–

2014 рр. 

 Мета дослідження полягає у поглибленні історико-правових знань щодо 

становлення та розвитку конституційної юстиції ФРН, зокрема, Федерального 

Конституційного Суду та земельних конституційних судів, їх юрисдикції та 

провідної ролі в процесі зміцнення конституційного ладу держави. 

 Відповідно до окресленої мети в роботі сформульовано наступні 

завдання: 

– виділити і дослідити соціально-історичні передумови та етапи розвитку 

конституційної юстиції ФРН; 

– проаналізувати процес становлення органів конституційного правосуддя 

ФРН, їх особливості, організацію, структуру та обсяг повноважень; 

– охарактеризувати специфіку формування законодавчої бази 

конституційної юстиції ФРН; 

– визначити роль і місце конституційного контролю в розвитку cистеми 

державної влади ФРН; 

– проаналізувати становлення взаємовідносин між ФКС та земельними 

конституційними судами ФРН; 

– з’ясувати історичну роль ФКС у формуванні й захисті конституційного 

ладу ФРН; 

– сформулювати і обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення 

українського законодавства з питань конституційної юстиції, базовані на 

історико-правовому досвіді діяльності ФКС ФРН. 

 Об’єктом дослідження є конституційна юстиція ФРН. 

 Предмет дослідження – історико-правові закономірності процесу 

становлення, розвитку, формування доктринальних засад, організації та 

діяльності конституційної юстиції ФРН. 

 Методологія  дослідження. З метою забезпечення всебічного, повного та 

об’єктивного аналізу досліджуваної проблеми використано комплекс 



 

   

6 

загальнонаукових та спеціально-правових методів дослідження, принципи та 

засоби наукового пізнання.  

 За допомогою таких загальнонаукових методів, як аналіз та синтез, 

узагальнення та моделювання в роботі розкрито сутність категорії "правова 

охорона конституції", виокремлено її структурні елементи, проаналізовано 

моделі конституційної юрисдикції. Хронологічний метод застосовано для 

виділення етапів розвитку конституційної юстиції ФРН. Історико-правовий 

метод дав змогу вивчити особливості становлення інституту конституційного 

контролю на різних етапах державно-правового розвитку Німеччини, показати 

витоки низки ідей, які сформували основу окремих повноважень ФКС ще в 

епоху Священної Римської імперії німецької нації. Використання цього методу 

дозволило зрозуміти необхідність створення ФКС з його широким колом 

повноважень. 

 Порівняння конституційного контролю на рівні федерації та земель, 

вивчення структури, повноважень та досвіду функціонування в державотворчій 

практиці інститутів конституційного правосуддя ФРН здійснено з 

використанням порівняльно-правового та системно-структурного методів.  

 Конкретно-історичний метод дав змогу проаналізувати значення 

прийнятих ФКС рішень для подальшої розбудови конституціоналізму в 

Німеччині. Метод функціонального аналізу допоміг з’ясувати ефективність 

прийнятих ФКС рішень та їх історико-правові наслідки, а статистичний метод 

дозволив проаналізувати характер дії правових норм, що регламентують 

діяльність ФКС, виявити специфіку справ, які найчастіше розглядає ФКС, а 

також встановити, які повноваження він не застосовує повною мірою. 

 Для історико-правового аналізу положень нормативно-правових актів та 

окремих правових норм, що регулюють діяльність органів конституційної 

юстиції ФРН, застосовано формально-логічний метод та спеціально-правові 

методи, зокрема, герменевтико-правовий метод для тлумачення правових актів, 
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а на основі методу прогнозування визначено пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення діяльності конституційного судочинства України.  

 Використання методу загальної філософської діалектики забезпечило 

комплексну системність дослідження, бачення конституційного права як 

підсистеми в правовій системі Німеччини, а ФКС і земельних конституційних 

судів як елементів в системі вищих органів влади ФРН. 

 Окрім апробованих спеціальних методів, у дисертаційному дослідженні 

використано історико-понятійний метод, достатньо поширений у німецькій 

історико-правовій та історичній науці, який дозволив виокремити історичні 

зміни понять, передусім, поняття конституційна юстиція, і одночасно моменти 

незмінності, а тому спрямував увагу на відмінності між аналізованими 

хронологічно значеннями слова і претензією історичного поняття на 

системність. 

 Наукова новизна одержаних результатів  дисертаційного дослідження 

зумовлена науковим аналізом конституційної юстиції ФРН як історико-

правового явища з відповідним до проблематики застосуванням 

методологічного інструментарію історико-правової науки, більшість із 

складових якого, насамперед методів, застосовуються вперше. 

 Наукова новизна конкретизується у наступних положеннях: 

 уперше: 

– вивчено конституційну юстицію Німеччини як історико-правове явище, 

встановлено наступність традиції конституційної юстиції в Німеччині, 

яку не змогли порушити революції XIX, XX ст., нацистська диктатура 

XX ст. і поділ країни на Західну та Східну Німеччину; 

– обґрунтовано правову природу та роль Федерального Конституційного 

Суду ФРН як центрального елемента системи правової охорони 

конституції ФРН, незалежного конституційного органу та спеціального 

суду в сфері державного права, широкі повноваження якого зумовлені 

історичними особливостями становлення в умовах посттоталітарного 
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суспільства, прагненнями німецького народу захистити конституцію від 

будь-яких, навіть малоймовірних посягань; 

– з’ясовано історично зумовлені особливості дворівневої системи конститу-

ційної юстиції ФРН, вплив на її розвиток історико-правових процесів 

формування правової держави та сучасного німецького федералізму; 

– узагальнено практику конституційних судів ФРН, зокрема щодо заборони 

політичних партій, вирішення спорів між органами державної влади щодо 

їхньої компетенції, запровадження інституту конституційної скарги, і на 

цій основі сформовано пропозиції для удосконалення конституційної 

юстиції в Україні;  

 удосконалено 

– знання про зародження та генезу ідеї охорони конституції в Німеччині, 

особливості формування, повноважень та організаційної структури ФКС 

та земельних конституційних судів ФРН, зміст німецьких конституцій та 

їхню наступність;  

– наукові положення щодо подвійної правової природи Федерального і 

земельних конституційних судів ФРН та їхньої відмінності від органів 

конституційного нагляду чи контролю в інших державах; 

– аргументи на користь широких повноважень ФКС ФРН і земельних 

конституційних судів, які традиційно і в несуперечливий спосіб 

доповнюють одне одного та слугують запобіжним засобом від можливої 

узурпації влади; 

 набули подальшого розвитку положення про: 

– тяглість ідеї правової охорони конституції в Німеччині, окремі елементи 

якої можна простежити задовго до створення сучасних конституційних 

судів ФРН; 

– незалежність конституційної юстиції ФРН від виконавчої та законодавчої 

гілок влади, що на різних етапах її еволюції проявилась у незалежному та 

неупередженому розгляді справ суддями, неможливості скасування 
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судових актів органів конституційної юстиції та суддівській 

недоторканості, закріплених в чинному законодавстві ФРН; 

– доцільність впровадження в Україні інституту конституційної скарги як 

одного з найефективніших юридичних засобів захисту основних прав і 

свобод людини та громадянина, включення до повноважень КСУ 

можливості заборони неконституційних партій. 

 Теоретичне і практичне значення дисертації. Отримані результати  

дисертаційної праці здатні розвинути українську історико-правову науку, 

доповнивши її новими знаннями про становлення, розвиток, організацію та 

діяльність  конституційної юстиції ФРН. 

 Положення і висновки пропонованого історико-правового дослідження 

можна використати в рамках викладання курсів "Історії держави та права 

зарубіжних країн", "Конституційного права зарубіжних країн", "Порівняльного 

правознавства", для подальших історико-правових досліджень зарубіжного 

державотворення, конституційного судоустрою та судочинства, а також в 

процесі здійснення конституційної реформи в сучасній Україні. 

 Результати дисертації можуть стати в нагоді при формуванні сучасної 

концепції реформування судової влади в Україні в напрямі досягнення 

європейських стандартів, а також створити наукове підґрунтя для внесення змін 

до чинного законодавства. Їх використання може стати доцільним у 

подальшому реформуванні конституційного правосуддя в Україні, з метою 

найповнішого захисту основних прав і свобод людини і громадянина.  

 Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на засі-

данні кафедри історії держави, права та політико-правових учень  юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Голов-

ні положення роботи виголошено в доповідях на 6 наукових конференціях: нау-

ково-практичній конференції "Проблеми державотворення і захисту прав люди-

ни в Україні"  (м. Львів, лютий 2014, 2015 рр.), VІ, VII Міжнародній науково-

практичній конференції "Держава і право: проблеми становлення і стратегія 
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розвитку (м. Суми, 2013, 2014 рр.), V Міжнародній науково-практичній 

конференції "Поняття та категорії юридичної науки" (м. Київ, листопад 2014); 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Особливості формування 

законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти", 

Міжнародній науково-практичній конференції ELSA "Право як ефективний 

інструмент державотворення" (м. Дніпропетровськ, квітень 2015 р.). 

 Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

висвітлено у 6 статтях (визначених фаховими з юридичних наук, з яких одна 

стаття у зарубіжному виданні, одна – в співавторстві з професором 

М. М. Кобилецьким) і в 6 тезах науково-практичних конференцій. 

 Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації зумовлена 

предметом та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг рукопису 

дисертації становить 210 сторінок, із них основний текст – 177 сторінок, список 

використаних джерел –  32 сторінки (309 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

 

1.1. Історіографія дослідження 

 Однією з загальних тенденцій розвитку української історико-правової 

науки є виокремлення та становлення  тематичної історіографії, найчастіше 

пов’язаної з окремими галузями чи інститутами права України та інших країн 

(О. Блажівська [1], І. Бойко [2], В. Кіселичник [3] та ін.).  

 Як окремий напрям історіографії розвивається і історія 

конституціоналізму та конституційного права, про що свідчать монографічні 

дослідження, статті й доповіді на міжнародних історико-правових 

конференціях, які проводяться авторитетною в Україні та за її межами 

Міжнародною асоціацією істориків права (Х. Бехруз [4]; С. Бостан [5]; 

Р. Максакова [6] та ін.). 

 Історія конституціоналізму та конституційного права як складова науки 

історії держави та права розвиває і знання про окремі інститути 

конституційного права, у тому числі про конституційну юстицію. 

 У той же час, проблематика конституційної юстиції є предметом 

дослідження сучасної української науки конституційного права, в якій 

питанням конституційного судочинства, зокрема організації та діяльності 

Конституційного Суду України присвячено дослідження українських учених 

Ю. Грошевого, М. Гультая, А. Зайця, М. Козюбри, М. Корнієнка, Т. Костецької, 

В. Кравченка, А. Колодія, П. Мартиненка, В. Мелащенка, Г.  Мурашина, 

В. Погорілка, В. Опришка, П. Стецюка, В. Тихого, Ю. Тодики, О. Фрицького, 

В. Шаповала, Ю. Шемшученка, М. Черкеса та ін.  

 Меншу увагу в українській юридичній літературі приділено становленню 

і розвитку конституційної юстиції ФРН, незважаючи на те, що досвід ФРН  
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широко використали в процесі створення Конституційного Суду України. 

Окремі проблеми судового конституційного контролю ФРН розглядають у 

підручниках з історії держави і права, конституційного права зарубіжних країн 

українські й зарубіжні дослідники: І. Алебастрова, М. Баглай, К. Барлі, 

В. Бесчастний, С. Боботов, C. Бостан, С. Вальтер, О. Ведернікова, Н. Вересова, 

М. Вітрук, О. Волощук, А. Георгіца, В. Глиняний, З. Голдобіна, В. Гончаренко, 

Г. Горський, М. Гультай, А. Заттлер, Б. Калиновський, В. Кампо, 

В. Кізяковский, А. Клішас, А. Кольбенко, В. Кряжков, В. Кульчицький, 

Р. Лампрехт, В.  Лафітський, Ю. Лімбах, Л.А.Луць, В. Маклаков, 

П. Мартиненко, Р. Мартинюк, Г. Маурер, М. Оманідзе, К. Песталоцца, 

С. Пілюк, Л. Присташ, В. Ріяка, В. Семків, А. Соколов, М. Свистунова, 

П. Стецюк, Б. Страшун, Б. Тищик, Б. Топорнін, К. Хессе, В. Чіркін, 

В. Шаповал, С. Шевчук, В. Шишкін, К. Шляйх і Ш. Коріот, М. Штольайс та ін. 

Проте в них міститься лише загальна інформація щодо організації діяльності 

ФКС ФРН.  

 Відтак, попри значну кількість публікацій, опосередковано присвячених 

конституційній юстиції ФРН, неможливо говорити про її українську 

історіографію. 

 Натомість німецька історіографія конституційної юстиції цілком може 

претендувати на окремий напрям в німецькій історіографії держави та права.  

 У Німеччині інтерес до тематики конституціоналізму та правової охорони 

конституції зростає з середини 19 ст. Цим проблемам присвятили свої роботи 

М. Вебер [7], Р. Гнейст [8], Ф. Лассаль [9], А. Шопенгауер [10], О. Шпенґлер 

[11] та ін., які переймалися шляхами розвитку німецької держави. Одними з 

перших критиків німецького конституціоналізму на етапі його становлення 

були К. Маркс [12] і Ф. Енгельс [13]. 

 Німецька історико-правова література з проблем конституційної держави 

та охорони конституції дуже розлога. Одним із найавторитетніших вважають 

багатотомне видання відомого німецького правознавця Е. Р. Губера [14], який 
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на багатому джерельному матеріалі простежив генезу німецького 

конституціоналізму. Використання широкої джерельної бази характеризує 

роботи Г. П. Вальдріха [15], Д. Ґрімма [16], Г. Діппеля [17], П. Добнера [18], 

В. Райнгарда [19]. Загалом, німецькі праці з історії конституціоналізму та 

правової  охорони конституції хронологічно можна систематизувати в чотири 

групи.  

 Перша група наукових робіт відображає початковий етап зародження 

конституційних форм державного життя. Автори виокремлюють ознаки 

конституціоналізму, який набрав чітких обрисів після Віденського конгресу 

1815 р.; аналізують особливості переходу від монархічного конституціоналізму 

до парламентської демократії; дають всебічну оцінку Конституції 1849 р. та її 

значення для конституційного розвитку Німеччини; окреслюють специфіку 

конституційного будівництва в Пруссії після революції 1848 р. [20–24]. 

 Другу групу наукових праць присвячено німецькій національній державі 

в епоху канцлера Отто фон Бісмарка. У цьому руслі дослідники детально 

вивчають суперечливу роль Бісмарка в становленні німецької державності, 

намагаються зрозуміти чинники дієвості німецької моделі конституціоналізму, 

для якої характерне поєднання ознак національно-авторитарної і 

конституційно-парламентської держави та формування підвалин 

конституційного контролю [25–30]. 

 Третя група досліджень представлена об’ємною історико-правовою 

літературою про Веймарську республіку, яка характеризується певною 

цілісністю процесу розвитку конституціоналізму в період з 1919 по 1933 рр. 

[31]. Дослідники аналізують недоліки Веймарської Конституції та положення, 

що стосуються конституційного контролю, і намагаються відповісти на 

запитання, чому ця конституція не отримала підтримку в населення та в 

правлячої верхівки [32–39]. 

 Четверту групу формують праці, присвячені розвитку німецького 

конституціонізму після поразки Німеччини в 1945 році, в новостворених 
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1949 р. ФРН та НДР, формуванню ФКС, земельних конституційних судів, 

нормативної бази їхньої діяльності, поширенню конституційної юстиції після 

1990 р. на приєднані території НДР, взаємодії ФКС та земельних 

конституційних судів [40]. 

 Період гітлерівської диктатури з 1933 по 1945 рр., який у рамках політики 

"уніфікації" протягом двох років перетворив країну з конституційної 

буржуазної демократії в "державу одного вождя," несумісний з поняттям 

конституціоналізму. 

 Дослідження проблематики конституціоналізму відбивають здобутки 

науковців, політиків та мислителів ліберальної школи (Р. Баркер, Дж. Бентам, 

Дж. Волдрон, Ф.А. Гаєк, А. Дайсі, Дж.Г. Елай, Б. Констан, Дж. Лок, 

Г. Маршалл, Л. фон Мізес, Дж. Ст. Міль, Г.Р. Монаган, Ч. Тейлор, І. Сліденко, 

Л.Г. Трайб, Ф. Фукуяма, С. Шевчук та ін.), ліберально-демократичної 

(Ф. Ардан, М. Баглай, Ж. Ведель, Ю. Габермас, К. Гессе, Ж.-П. Жакке, 

В. Кампо, К. Кліма, Д. Комерс, В. Лемак, П. Мартиненко, Ф. Люшер, Р. Ріал, 

В. Скрипнюк, М. Ставнійчук. В. Чиркін та ін.), соціал-демократичної 

(І. Валерстайн, О. Гьофе, А. Колодій, О. Марцеляка, В. Мелащенко, 

В. Погорілко, Ю. Тодика, В. Федоренко та ін.), християнської етики 

(М. Маринович, Ж. Марітен, Й. Гьоффнер та ін.).  

 Федеральний Конституційний Суд ФРН як головний елемент  інституту 

конституційного контролю ФРН був предметом аналізу лише з погляду його 

юридичної природи [41], порівняно з іншими європрейськими конституційними 

судами [42] чи в плані здійснення ним судочинства [43], незважаючи на те, що 

досвід ФРН був широко використаний при створенні Конституційного Суду 

України. Історико-правовий аспект становлення і розвитку конституційної 

юстиції ФРН досі не знайшов належного висвітлення в українській юридичній 

науці. Тим важливішим було залучення до аналізу наукового доробку 

німецьких учених, у дослідженнях яких історико-правовий аспект 

конституційної юстиції Німеччини отримав дещо ширше висвітлення. 
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 Цікаву інформацію містять монографічні дослідження, присвячені ФКС. 

Однак майже всі вони концентрують головну увагу на місці ФКС в системі влади 

чи на організації діяльності ФКС, його повноваженнях, процедурі прийняття 

рішень, виборах суддів тощо [44–52]. Неодноразово предметом дослідження 

ставала історія німецьких конституцій. Зокрема, діяльність коституційного 

конвенту, що відбувся в 1948 р. на острові Герренхімзее в Баварії, досліджував 

Г.Зеккер [53]. На широкому історичному тлі німецькі конституції аналізує 

Д. Вілловайт [54]. Еволюція німецької  конституції – предмет дослідження 

науковця Б. О. Брайда [55]. Вивчення такого досвіду, без сумніву, – надзвичайно 

цінне. Але важливішим для пропонованого дослідження було дослідити сам 

процес становлення цієї успішної моделі конституційної юстиції, головні етапи її 

розвитку. Аналіз матеріалу засвідчив, що й у німецькій історико-правовій 

літературі це питання опрацьовано лише фрагментарно.  

 Короткий огляд історичного розвитку конституційного судочинства 

пропонує Ґ. Робберс [56]. Хронологію подій і законотворчих актів, які 

передували створенню ФКС, частково відображає розділ  колективної праці за 

редакцією В. Клута [57], а також дослідження Й. Д. Кюне [58]. У. Везель 

аналізує роль ФКС в історії ФРН [59], а колишній федеральний президент ФРН 

та голова ФКС ФРН Р. Герцог – в процесі німецького об’єднання [60]. 

Питанням розбудови конституційної юстиції присвячені матеріали ювілейних 

видань з нагоди річниць ФКС [61–63].  

 Непересічну роль в історії німецького конституційного судочинства 

відіграли судді ФКС, які, відповідно до Закону "Про Федеральний 

Конституційний Суд" (далі Закону "Про ФКС", нім. BVerfGG), мусять мати 

відповідну юридичну освіту і досвід роботи за фахом. Тож, не дивно, що багато 

з них розповідають про своє бачення ФКС у наукових працях та мемуарах, які 

доповнюють загальну картину німецької конституційної юстиції [64–71]. 

 Окремих аспектів становлення конституційного судочинства автори 

торкаються у підручниках з історії права, державного права, конституційного 
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права, конституційного процесу [72–84]. Однак спеціального дослідження 

німецькими правознавцями процесу становлення та розвою конституційної 

юстиції у ФРН також немає. 

 Таким чином, попри певні напрацювання, історико-правовий аспект 

становлення і розвитку ФКС ФРН в зарубіжній та українській юридичній 

літературі досліджений недостатньо і потребує подальшого глибокого 

вивчення. Необхідно детально розглянути історичні передумови та головні 

етапи становлення ФКС, його нормативної бази, правового статусу, 

особливостей взаємодії з іншими вищими органами влади Німеччини та 

земельними конституційними судами, повноважень, процедури розгляду різних 

категорій справ та їхнього впливу на подальший розвиток конституційної 

юстиції ФРН.   

 

1.2. Джерельна база  

 Джерела дослідження конституційної юстиції – це, передовсім, самі 

конституції як основне законодавство держави в той чи інший період. 

Ухвалення кожної з них корелювало з історичними зламами в житті Німеччини. 

Тому важливою для роботи була праця "Німецькі конституції", яка містить 

тексти всіх суттєвих законодавчих актів німецьких держав і централізованої 

Німеччини з розлогим коментарем німецького правника-конституціоналіста  

Г.-Й. Бланке [85], а також електронні ресурси з текстами усіх німецьких 

конституцій [86].  

 Найважливішими німецькими конституціями XIX–XX ст. вважають 

Конституцію 1849 р. (відома також як Франкфуртська Конституція Німецької 

імперії, нім. Verfassung des deutschen Reiches, нім. Frankfurter Reichsverfassung   

або Конституція Паульскірхе, нім. Paulskirchenverfassung), Конституцію 1871 р. 

(Імперська Конституція Бісмарка 1871 р., нім. Verfassung des Deutschen 

Kaiserreichs, нім. Bismarcksche Reichsverfassung), Конституцію 1919 р. 
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(Конституція Веймарської республіки 1919 р., також Веймарська Конституція, 

нім. Weimarer Reichsverfassung), Конституції НДР 1949 р., 1968 р. та 1974 р. 

(нім. Verfassungen der Deutschen Demokratischen Republik) і Основний Закон 

ФРН 1949 та 1990 рр. (нім. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, скор. 

GG).  

 Конституція 1849 р. передбачала створення в Німеччині конституційної 

спадкової монархії і була першою конституцією об’єднаної Німеччини. 

Імператор отримував право відкладального вето, ініціювання законів, розпуску 

парламенту, оголошення війни і заключення миру та угод, виконання 

обов’язків головнокомандувача збройних сил, а також право призначення 

уряду. Головним законодавчим органом ставав Рейхстаг який наділявся правом 

приймати закони, бюджет і ратифікувати міжнародні договори. Рейхстаг 

складався з двох  палат  – "народного дому" (нім. Volkshaus), до якого обирали 

громадян чоловічої статі на основі загального виборчого права при таємному 

голосуванні. Для земельного представництва передбачалось створення 

"державного дому" (нім. Staatshaus), який мав складатися порівну з 

представників земельних парламентів і урядів. Столицею монархії визнавалось 

місто Франкфурт-на-Майні. VII розділ "Гарантія конституції" (нім. Die Gewähr 

der Verfassung) містив положення, які у сучасному тлумаченні можна 

узагальнити як захист конституції. Зокрема, одне з завдань монархії 

визначалось як внутрішня безпека, якщо якась із земель із певних причин не 

могла або не хотіла її забезпечити на своїй території. Тож, була сформульована 

вимога запобігання порушення конституції через заколоти знизу або зверху. 

Зміни до конституції можна було внести лише за рішенням парламенту двома 

третіми голосів та монарха. Через вісім днів мало відбутись повторне 

голосування [87, S. 831, 841]. Хоч Конституція 1849 р. і набула чинності після її 

проголошення, вона не була дієвою, бо найбільші німецькі держави її не 

визнали.  



 

   

18 

 Наступна Конституція 1871 р. (нім. Bismarcksche Reichsverfassung), 

прийнята в період правління канцлера Отто фон Бісмарка, юридично 

закріплювала об’єднання країни, досягнуте, за словами Бісмарка, "залізом і 

кров’ю". Ця конституція узагальнила попередній досвід Конституції 1867 р. 

(Північнонімецького союзу) [88] і об’єктивно відображала новий рівень 

державного і суспільного розвитку, а сучасники сприймали її як суттєвий 

поступ [89, S. 64]. Конституція наділяла великими повноваженнями короля 

Пруссії – одночасно президента союзу та німецького імператора. Імператор 

отримував право відкладального вето, призначення і звільнення рейхсканцлера, 

скликання і розпуску Бундесрату (верхньої палати парламенту), скликання і 

розпуску Рейхстагу, призначення пожиттєво  імперських  суддів, виконання 

функцій головнокомандувача збройних сил. Рейхсканцлер очолював Бундесрат, 

представлений державами-учасницями імперії, а з 1911 р. і Ельзасу-Лотарингії, 

з правом вето Пруссії на зміни до конституції. Рейхстаг обирався загальним 

голосуванням осіб чоловічої статі віком від 25 років на 3, пізніше на 5 років. 

Рейхстаг разом з Бундесратом приймали закони і бюджет. Столицею Німецької 

імперії визнавалося місто Берлін. В основу Конституції Німеччини був 

покладений монархічний принцип, з якого послідовно виводились основні її 

компоненти – становище монарха і династії, законодавчої, виконавчої та 

судової влади, права та обов’язки підданих. Відповідно до конституції король 

(особа якого оголошувалася недоторканою) фактично був осередком всіх трьох 

влад. Конституція не містила переліку прав людини. Судочинство здійснювали 

суди королівств імперії. Згадану функцію імперія переймала лише тоді, коли 

цього вимагала конституція – у справах зі зради імперії чи королівств, образи 

імперських органів або службовців. Тоді справу розглядав Вищий апеляційний 

суд у Любеку, а з 1879 р. новоутворений Імперський суд у Лейпцігу. Із 

прийняттям у 1877 р. Закону про судоустрій спори між королівствами 

розглядали у Бундесраті. Конституційні спори всередині королівств, які не 

мали державних судів, теж розглядали у Бундесраті. 
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 Конституція 1919 р. (нім. Weimarer Verfassung), попри те, що 

хронологічно передувала режиму фашистської диктатури, теж була важливою 

конституційною віхою свого часу, що закріпила політичні і громадянські 

свободи. Це була перша діюча демократична конституція Німеччини, що 

проголошувала республіку на засадах парламентської демократії і федералізму. 

Вона запозичила чималий теоретичний досвід Конституції 1849 р., а 1949 року 

сама стала джерелом для запозичення цього досвіду при створенні Основного 

Закону ФРН. Перша частина конституції врегульовувала повноваження  імперії 

і земель, що входили до її складу, друга – діяльність органів імперської 

державної влади та їх повноваження. Третя частина визнавала відносини між 

державою та громадянами. Веймарська Конституція містила об’ємний перелік 

основних конституційних прав і свобод, які де факто були знехтувані під час 

гітлерівського режиму 1933–1945 рр. За новою конституцією Веймарська 

республіка мала наступні органи державної влади: Рейхстаг, рейхспрезидента, 

імперський уряд, імперську раду, конституційний суд. Найвищим органом 

влади ставав Рейхстаг, який обирався народом і здійснював законодавчу владу. 

Він отримував право на висловлення вотуму недовіри уряду. Рейхстаг приймав 

закони і бюджет, мав право вносити зміни до конституції, також такі, які мали 

обмеження в часі. Депутатів до Рейхстаґу обирали на 4 роки, право обирати до 

Рейхстагу отримали також жінки. Членів Конституційного суду мали обирати 

до Рейхстагу пожиттєво. На чолі республіки передбачався рейхспрезидент, 

який обирався на 7 років на загальних, прямих  виборах, із правом призначення 

і припинення повноважень рейхсканцлера, суддів, розпуску парламенту, 

введення надзвичайного стану, виконання функцій головнокомандувача 

збройних сил федерації.  Імперський уряд складався з міністрів під 

керівництвом рейхсканцлера, які несли відповідальність перед Рейхстагом. 

Повноваженнями конституційного нагляду наділялась спеціальна Державна 

судова палата (нім. Staatsgerichtshof), яка розглядала конституційні спори 

всередині земель, які не мали відповідних судів, а також за зверненнями 
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Рейхстагу проти порушень конституції з боку рейхспрезидента, рейхсканцлера 

чи імперських міністрів. Столицею республіки визнавався Берлін. 

 Після приходу 30 січни 1933 р. до влади нацистського режиму 

Веймарська Конституція формально залишалась чинною, однак де факто не 

діяла, насамперед через Указ рейхспрезидента Німецької імперії від 28 лютого 

1933 р. про захист народу і держави (нім. Verordnung des Reichspräsidenten zum 

Schutz von Volk und Staat) [90], який відмінив низку статей Веймарської 

Конституції, а з ними й громадянські права, започаткував процес унітаризації 

держави, дав підстави для легітимізації внесення змін до конституції і 

перетворив Веймарську республіку у диктатуру. 

 Три Конституції НДР (1949 р., 1968р., 1974 р.), які декларували вірність 

ідеям демократії, ніколи не відображали реальної дійсності в державі, де 

основне право людини на життя розстріляли біля Берлінського муру в період 

1961–1989 рр. Формально перша Конституція НДР 1949 р. базувалась на 

Веймарській конституції, однак суттєво відрізнялась від неї. Держава в ній 

декларувалась як соціалістична держава німецької нації. Принцип керівництва 

СЄПН (Соціалістичної Єдиної Партії Німеччини) був закріплений 

конституційно, принцип розподілу влади заперечувався, основні права людини 

не забезпечувались. Конституція декларувала державне планування економіки, 

експропріацію великого землеволодіння, єдину школу. Але найбільшим 

відхиленням від демократії був розподіл гілок влади. Народна палата (нім. 

Volkskammer) отримувала контроль над урядом (виконавчою владою), 

законотворчістю (законодавчою владою) та судочинством (судовою владою). 

Окрім Народної палати (парламенту) передбачалась Палата земель із доволі 

обмеженими повноваженнями, яка зі скасуванням земель була ліквідована. 

Насправді, Радянський Союз міг коли завгодно втручатись у внутрішні справи 

НДР, як це було, наприклад, 1953 р., під час народного повстання в Берліні. 

Зміни до Конституцій 1968 та 1974 рр. засвідчували політичні зміни в державі. 

Конституція 1968 р. стала соціалістичною, із визнанням панування 
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Соціалістичної Єдиної Партії Німеччини, а Конституція 1974 р. декларувала 

єдність із Радянським Союзом і елімінувала будь-які згадки про німецьку 

єдність. Натомість, проголошувалось, що НДР – це соціалістична держава 

робітників і селян. 

 Основний Закон ФРН від 23 травня 1949 був четвертою в історії 

Німеччини конституцією. Сама назва "Основний Закон" зумовлена прагненням 

Німеччини до об’єднання та тимчасовим характером дії – до набуття чинності 

конституції, прийнятої вільним волевиявленням всього німецького народу. 

Конституція проголошувала ФРН правовою, федеративною, демократичною, 

республіканською і соціальною державою. Главою держави за конституцією є 

федеральний президент з представницькими функціями, який обирається 

спеціально скликаними Федеральними зборами (у складі рівної кількості 

депутатів Бундестагу (нижня палата парламенту) і делегатів від земельних 

парламентів) строком на 5 років. Верховним виборним законодавчим органом 

ФРН проголошено Бундестаг, який обирають на 4 роки при загальному 

прямому і таємному голосуванні. Половина депутатів обирається в округах за 

мажоритарною системою, інша половина – за партійними списками. 

Представництво у Бундестазі мають партії, що набрали на виборах не менше 

ніж 5% голосів виборців за партійними списками. Бундестаг приймає закони 

разом із представницьким органом земель ФРН – Бундесратом, членів якого 

(прем'єр-міністри і міністри земель ФРН) призначають земельні уряди. 

Виконавчу владу на федеральному рівні представляє федеральний уряд, який 

очолює федеральний канцлер. З 1990 р., після об’єднання Німеччини, 

Конституцію 1949 р. поширено на усю її територію. Підставою для об’єднання 

стала ст. 23 Основного Закону ФРН у тогочасній редакції, за якою "в решті 

частин Німеччини він (Основний Закон) має вступити в силу після їхнього 

приєднання" [84, S. 135]. Вперше охорону конституції доручено спеціально для 

цього створеному Федеральному Конституційному Суду. ФКС перевіряє 

закони на предмет їх формальної та матеріальної відповідності конституції, а 
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правовою основою організації і діяльності ФКС стають ст. 92–94 Основного 

Закону [91] і Федерального Закону "Про Конституційний Суд" 1951 року (з 

наступними поправками і доповненнями) [92]. 

 Німецькі історики права засвідчують пожвавлення зацікавлення до 

досліджень текстів земельних конституцій  та конституційного судочинства 

земель загалом. Якщо раніше вони були лише предметом загальних коментарів 

[93, S. 3] про формальні структури, то сьогодні з’являється велика кількість 

публікацій, присвячених земельним конституціям [94–102] і земельним 

конституційним судам [103] Німеччини. 

 До аналізу також було залучено архівні матеріали законодавчих актів 

XIX-XXІ ст. з різних аспектів конституційно-правового розвитку. Усі 

документи систематизовано в дві групи з подальшими підгрупами. Першу групу 

законодавчих актів до 1945 р.  формують наступні підгрупи: а) підгрупа XIX ст. 

містить нормативні акти Священної Римської імперії німецької нації, 

Рейнського союзу, Німецького союзу, Північнонімецького союзу, а також 

окремих німецьких держав у період з 1800 до 1870 рр.; б) підгрупа 

Кайзерівської Німеччини 1870–1918 рр. містить документи, що відображають 

становлення і державний розвиток Німеччини епохи канцлера Отто фон 

Бісмарка, а також акти, що розкривають процес повільної парламентаризації на 

перетині XIX-XX ст.; в) до підгрупи актів Веймарської республіки 1919–

1933 рр. входять нормативно-правові акти щодо особливостей трансформації 

веймарського державного устрою в фашистський тоталітарний режим. До 

другої групи входять законодавчі акти, прийняті після 1945 року, які поділено 

на такі підгрупи: а) нормативно-правові акти повоєнної Німеччини до 

утворення ФРН та НДР (1945–1949 рр.); б) нормативно-правові акти Німеччини 

після її поділу до об’єднання (1949–1990 рр.); в) нормативно-правові акти 

об’єднаної Німеччини (1990–2010 рр.). Період фашистської диктатури в 

Німеччині з 1933 р. до її краху в 1945 р. важко асоціювати з будь-якими 
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ознаками конституційності, тому його лише умовно зараховано до 

пропонованої класифікації.  

Важливим джерелом дослідження були судові акти – рішення і висновки 

Федерального Конституційного Суду ФРН, що містять нормативні положення, 

які є результатом тлумачення Основного Закону ФРН. Федеральний 

Конституційний Суд ФРН приймає два види судових актів: рішення (на основі 

усного розгляду) і висновки – судові акти, прийняті без проведення процедури 

усного розгляду, в яких вирішують конституційно-правові питання, 

сформульовані у зверненні. Як підвиди ухвал можна виділити ухвали про 

задоволення конституційних скарг, що приймаються палатою Федерального 

Конституційного Суду Німеччини без проведення процедури усного розгляду у 

випадку, якщо Суд раніше вирішив конституційно-правове питання, що має 

значення для даного. Досліджувані судові акти Федерального Конституційного 

Суду ФРН приймаються в порядку конституційного судочинства, 

врегульованого в Законі "Про Федеральний Конституційний Суд" ФРН від 

12 березня 1951 року. 

Аналізовані в роботі судові акти є результатом діяльності органів судової 

влади (Федерального Конституційного Суду Німеччини). Вони приймаються 

при розгляді конкретних справ в порядку конституційного судочинства. 

Складовою частиною судових актів є нормативне положення, яке формує 

основу для прийняття рішення в цілому. Судові акти ФКС ФРН підлягають 

публікації в офіційних виданнях. 

Нормативні положення, що містяться в зазначених судових актах 

Федерального Конституційного Суду ФРН, є складовою частиною рішень не 

тільки в справах про тлумачення Основного Закону ФРН, але й по інших 

категоріях справ, віднесених до компетенції Федерального Конституційного 

Суду ФРН (по справах абстрактного нормоконтролю, конкретного 

нормоконтролю, з вирішення спорів про компетенції та інших категоріях 

справ). 
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Прийняття досліджуваних судових актів Федеральним Конституційним 

Судом Німеччини, основною функцією яких є тлумачення Основного Закону 

держави, зумовило специфіку зазначених судових актів в порівнянні з судовим 

прецедентом. Специфіка виявляється в тому, що нормативні положення, що 

містяться в судових актах зазначених органів конституційної юстиції, мають 

конституційно-правову природу. 

Особливості юридичної природи судових актів Федерального 

Конституційного Суду ФРН можна схарактеризувати за наявністю в них 

наступних юридичних властивостей: загальнообов’язковість, остаточність, 

нездоланність, безпосередня дія.  

Загальнообов’язковий характер досліджуваних судових актів ФКС ФРН 

дає змогу розглянути питання про можливість наявності в судових актах норм 

права. На основі аналізу судової практики ФКС можна зробити висновок про 

те, що частина судового рішення містить гіпотезу і диспозицію, що є 

елементами норми права, а санкція міститься в інших правових текстах, 

зокрема, у Кримінальному Кодексі Німеччини. При цьому, елемент судового 

акту, що має нормативне значення (що в Німеччині отримав назву "провідні 

причини" прийняття рішення), є висновком суду, який є основою для прийняття 

рішення в цілому. 

При розгляді такої юридичної властивості як остаточність, притаманної 

актам Федерального Конституційному Суду Німеччини, була проаналізована 

проблема можливості оскарження рішень зазначеного Суду в Європейському 

Суді з прав людини. На підставі правового аналізу положень Конвенції про 

захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року можна дійти 

висновку, що встановлення Європейським Судом з прав людини порушення 

Конвенції, пов’язаного з прийняттям ФКС судового акта, автоматично не 

спричиняє його скасування, а означає встановлення обов’язку держави вжити 

відповідних заходів з метою недопущення в подальшому порушень положень 

Конвенції. 
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Нездоланність судових актів Федерального Конституційного Суду 

Німеччини має два законодавчо закріплених винятки: право перегляду рішення 

про позбавлення конституційних прав і свобод та скасування його повністю або 

частково, або скоротити термін позбавлення прав; можливість оскарження 

ухвали про прийняття спеціального розпорядження про тимчасове 

врегулювання або про відмову в його прийнятті. Потрібно зазначити, що 

спеціальне розпорядження про тимчасове врегулювання приймається ФКС 

ФРН у тому випадку, коли існує небезпека заподіяння тяжкої шкоди, або якщо 

інші важливі причини вимагають прийняття тимчасового рішення в інтересах 

загального блага. 

Під час розгляду безпосередньої дії судових актів ФКС варто звернути 

увагу на те, що безпосередня дія і виконання судових актів уповноваженими 

особами можуть не збігатися в часі, що більше, випадки невиконання 

конкретних рішень підлягають аналізу в ФРН протягом тривалого періоду часу. 

Крім того, в законодавстві Німеччини закріплена особлива юридична 

сила судових актів Федерального Конституційного Суду Німеччини, 

прирівнена до сили закону (по справах абстрактного нормоконтролю, 

конкретного нормоконтролю, з питань, чи є норма міжнародного права 

складовою частиною федерального права Німеччини, а також у справах за 

наявності розбіжностей, чи продовжує діяти право в якості федерального). 

Незважаючи на законодавче закріплення особливої сили судових актів ФКС, у 

правничій літературі ФРН відсутня єдина думка про те, чи можна відносити 

досліджувані судові акти до джерел права ФРН. 

Потрібно зазначити, що питання нормотворчої функції конституційних 

судів європейської моделі є спірним і в українській правовій думці. 

Прихильники теорії існування прецеденту в рішеннях КСУ, як і в рішеннях 

ФКС ФРН слушно зазначають наявність у цих органів ознак суб’єкта 

правотворчої діяльності. Перш за все, це проявляється при застосуванні 

повноваження конституційного суду щодо перевірки відповідності нормативно-
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правових актів конституції. В результаті цієї перевірки конституційний суд 

може визнати неконституційним певний нормативно-правовий акт чи його 

окреме положення. Це, своєю чергою, зумовлює скасування такого акту чи 

конкретної його норми. Саме тому можна стверджувати про факт зміни й 

припинення дії певних правових норм в результаті діяльності конституційного 

суду, що справді належить до функцій суб’єктів правотворчої діяльності. В той 

же час, потрібно розуміти, що суб’єкт правотворчої діяльності – це суб’єкт, 

наділений унікальними повноваженнями не лише щодо зміни чи скасування 

певних норм права, але й щодо створення й прийняття нових. У повноті цих 

повноважень і виявляється важлива роль визначених конституцією суб’єктів 

владних повноважень, наділених нормотворчою функцією. 

Саме тому дискусійною вважається теза про існування прецеденту в його 

широкому розумінні в рамках романо-германської системи права, вираженої у 

рішеннях ФКС ФРН. Безумовно, ФКС можна вважати свого роду негативним 

законодавцем, який впливає на розвиток нормативно-правової бази ФРН. 

Більше того, застосувуючи повноваження щодо тлумачення Основного Закону, 

він встановлює певні рамки для існуючих норм права. Тим не менше, 

незважаючи на свою широку сферу впливу, нових правових норм ФКС ФРН не 

встановлює. Це дає підстави для висновку, що в рамках своєї діяльністі ФКС 

виконує окремі функції, властиві суб’єктам правотворчої діяльності, але не 

володіє їх повним обсягом для класифікації його діяльності як правотворця, а 

його рішень як реальних прецедентів. 

 Можна констатувати, що дію судових актів ФКС в часі можна 

cхарактеризувати як зворотню, негайну і перспективну. У законодавстві ФРН 

передбачені наступні форми інформування про прийняті судові акти: 

проголошення, вручення і опублікування. Виконання судових актів 

Федерального Конституційного Суду характеризується тим, що до кола 

виконавців завжди входять органи державної влади Федеративної Республіки 
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Німеччина, а в певних випадках всі суб’єкти права, для яких виконання 

законодавчих актів ФРН є обов’язковим. 

 Важливим джерелом дослідженння розвитку ФКС ФРН було залучення 

до аналізу окремих думок суддів ФКС. Із прийняттям 21 грудня 1970 році змін 

до Закону "Про ФКС" ФРН кожен суддя ФКС отримав можливість зафіксувати 

свою думку, висловлену в ході обговорення і відмінну від прийнятого рішення 

у формі окремої думки: "Суддя, не згідний із рішенням або його 

обґрунтуванням, має право викласти свою окрему думку. Окрема думка судді 

долучається до рішення Суду. Сенати можуть повідомляти про співвідношення 

голосів у своїх рішеннях" [91, § 30 Abs. 2]. Головною метою цієї інновації було 

досягнення більшої прозорості механізму прийняття рішень і підвищення ролі 

окремо взятого судді. Декілька суддів можуть висловити окрему думку спільно.  

 Окрема думка як процесуальна форма думки, що відрізняється від 

прийнятого рішення, публікується, подібно до рішення, у службовому збірнику. 

Інколи окрема думка розлогіша, ніж рішення, прийняте більшістю. Деталі щодо 

цього регулює § 56 Регламенту ФКС [104]. Показово, що можливості 

врахування окремої думки в інших судів ФРН немає. Це виключне право 

Федерального Конституційного Суду і земельних конституційних судів. 

Застосування особливої думки в практиці роботи ФКС вважається вираженням 

наявного в конституційному праві ФРН плюралізму в методах і результатах 

інтерпретації конституції [105, S. 83].  

 У тлумаченні Конституції ФРН погляду судді, зокрема й під політичним 

кутом зору, надається особлива вага. Окрема думка, як і повідомлення про 

результати голосування і відображення різних думок суддів, навіть щодо 

причин прийняття рішення засвідчують, що конституційне право дискусійне і в 

межах самого суду [44], тому на на перспективу стають можливими відповідні 

зміни в юрисдикції. Спірні питання і надалі вирішуються більшістю голосів. 

Окрема ж думка частково відкриває завісу на процес обговорення в суді, але не 
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применшує авторитету рішення суду. За рішення, прийняте більшістю, і його 

обґрунтування відповідають судді, і вони його підписують.  

 Багато критиків інституту окремої думки в Німеччині висловлювали 

побоювання, що вона послабить авторитет суду та його рішень, і до цих пір ці 

побоювання мають місце. Доречно проаналізувати аргументи на користь 

окремої думки і проти неї. 

 Позитивним аспектом окремої думки є зростання рівня публічності 

причин прийняття того чи іншого рішення або незгоди з ним. У цьому сенсі 

окрема думка дає поштовх для подальшої наукової дискусії і здійснює 

правотворчу функцію [106, S. 31]. Розкриття різних поглядів суддів ФКС та 

обґрунтувань їх думок з того чи іншого питання ілюструє, що судове рішення є 

останнім словом у справі, але не в тлумаченні конституції. 

 Окрема думка підсилює переконливість прийнятого Судом рішення, коли 

окремому погляду протиставляють добре аргументовану іншу думку, якій 

важко дорікнути в певному суб’єктивізмі. Разом з тим, окрема думка 

підтверджує і те, що аргументи більшості переконливіші. Вона сприяє 

чіткішому викладу позиції більшості і запобігає надто розмитому 

формулюванню обґрунтування суду. Однак щодо того, чи досягла процедура 

окремої думки насправді такого результату, німецькі юристи не дають 

однозначної відповіді. 

 Аргументом проти окремої думки є міркування, що ця практика 

послаблює переконливість прийнятого Судом рішення [107, S. 25], оскільки 

свідчить про розбіжність думок суддів щодо прийнятого рішення і ставить під 

сумнів наявність факту порушення конституції. 

 Крім цього, сумніву може бути підданий навіть авторитет Суду як 

останньої інстанції у справі інтерпретації конституції [108, S. 117], що розвіює 

міф про Суд як "храм найвищої істоти", як його іронічно позначає Г. Реллеке, 

маючи на увазі авторитет Суду серед громадськості [109, S. 48]. За своєю 

сутністю окрема думка певним чином суперечить системі німецького права, 
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якому невластива будь-яка персоналізація судів, на відміну, наприклад, від 

судів США, де рішення приймають конкретні особи [78, S. 293], і де окрема 

думка судді може отримати статус прецедентної. У ФРН окрему думку судді 

викладають від його імені, вона відображає його особисту позицію, не несе 

юридичних наслідків і таким чином має доктринальне значення. Окрема думка 

є одним із засобів реалізації принципів незалежності суддів, їх вільного 

волевиявлення, повного і незалежного розгляду справи. Право судді не 

погодитися з думкою більшості, представленої кращими представниками цієї 

професії, гарантує його внутрішню свободу і усвідомлення права вибору. 

Незалежно від того, що судді порівняно рідко використовують право окремої 

думки, сам факт наявності такої можливості сприяє зміцненню авторитету 

судді, дозволяє глибше відчути цінність власного рішення і відповідальність за 

його прийняття. 

 Прикладами негативного впливу окремої думки слугували рішення ФКС, 

наприклад при розгляді питання про сидячі страйки, коли публікація окремої

думки суддів засвідчила хиткість прийнятих ними рішень, а їх позиції 

кардинально розійшлися (чотири "за" і чотири "проти"), через що було 

відмовлено в задоволенні позову [110], або певна думка набрала невелику 

перевагу (п’ять "за" і три "проти") [111]. 

 Окрема думка судді ФКС може принципово відрізнятися від думки 

більшості (dissenting opinion). Але вона також має можливість, зрештою 

долучитися до думки більшості суддів і відрізнятися лише в обґрунтуванні 

(concurring opinion). Поза тим, окрема думка може містити часткову згоду або 

незгоду щодо окремих пунктів рішення. Ці особливі функції окремої думки не 

завжди можна чітко розмежувати.  

 Складається враження, що окремій думці бракує єдності щодо приводу, 

стилю і мотивації. З одного боку, вона відстоює особистість судді з окремою 

думкою, який з етичних чи принципових науково-догматичних міркувань не 

бажає приймати певне рішення і хоче це засвідчити (що мало би бути 
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потрібним і тому й можливим лише в екстремальних випадках). Така окрема 

думка може відображати переваги, ризик або небезпеку думки більшості.  

 Доцільність існування інституту окремої думки засвідчують конкретні 

випадки її застосування у практиці ФКС ФРН, які теж отримали висвітлення в 

роботі. Наприклад, у справі за рішенням ФКС від 25 лютого 1975 р. [112] – 

переривання вагітності: два судді ФКС – В. Рупп фон Брюнек і Г. Сімон – 

вважали, всупереч думці більшості, що переривання вагітності у перші три 

місяці є таким, що не суперечить нормам Конституції ФРН, оскільки з 

основних прав не можна ні за яких обставин робити висновок про обов’язок 

держави призначати покарання за переривання вагітності на будь-якій стадії. І 

хоча окрема думка згаданих суддів не вплинула на результат справи, подальша 

дискусія в суспільстві мала наслідком удосконалення закону про 

відповідальність за переривання вагітності. Надалі на законодавчому рівні 

також було прийнято ряд заходів щодо запобігання нелегальним абортам. 

 Окрема думка сприяє, з іншого боку, конструктивній внутрішній дискусії 

в рамках суду або широкому науковому обговоренню проблеми. Прикладом 

слугує окрема думка судді Гайгера в контексті рішення ФКС від 24 березня 

1976 р. у справі про примусовий продаж з аукціону. Суддя погодився з 

рішенням ФКС, але висловився проти надто широкого застосування Основного 

Закону [91, Art. 3 Abs. 1], оскільки це може призвести до розмитості 

(релятивації) конституційних положень. "Не все, що суперечить державному 

праву, повинно оскаржуватися в рамках конституційного права як таке, що 

суперечить ст. 3 Основного Закону" [113]. Викладена суддею окрема думка 

викликала широку дискусію як усередині ФКС, так і в науковому юридичному 

середовищі. 

 Окрема думка судді може скеровувати розвиток правосуддя в іншому 

напрямку і звертати увагу громадськості на протиріччя і проблеми актуального 

правосуддя. Зрештою, в цьому й мав би полягати справжній сенс окремої 

думки. 
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 Рішення ФКС у справі про відмову від військової служби від 30 січня 

1985 р. містило окрему думку суддів Е.-В. Бьоккенфорде та Е. Ґ. Маренгольца, 

які звернули увагу правосуддя на проблему меж, встановлюваних основними 

правами. На основі міркувань судді застосоване право з конституції переносять 

у вердикт суду. "Основні права перетворюються в міркування і постають як 

інтерес носія основних прав, якому протистоять інші погляди або інтереси" 

[114]. 

 Окрема думка Д. Ґрімма в рішенні ФКС від 6 червня 1989 р. – кінні 

прогулянки в лісі – стосувалася тлумачення ч.1 ст. 2 Основного Закону, яка 

гарантує загальну свободу дій: "Тому слід скасувати це непередбачене законом 

спрощення основних прав і пов’язане з ним роздування конституційної скарги 

[115]. Це видається ще доречнішим з огляду на те, що Основний Закон [91, Art. 

2 Abs. 1 GG] поповнився низкою конкретних гарантій свобод і залишається 

відкритою для додаткових необхідних гарантій свобод. 

 Надання окремій думці якоїсь "нормативної сили", напр., таким чином, 

що зміна в судочинстві стає можливою лише тоді, якщо вона попередньо 

реалізувалась як окрема думка, видається необґрунтованим і, з огляду на 

динаміку судочинства, небажаним. Зрештою, кількість випадків висловлення 

окремої думки, відколи вона була узаконена 21-го горудня 1970 року, особливо 

не змінила загальну картину судочинства ФКС ФРН. Так, із надрукованих у 

період з 1971 по 2013 рік 2107 рішень ФКС ФРН лише 151 містять окрему 

думку судді, Однак після незначного спаду 1980 і 1990 рр. їхня кількість знову 

зростає. 

 Окрема думка є важливим елементом конституційної юстиції ФРН. Її 

прийняття сприяло більшій прозорості діяльності ФКС, підвищило роль суддів 

у прийнятті рішень, відкрило можливість для наукових дискусій з приводу тих 

чи інших рішень Суду. Вона жодним чином не похитнула конституціоналізму 

ФРН, а лише підкреслила найважливішу роль в цьому процесі людського 

фактора. 



 

   

32 

 Тож, залучені для аналізу джерела – нормативно-правові акти, які 

регулюють діяльність ФКС ФРН, рішення ФКС ФРН та земельних 

конституційних судів, наукова література про судову практику ФКС та її 

оцінку, архівні та статистичні матеріали створили умови для об’єктивного 

аналізу становлення та розвитку ФКС ФРН. 

 

1.3. Методологічні засади дослідження 

 Методологія історико-правового дослідження конституційної юстиції 

ФРН має виразні особливості, пов’язані з низькою науковою продуктивністю 

традиційних для української історико-правової науки концептуальних підходів 

– формаційного та цивілізаційного. Вона також не може абстрагуватися від тих 

концептуальних підходів, методів і прийомів, які застосовує для дослідження 

історико-правового досвіду конституційної юстиції у ФРН німецька наука 

історії права та сучасні українська й німецька наука конституційного права. 

Відтак існує небезпека "методологічних надмірностей", тобто створення та 

обгрунтування максимально широкого комплексу концептуальних підходів, 

методів і методичних прийомів, здатних невиправдано розширювати предметне 

поле дослідження. 

 Частково цю небезпеку усуває чіткий, достатньо суворий зв’язок між 

методологічною стратегією дослідження та його основними поняттями. Інакше 

кажучи, визначивши конституційну юстицію об’єктом історико-правового 

дослідження, ми не тільки зобов’язані дати авторське визначення цьому 

поняттю, а й показати ті зміни смислу, які й характеризують конституційну 

юстицію як історико-правовое поняття. М Дамірлі справедливо вважає, що 

суворе застосування понять характерно для германської традиції історіографії – 

нерідко в Німеччині книги з історії починаються з глави, цілком присвяченої 

обгрунтуванню понять, які в подальшому будують використовуватися автором 

[116, c. 3, 9, 11]. 
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 Загалом такі поняття як "правова охорона конституції", "конституційна 

юстиція", "конституційний контроль" є індикаторами історико-правового 

процесу становлення конституційної юстиції у ФРН. Новий поворот у вивченні 

історії цих понять пов’язаний з посиленою увагою до інтерпретаційного 

характеру процесів, їх формування і розвитку. Отже, історія цих понять у ФРН 

є невід’ємною складовою загальної історії понять. 

 Взагалі у юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення 

поняття "правової охорони конституції". Часто його розглядають як складову 

ширшого поняття, яким є охорона конституції. Показово, що у ФРН охорона 

конституції може здійснюватись і правовими, і неправовими засобами. 

Зокрема, конституція ФРН закріплює право народу на опір неконституційній 

владі [91, Art. 20 Abs. 4]. 

 Правову охорону конституції розглядають у широкому розумінні як 

сукупність соціальних, політичних, економічних, юридичних, освітньо-

виховних заходів щодо забезпечення реалізації конституції та запобігання її 

порушень. Забезпечення верховенства Основного Закону у цьому вимірі 

передбачає вдосконалення формування та діяльності органів державної влади, 

забезпечення багатопартійності, розвиток громадянського суспільства тощо, а 

суб’єктами охорони конституції виступають фізичні і юридичні особи, 

організації, державні органи.   

 У вузькому ж розумінні, охорону конституції трактують як систему 

засобів, гарантій щодо забезпечення юридичної дії конституції. Зазвичай, мова 

йде про ті засоби чи гарантії, що за змістом і формою є конституційно-

правовими [117, c. 200–201]. Обов’язковим елементом системи правової 

охорони конституції майже одностайно вважають інститут конституційного 

контролю. Окрім нього називають також особливий порядок внесення змін та 

доповнень до конституції чи її прийняття [118], введення надзвичайного стану 

[119, c. 247], вето глави держави [120, c. 30]. Правознавець І. Переш 

конкретизує основні складові, які розкривають явище правової охорони 
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конституції, шляхом виділення, аналізу та розкриття змісту таких компоненті, 

як: 1) гарантійний механізм захисту конституції; 2) інституційний механізм 

захисту конституції [121, c. 6].   

 Деякі дослідники практично ототожнюють правову охорону конституції 

та конституційний контроль або конституційне правосуддя, коли стверджують, 

що конституційний контроль – це специфічний інститут забезпечення й 

охорони дії принципу верховенства конституції, однак не називають при цьому 

інших складових системи правової охорони конституції. Суддя 

Конституційного Суду України П. Стецюк відносить до неї конституційний 

контроль і конституційний нагляд, особливий порядок прийняття конституції, 

особливий порядок внесення змін до конституції, офіційне тлумачення 

конституції та конституційну відповідальність [116, c. 204].  

 У такому комлексному тлумаченні правова охорона конституції – це 

"система загальносоціальних заходів та спеціально-юридичних гарантій, які 

діють у сфері правотворчості та дотримання чинних норм, за допомогою яких 

забезпечується відносна стабільність конституції та реалізація її норм, а також 

припиняються й усуваються їх порушення [122, c. 16]. 

 Очевидно, що центральним елементом правової охорони конституції 

виступає інститут конституційного контролю як передбачені законом 

наглядово-контрольні заходи державних органів з метою забезпечення охорони 

конституції шляхом перевірки та оцінки відповідності нормативно-правових 

актів конституції і застосування належних юридичних засобів. 

 Найважливішою формою конституційного контролю майже одностайно 

але з різними деталями вважають конституційну юстицію. Залежно від того, які 

органи – судові чи квазісудові здійснюють конституційний контроль, 

розрізняють конституційне судочинство на несудові органи конституційної 

юстиції. 

 Існує низка підходів до визначення поняття й суті конституційної 

юстиції. Залежно від розуміння її природи, розрізняють і різні точки відліку 
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самої конституційної юстиції. Деякі дослідники пов’язують виникнення 

конституційної юстиції із розвитком державних органів у Староданій Греції. 

В. Гергелійник пропонує вважати найдавнішою формою сучасної 

конституційної юстиції раду старійшин (герусію), що існувала у Спарті у XI-

VIII ст. до н. е. Вона була наділена компетенціями скасовувати рішення 

Народних зборів у випадку відхилення народу "від прямого шляху" [123]. В. 

Шаповал вважає, що конституційну юстицію започаткував Охоронний сенат – 

спеціальний орган, наділений повноваженням визнання законів 

неконституційними, створений у Франції наприкінці XVIII ст. Автор 

дотримується думки, що ідеолога згаданого праобразу органу конституційної 

юстиції Емануеля-Жозефа С’єсса (1748–1836) слід вважати засновником ідеї 

правової охорони конституції. Саме Е.-Ж. С’єсс запропонував на Установчих 

Зборах у Франції 20 липня 1795 року створити спеціальну владу для охорони 

конституції, яка б мала повноваження скасовувати закони, що не відповідали 

конституції. Для цього потрібно було створити окремий орган влади, але, на 

думку С’єсса, він не міг бути судовим, а повинен був мати політично-

представницьку природу, так зване "конституційне журі" [124].  

 Подібних прикладів існування певних елементів конституційної юстиції в 

тій чи іншій формі є, звичайно, багато, але заснування конституційної юстиції 

необхідно розглядати комплексно, як певний складний механізм, виникнення 

якого стало можливим завдяки довгим етапам розвитку уялень про демократію, 

правову державу та основні права людини. Саме етап поєднання ключових 

елементів сучасного конституційного контролю в одну систему варто вважати 

початком конституційної юстиції.  

 Узагальнююче поняття, яке включає інституційно-функціональну 

організацію конституційної юстиції в тій чи іншій країні, – вид органів, 

уповноважених здійснювати нормо-контрольну функцію, зміст і обсяг їхньої 

компетенції, форми і види контролю, що можуть ними здійснюватись – 

вважатимемо моделлю конституційної юстиції.  
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 Традиційно розрізняють дві головних моделі конституційної юстиції, які 

сформувались у ХХ ст. – американську і європейську [125]. Більшість учених-

правників сходяться на думці, що початком конституційної юстиції і, 

відповідно, її американської моделі, слід вважати справу "Мербері проти 

Медісона" (1801–1803 рр.). Тоді Верховний суд США прийняв рішення, за яким 

закон Конгресу міг бути визнаний неконституційним, якщо він суперечив 

федеральній конституції. Це, своєю чергою, означало наділення суддів 

компетенцією у сфері конституційної юстиції для здійснення захисту 

конституції. Характерними ознаками американської моделі вважають 

універсальний характер контролю за відповідністю нормативно-правових актів 

конституції, право будь-якого суду федерації чи штатів на здійснення 

конституційного контролю, каузальний характер контролю за дотриманням 

норм конституції, обмеженість кола суб’єктів права, на яких поширюється 

рішення органів конституційного контролю, обов’язкового лише для сторін 

процесу, наявність неконституційних (якщо суд визнав їхні норми такими, які 

не відповідають конституції), але чинних у державі законів (тому що суд не має 

права їх скасувати). 

 Американська модель конституційного контролю – через суди загальної 

юрисдикції поширилась на низку держав в Аргентині, Болівії, Бразилії, 

Колумбії, на скандинавські держави (Данія, Норвегія, Швеція), Індію, 

Малайзію, Японію та ін. Сьогодні розрізняють два підвиди цієї моделі – 

централізовану і децентралізовану. За централізованою моделлю (напр., в 

Естонії, Ірландії, Мальті, Монако, Швейцарії) конституційний контроль 

здійснюється в рамках загальної судової системи, зазвичай, верховним судом, 

який перебуває на чолі інстанційної системи національних судів [126]. 

Децентралізована модель (США, скандинавські країни, Японія) передбачає 

конституційний контроль всіма судами загальної юрисдикції. Однак і в цьому 

випадку остаточне рішення залишається за верховним судом. 
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 У Європі теж, хоча й повільно,  відбувалося становлення конституційної 

юстиції, яку узагальнено класифікують як європейську. Перші європейські 

конституції існували, як відомо, ще до Першої світової війни. Їх виникнення 

пов’язують з буржуазною революцією у Франції та ідеями правової держави, 

які з’явилися в результаті цих заворушень. Конституція у своїй первинній 

формі була покликана на захист основних прав людини і громадянина, як 

гарантія від узурпації влади абсолютним монархом, що уособлював і 

законодавчу, і виконавчу, і судову владу. Саме тоді і зародилась ідея механізму 

поділу гілок влади. Отже, конституція мала захищати права і свободи людини. 

Але хто мав охороняти конституцію?  

 На розвиток європейської конституційної юстиції великою мірою 

вплинув австрійський, пізніше американський юрист і філософ, професор 

Віденського, Кельнського, Женевського, Гарвардського, Каліфорнійського 

університетів Ганс Кельзен (1881 – 1973 рр.). Саме його ідеї стали основою для 

створення в Австрії в 1919 році Вищого Конституційного Суду та закріплення 

цього інституту конституційної юстиції 1920 року в Конституції Австрії. Саме 

Г. Кельзен теоретично обґрунтував європейську (австрійську, "кельзенівську") 

модель конституційного контролю. У рамках цієї моделі конституційне 

судочинство здійснюють спеціалізовані суди, компетенція яких свідомо 

обмежується конституційними питаннями. Такими спеціалізованими судами 

можуть виступати конституційні суди (Австрія, Іспанія, Італія, Угорщина, 

Україна та ін.), конституційні палати вищих судів загальної юрисдикції (Гвінея, 

Парагвай), конституційні (та державні) ради як квазісудові органи (Франція). 

 Оскільки у ФРН діє саме європейська модель судового конституційного 

контролю, варто детальніше зупинитися на її головних характеристиках, 

окреслених у працях Г. Кельзена. Типовими рисами такої "концентрованої" 

моделі судового конституційного контролю учений вважав наступні: 

а) визнання окремих державних правових актів нечинними; б) повноваження 

спеціального конституційного органу щодо визнання нечинними певних 
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державних актів на підставі їх неконституційності; в) прямий та випадковий 

характер розгляду конституційних питань; г) відсутність власної ініціативи зі 

сторони конституційних судів щодо здійснення судового конституційного 

контролю; д) нездоланність рішень конституційного суду; е) дія рішень, 

ухвалених конституційним судом.  

 Як наголошував, Г. Кельзен, нечинність неконституційного акта означає, 

що цей акт об’єктивно не можна вважати правовим [127, S. 135]. Таким чином, 

в принципі не потрібно видавати додатковий правовий акт для скасування 

іншого, визнаного неконституційним акта. Керуючись ухваленим рішенням, 

для всіх суб’єктів права, разом із державними органами і приватними особами, 

цей акт буде неконституційним і не матиме зобов’язальної сили. Однак таке 

стає можливим тільки після того, як орган конституційної юрисдикції прийме 

відповідне рішення. Оголошувати ж правові акти неконституційними – 

належить до повноважень виключно конституційного суду. При цьому 

відповідні повноваження конституційного суду поширюються лише на 

визнання неконституційними окремих категорій правових актів. У більшості 

випадків такі акти є доволі важливими в правовій системі, тому що їх 

приймають найвищі конституційні органи державної влади – парламент або 

президент, уряд (закони, постанови, укази тощо) і мають відповідати 

конституції. Інші правові акти повинні відповідати актам вищих органів 

державної влади – передовсім законам, що й складає суть принципу законності. 

 За Г. Кельзеном, іншим державним (судовим) органам заборонено 

надавати повноваження щодо визначення конституційності тих правових актів, 

які не закріплено за конституційним судом [127, S. 138]. Хоч в умовах 

сьогодення повноваження щодо перевірки відповідності правових актів 

конституції, відповідно до принципу верховенства конституції, належать 

суддям судів загальної юрисдикції, як і застосування конституційних норм у 

разі виявлення суперечностей.  
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 Щоб забезпечити дотримання принципу законності, всі судді наділені 

відповідними повноваженнями оголошувати нечинними підзаконні акти, якщо 

ті суперечать законам. 

 Тільки конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції 

має повноваження оголошувати правові акти вищих органів державної влади 

неконституційними. Правовий акт вважається чинним, доки його не визнають 

неконституційним. Конституційний суд може оголосити підзаконні нормативні 

акти неконституційними та нечинними тільки тоді, якщо вони прийняті на 

основі прямих приписів конституції (до прикладу, акти делегованого 

законодавства або акти, ухвалені вищими органами виконавчої влади в умовах 

надзвичайного стану).  

 б) У роботі "Чиста теорія права" Г. Кельзен, зокрема, зазначив, що за 

умов існування правових норм, нижчі норми мають підпорядковуватись 

вищим, а конституційний суд має гарантувати цю ієрархію правових норм та 

правопорядок. Саме через своє нижче ієрархічне становище звичайні суди 

позбавлені повноважень оголошувати неконституційними державні правові 

акти [127, S. 198]. 

 Відповідно до теоретичної концепції Г. Кельзена, конституційний суд є 

негативним законодавцем, який визначає неконституційність закону 

абстрактним шляхом, тобто не за конкретними обставинами справи, і не 

вирішує справи по суті. Тож за Г. Кельзеном, оголошення конституційним 

судом неконституційним закону має ефект erga omnes, що є типовою 

законодавчою дією. Рішення суду має, по суті, силу закону [127, S. 139]. 

 Ця ідея найчіткіше й найпослідовніше простежується в Законі "Про ФКС" 

[92, § 31 Abs. 2 BVerfGG] від 12 березня 1951 року, де зазначено, у яких 

випадках, рішення Федерального Конституційного Суду мають силу закону [92, 

§ 13 Abs. 11, Abs.12, Abs.14]. Подібно діє це правило і в  випадках, якщо 

Федеральний Конституційний Суд визнає закон таким, що відповідає чи не 

відповідає Основному Закону або є нечинним [92, § 13 Abs. 8а]. 
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 Очевидно, що логіку викладу Г. Кельзена можна пояснити популярною в 

Європі того часу концепцією верховенства парламенту, яка вимагала від 

судової влади застосовувати закон, а не піддавати сумніву його 

конституційність. Але для реалізації принципу верховенства конституції, якої 

повинен дотримуватись парламент, конституційний суд перетворюється у 

логічне доповнення парламенту, практично зворотною стороною парламенту. 

Тож, законодавча влада, розподіляється, на думку Г. Кельзена, між 

парламентом, з притаманною йому політичною ініціативою, втіленою у 

законодавстві (позитивний законодавець), та конституційним судом як 

гарантом конституційності цього законодавства (негативний законодавець). За 

Г. Кельзеном, конституційний суд потребує відокремлення від органів судової 

влади, тому що  він не є судовим органом у повному сенсі цього слова [127, 

S. 216]. 

 Показово, що з другої половини XX століття, від часу визнання права на 

конституційну скаргу, конституційні суди здійснюють безпосередній 

конституційний судовий захист основних прав та свобод людини й 

громадянина. На підставі цього конституційні суди можна вважати органами 

правосуддя, а не тільки органами судового конституційного контролю. 

Відповідно, ієрархічна схема конституційного контролю Г. Кельзена суттєво 

модифікується, так як особа, конституційне право якої порушено, може 

звернутись до конституційного суду з конституційною скаргою на будь-який 

правовий акт. 

 Питання щодо конституційності правового акта розглядається в 

результаті прямого звернення до суду суб’єкта, який має на це повноваження 

(абстрактний конституційний контроль). 

 Конституційний суд може розглядати питання щодо конституційності 

акта  "випадково", внаслідок співучастіу здійсненні загального судочинства. 

Якщо в процесі провадження виникає питання щодо конституційності акта, то 
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суд відкладає розгляд справи, допоки це питання не вирішить конституційний 

суд (конкретний конституційний контроль). 

 У першому та другому випадках для участі в усних слуханнях у цих 

справах можуть запрошувати зацікавлені сторони. 

 Для концентрованої (європейської) моделі судового конституційного 

контролю не властива наявність повноважень конституційного суду щодо 

визначення з власної ініціативи відповідності правових актів конституції. Тож, 

можна зробити висновок, що конституційний суд у межах європейської моделі 

діє тільки водновекторно при розгляді питань, порушуваних у конституційних 

поданнях і зверненнях (скаргах), але не може порушити справу з власної 

ініціативи, на противагу американській моделі судового конституційного 

контролю, яка передбачає таку можливість. 

 Рішення конституційного суду мають загальнообов’язковий характер, як і 

правові акти чи їхні окремі положення, які визнаються неконституційними та 

нечинними. При цьому, спосіб звернення до конституційного суду (прямий чи 

випадковий) не є принциповим, оскільки рішення суду стосується не фактів,  а 

аспектів права, тобто суддя не вирішує справу по суті, а розв’язує лише 

питання конституційності окремих правових актів. Варто зазначити, що 

рішення суду має ефект erga omnes тільки у випадку визнання нечинним 

правового акта на підставі його неконституційності. 

 Будь-який правовий акт стає нечинним із моменту оголошення рішення 

про його неконституційність. Це рішення поширюється на майбутнє. Однак у 

деяких країнах із концентрованою моделлю конституційного контролю 

розрізняють абсолютну та відносну нечинність закону. Якщо правовий акт 

суттєво порушує конституційні норми, його оголошують нечинним з моменту 

його видання, а рішення має зворотну силу. У разі несуттєвого порушення 

оголошується нечинність правового акта на майбутнє. 

 Конституційний суд може в своєму рішенні вказати відкладальні умови 

втрати чинності закону на майбутнє, що трактують як вказівка для законодавця 
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– із метою запобігання недоліків у законодавстві – у визначений термін 

прийняти нову редакцію закону, беручи до уваги рішення суду. Якщо в разі 

закінчення зазначеного терміну законодавець не вчинив зазначених дій, то 

відповідні положення закону (або іншого правового акта) автоматично 

втрачають свою чинність. 

 У своїй роботі Федеральний Конституційний Суд Німеччини, який 

функціонує в рамках європейської моделі судового конституційного контролю, 

неодноразово випробовував на міцність її теоретичні засади і активно 

вдосконалював, реагуючи на зміни в суспільстві. Завдяки своїй успішній, хоч 

інколи й дискусійній практичній діяльності, ФКС зробив суттєвий внесок до 

утвердження конституційної демократії в Німеччині. Керуючись в дотриманні 

рівноваги між трьома гілками влади відомого принципу Монтеск’є, за яким суд 

не має власного політичного інтересу (en quelque facon nulle), а  починає діяти, 

коли в конфлікт вступають політичні інтереси інших, ФСК зміцнив суспільну 

рівновагу як необхідну передумову дієвої демократії. Він став співзасновником 

"конституційного патріотизму", який після краху націонал-соціалізму 

перетворився у важливий фактор стабілізації Німецької республіки. Суду 

вдалося домогтися дотримання основних прав у державі, зобов’язати всі 

державні гілки влади (федерацію, землі, парламенти і уряди) до дотримання 

Основного Закону та вказати партіям і об’єднанням на їхнє місце в 

політичному житті держави. На цьому й базується його досягнення в 

об’єднанні різновекторних сил, які представляють різні суспільні інтереси. 

Виходячи з описаних вище світоглядних позицій та усталеного 

поняттєвого апарату, для дослідження історії конституційної юстиції ФРН було 

обрано діалектичний дослідницький підхід, історико-правовий та історико-

поняттєвий методи дослідження, такі методичні прийоми, як аналіз письмових 

джерел, тлумачення юридичних норм, діахронне та синхронне порівняння. 
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Визначальний характер діалектичного підходу обумовлено необхідністю 

дослідження генези конституційної юстиції у Німечинні на засадах 

поміркованого детермінізму та історичної суперечності змін. 

Ці зміни, вплив на них зовнішніх факторів (політичної, соціальної історії) 

та внутрішніх (розвиток конституціоналізму, юридичної догматики) 

найдоцільніше вивчати за допомогою історико-правового та історико-

понятійного методів. Зокрема, за допомогою історико-правового методу 

встановлено системний зв’язок історико-правового процесу становлення 

конституційної юстиції у ФРН з іншими історико-правовими процесами 

становлення  правової держави, німецького конституціоналізму, німецького 

федералізму тощо. У результаті сформульовано закономірності та виокремлено 

особливості розвитку конституційної юстиції в Німеччині. 

Ці закономірності та особливості підкреслено за допомогою історико-

понятійного методу, який дозволив виокремити історичні зміни понять, а отже 

зміни у розумінні природи, завдань та місця конституційної юстиції у 

політичній та правовій системі ФРН. Інші методи та методологічні прийоми 

мали конкретне значення і конкретні завдання, традиційні для цього 

методологічного інструментарію юридичної науки. 

Загалом, методологія дослідження історії конституційної юстиції у ФРН 

позначена намаганням поєднати традиційні для української історико-правової 

науки підходи, методи і прийоми з новими, головним серед яких бачиться 

історико-понятійний (чи історико-понятійно-правовий). 

 

Висновки до розділу 1 

 Ідея правової держави, суть якої полягає у верховенстві права та 

конституції як його головного джерела, сприяла формуванню інституту 

конституційного правосуддя в більшості сучасних країн. Підпорядкованість 

конституції усіх інших джерел права та всіх гілок влади, включно з 
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законодавчою – якраз і формує її верховенство, визнаною і дієвою правовою 

гарантією чого, як засвідчує світовий досвід, виступає конституційна юстиція.  

 Теоретичні праці, які відображають еволюцію німецького конститу-

ціоналізму, можна систематизувати у чотири основні групи. Перша з них відо-

бражає початковий етап зародження конституційних форм державного життя. 

Другу групу праць присвячено німецькій національній державі в епоху німець-

кого канцлера Отто фон Бісмарка. Третя група представлена об’ємною 

історико-правовою літературою про Веймарську республіку. Четверту групу 

формують праці, присвячені розвитку німецького конституціоналізму після 

поразки Німеччини в 1945 р., створенню ФКС, земельних конституційних 

судів, нормативної бази їхньої діяльності, поширенню конституційної юстиції 

після 1990 р. на приєднані території НДР, стосунків ФКС з Судом 

Європейського союзу. 

 Важливими джерелами дослідження німецької конституційної юстиції 

виступають тексти найважливіших німецьких конституцій XIX-XX ст.: 

Конституція 1849 р., Конституція 1871 р., Конституція 1919 р., Основний Закон 

ФРН 1949 та 1990 рр., тексти земельних конституцій, а також архівні матеріали 

законодавчих актів XIX-XXІ ст. з різних аспектів конституційно-правового 

розвитку.  

 Хронологічно джерельну базу дослідження можна об’єднати в дві групи. 

Першу групу формують законодавчі акти до 1945 р. – (а) підгрупа XIX ст. міс-

тить нормативні акти Священної Римської імперії німецької нації, Рейнського 

союзу, Німецького союзу, Північнонімецького союзу, а також окремих 

німецьких держав у період з 1800 до 1870 рр.; б) підгрупа актів Кайзерівської 

Німеччини 1870–1918 рр. містить документи, що відображають становлення і 

державний розвиток Німеччини епохи канцлера Отто фон Бісмарка, а також 

акти, що розкривають процес повільної парламентаризації на перетині XIX–

XX ст.; в) до підгрупи актів Веймарської республіки 1919–1933 рр. входять 
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нормативно-правові акти щодо особливостей трансформації веймарського 

державного устрою в фашистський тоталітарний режим.  

 До другої групи входять законодавчі акти після 1945 року, які поділено на 

такі підгрупи: а) нормативно-правові акти повоєнної Німеччини до утворення 

ФРН та НДР (1945–1949 рр.); б) нормативно-правові акти Німеччини після її 

поділу до об’єднання (1949–1990 рр.); в) нормативно-правові акти об’єднаної 

Німеччини (після 1990 р.). Період фашистської диктатури в Німеччині з 1933 р. 

до її краху в 1945 р., під час якого нацисти відмовились навіть від подоби 

демократії та охорони конституції, можна лише умовно зараховувати до 

пропонованої класифікації.   

 Окремим джерелом дослідження ФКС ФРН слугують два види його судо-

вих актів: рішення і висновки. Юридичну природу судових актів ФКС ФРН 

характеризують загальнообов’язковість, остаточність, нездоланність, 

безпосередня дія.  

 Наявний у конституційному праві ФРН плюралізм у методах і 

результатах інтерпретації конституції зафіксувало  надання змінами до Закону 

про ФКС ФРН 1970 р. суддям ФКС можливості зафіксувати свою думку, 

висловлену в ході обговорення і відмінну від прийнятого рішення у формі 

окремої думки.  

 Історичний досвід окремої думки суддів ФКС ФРН засвідчив, що вона 

може змінювати розвиток сучасного німецького правосуддя, привертати увагу 

громадськості і фахівців до його протиріч і проблем, і цим сприяти 

вдосконаленню судової системи загалом. Окрема думка сприяла більшій 

прозорості прийняття рішень суддями ФКС і зробила механізм прийняття 

рішень зрозумілішим для загалу. 

 Сформована за європейською моделлю конституційного контролю, 

німецька конституційна юстиція значною мірою перейняла її типові риси – 

визнання окремих державних правових актів нечинними; повноваження 

спеціального конституційного органу щодо визнання нечинними певних 
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державних актів на підставі їх неконституційності; прямий та випадковий 

характер розгляду конституційних питань; відсутність власної ініціативи зі 

сторони конституційних судів щодо здійснення судового конституційного 

контролю;  обов’язковий характер рішень конституційного суду.  

 Разом з тим, доходимо висновку, що безпосередньому висвітленню 

проблеми становлення та розвитку конституційної юстиції ФРН в науковій 

літературі  присвячено лише поодинокі праці, а сама тема ще донедавна не була 

предметом комплексного історико-правового дослідження. Однак 

сформульовані численними науковцями теоретичні положення та фактичний 

матеріал у працях загального характеру про ФКС та земельні конституційні 

суди ФРН слугують історіографічною та теоретичною основою історико-

правового дослідження конституційної юстиції ФРН. 

 При формуванні методологічної бази дослідження в роботі враховано 

сучасні методологічні і понятійно-категоріальні напрацювання історико-

правової науки та обрано ефективний комплекс принципів, підходів, методів, 

прийомів і засобів для якісного виконання цього історико-правового 

дослідження.   

 Тож, представлені історіографічна, джерельна та методологічна основи 

пропонованого дослідження конституційної юстиції ФРН створюють належне 

підґрунтя для її всебічного пізнання та формування нових знань про неї, що 

повністю відповідає актуальним потребам української історико-правової науки 

та стратегічному курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу. 

 Основні положення розділу відображено в трьох публікаціях [128–130]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ФРН 

 

 

2.1. Історико-правові передумови становлення конституційної 

юстиції Німеччини 

 Зародження елементів конституційної юстиції у німецькій історії права  

вбачають у різних за своєю правовою природою і часовими вимірами 

інституціях. Ще в боротьбі за владу між Гайнріхом Левом, герцогом Саксонії та 

Баварії і королем Німеччини Фрідріхом I Барбароссою 1180 року, коли в 

рамках реорганізації імперії на конституційному рівні постало питання про те, 

чий рід (Вельфів чи Штауферів) має право на титул "Німецького короля", спір 

між двома найвищими органами влади – королем і герцогом – вирішив тоді 

Верховний суд держави (königliches Hofgericht) [131, S. 257], члени якого не 

поступалися титулами учасникам конфлікту. Суд приймав рішення у спорах 

між представниками привілейованого класу та в разі відмови – в розгляді 

справи нижчими судами. 

 Як попередників конституційного суду трактують і аустреґальні суди 

Німеччини (від нім. Austräge – "доручення"), що мали важливе значення вже з 

ХІV ст. Вони розвинулись із третейських судів, яких сторони конфлікту вільно 

обирали для розв’язання суперечок, а пізніше набрали інституційних ознак, як, 

наприклад, створений 1338 року третейський суд курфюрстів. З огляду на те, 

що згадані суди приймали рішення в спорах між володарями територій, які 

прагнули до якомога більшої незалежності від імперії, їх теж можна вважати 

проформою Конституційного суду Німеччини для вирішення федеральних 

спорів. 

 Конституційну юстицію Священної Римської імперії німецької нації (нім. 

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) асоціюють передовсім із Імперським 

камеральним судом (нім. Reichskammergericht) та Імперською надвірною радою 
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(нім. Reichshofrat), утвореними 1495 р. Питання про те, чи можна вважати ці 

інституції попередниками конституційної юстиції, є контроверсійним з огляду 

на те, що рішення, які вони приймали, можна було оскаржити в скликаному для 

цього Рейхстазі. Якщо ж не брати до уваги вимогу останньої інстанції, то 

згадані суди мають право зайняти своє місце в історії німецького 

конституціоналізму. Імперський камеральний суд мав окремі повноваження, 

якими сьогодні наділений Федеральний Конституційний Суд [56, S. 4]. 

Зокрема, він приймав рішення, наприклад, з питань, щодо яких територіальні 

суди відмовлялись чинити судочинство. Імперська надвірна рада була 

змішаною формою суду та державного органу влади. Скаржники могли доволі 

вільно обирати між обома судами у певних видах спорів. До повноважень 

Імперської надвірної ради належали, до прикладу, імператорські привілеї, 

справи щодо позик тощо, які сьогодні можна було б порівняти з 

повноваженням адміністративного суду щодо розгляду спорів між державними 

органами влади. Імперський камеральний суд контролював також виконання 

імперських законів, відповідність законів територій імперським законам, що 

нагадує сучасне повноваження нормоконтролю. Після падіння Священної 

Римської імперії німецької нації 1806 року завершилось також існування її 

юстиції.  

 Наступні прояви німецької конституційної юстиції пов’язують із 

утвореним 8 червня 1815 року на Віденському конгресі Німецьким Союзом, 

спадкоємцем Священної Римської імперії. Однак сам Заключний акт 

Віденського конгресу не містив жодних приписів щодо федерального суду, 

який би вирішував суперечки між землями-учасницями Союзу [56, S. 257]. 

Правосуддя здійснювали за допомогою третейських судів [132]. Конфлікти, які 

виникали між членами федеративного об’єднання, вирішували Федеральні 

збори у Франкфурті-на-Майні. До їхнього складу входили 17 представників, 

уповноважених об’єднаними в Союз державами. У разі виникнення спірних 

питань скликали суд, який розглядав справу і приймав рішення [133, S. 91]. 
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Окрім цього, 10 січня 1843 року було прийнято рішення створити Федеральний 

суд, який скликали Федеральні збори за заявами учасників для розв’язання 

спорів між князями та міщанством.  

 На рівні німецьких земель утворення Державної палати (нім. 

Staatsgerichtshof), яка б мала право розглядати звинувачення проти міністрів і 

вищих посадових осіб було передбачено в 1818 р. конституційним актом 

Великого герцогства Баденського, а 1831 року – Конституцією Саксонії; 

Баварська Конституція 1818 р. передбачала право конституційної скарги. Однак 

у Німецькому Союзі конституційного судочинства у теперішньому розумінні 

ще не було. 

 Перші кроки в напрямі створення вищого Конституційного суду 

Німеччини було зроблено 31 березня 1848 року, що було пов’язано з діяльністю 

по об’єднанню німецьких королівств у єдину державу. Під впливом революції у 

Франції, коли у Франкфурті-на-Майні, в церкві Павла (нім. Paulskirche) 

відбулось зібрання так званого Передпарламенту (нім. Vorparlament). Близько 

п’ятисот його учасників розпочало роботу над проектом конституції, що 

отримала назву Франкфуртської Конституції Німецької імперії 1849 року (нім. 

Frankfurter Reichsverfassung), відомої також як конституція Паульскірхе (нім. 

Paulskirchenverfassung). На особливу увагу заслуговує стаття 126 проекту 

конституції, яка передбачала норми щодо конституційного судочинства, а саме 

– щодо Імперського суду Німеччини як найвищого судового органу [56, S. 257]  

[23, S. 199]. Варто наголосити, що саме завдяки передбаченому в конституції 

створенню спеціального суду вперше громадянин отримував можливість 

оскаржити порушення своїх прав, забезпечених йому Основним Законом. Дані 

норми значно розширювали право громадян по захисту своїх прав [23, S. 198; 

44; 50; 54]. 

 Тоді як Імперський суд мав функціонувати як вища і тому остання 

інстанція, для справ меншої важливості передбачали розгляд у судах 

(федеральних) земель [23, S. 200]. До компетенції Імперського суду належали 
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також спори між окремими німецькими землями (Art. 126b), спірні питання 

щодо тлумачення конституцій земель (Art. 126e), а також суперечки з питань 

престолонаступництва, правового статусу уряду й реґенства [131, S. 257]. 

 Франкфуртська Конституція повинна була створити важливу інстанцію, 

через яку можна було б забезпечити захист багатьох основних прав громадян 

[131, S. 257] шляхом подання коституційної скарги. У цьому плані Імперський 

суд Німеччини мав багато спільного з сучасним Федеральним Конституційним 

Судом, насамперед у переліку його повноважень. Однак Франкфуртська 

конституція, як вже було зазначено, так ніколи й не вступила в дію, оскільки 

Вюртемберзький уряд 18 червня 1849 року розігнав збори парламенту [133, 

S. 124; 134, S. 952]. Отож, Конституція 1849 року існувала тільки на папері, 

мала програмний характер і ніколи не була втілена в життя на практиці, як і не 

був створений передбачений нею орган конституційної юстиції.  

 Однак вже 1871 року з’ясувалось, що дебати щодо Конституції 1849 року 

не були цілком безрезультатними. Після того, як німецькі князі на підставі 

новоприйнятих або частково поновлених у дії конституцій земель у значній 

частині втратили свою владу, було введено державну форму конституційної 

монархії. Хоча главою держави залишався монарх, однак почав діяти принцип 

розподілу повноважень [59, S. 420]. Коли Німеччина 1871 року, після суперечок 

із Данією, Австрією та іншими меншими німецькими державами, розпалася на 

Північнонімецький Союз та решту Німеччини, обидві частини отримали 

конституції з 78-ми статтями, які суттєво перегукувалися з конституцією 

1849 року [59, S. 423]. Зазначимо, що конституція Німецької імперії не містила 

тих основних прав, які підлягали захисту в судовому порядку, натомість вони 

існували в конституціях земель [133, S. 153]. Крім цього, серед створених 

конституційних органів не було органів конституційного судочинства. Лише 

окремими подібними повноваженнями, згідно зі статтею 76 Конституції 1849 

року, було наділено верхню палату парламенту ФРН – представництво 

федеральних земель на рівні федерації (нім. Bundesrat). Він міг, до прикладу, 
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вирішувати спори між федеральними землями, або, згідно зі статтею 77, 

приймати рішення по індивідуальних заявах щодо здійснення правосуддя [131, 

S. 257]. З 1883 року суди також були наділені повноваженнями перевіряти 

підзаконні нормативно-правові акти, конституції земель і земельні закони на 

їхню відповідність конституції Німецької імперії [149 , S. 232].  

 Однак вищої судової інстанції, яка б незалежно здійснювала контроль за 

діяльністю органів державної влади саме з погляду забезпечення основних прав 

окремого громадянина, все ще не було. 

 У результаті Листопадової революції 1919 року на конституційному 

Національному зібранні у Веймарі було проголошено Веймарську республіку 

(1919–1933). У Веймарській республіці, своєю чергою, було створено суд, 

подібний до нинішнього Конституційного Суду Німеччини. Згідно зі ст. 19 

Веймарської конституції Німеччини, яка  корелювала зі ст. 126 Франкфуртської 

Конституції, до компетенції цього  новоствореного суду належали 

конституційні спори всередині країни та спори публічного характеру між 

окремими землями або між Рейхом та іншою країною, а також притягнення до 

відповідальності членів уряду [133, S. 179; 23, S. 201; 131, S. 257]. Однак у 

списку повноважень нового вищого суду були відсутні: по-перше, 

повноваження щодо розгляду спорів між окремими органами державної влади, 

передбаченими конституцією (сьогодні – подання органу державної влади), по-

друге, у жодній формі не було передбачено конституційної скарги [136, S. 34; 

131, S. 257; 51, S. 18; 44, S. 665]. Другу обставину пояснюють насамперед тим, 

що і на початку XX ст. основні права розглядали лише як орієнтир 

законодавства, а не як індивідуальне право, порушення якого можна самостійно 

оскаржити [134, S. 952]. У спорах між окремими землями держави і її урядом 

суд мав право приймати рішення, але для цього було потрібно, щоб одна зі 

сторін звернулася до суду з клопотанням [133, S. 180; 131, S. 257]. До цього 

спричинила і та обставина, що Конституційний суд Веймарської республіки не 

працював самостійно як вищий конституційний орган, а був тісно пов’язаний із 
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Вищим державним судом в Лейпцігу [131, S. 257; 51, S. 18]. Саме цей суд, 

керуючись Конституцією (Art. 12), мав повноваження приймати рішення щодо 

відповідності правових норм федеральної землі правовим нормам держави. Тож 

і контроль за дотриманням правових норм також не належав до повноважень 

Конституційного суду [133, S. 180; 51, S. 19; 137, Art. 34]. 

 Отже, Конституційний суд Веймарської республіки теж не відіграв 

суттєвої ролі в конституційному судочинстві Німеччини і не забезпечив 

охорону конституції. 

 Занепад демократичної республіки і побудова Гітлером диктатури мали 

цілу низку історичних передумов. Однією з них був той факт, що вже у 

Веймарській республіці до повноважень рейхспрезидента належало, згідно зі 

ст. 48 Веймарської конституції, прийняття надзвичайних позапарламентських 

постанов, які не міг, або ж не наважувався контролювати ані Конституційний 

суд Веймарської республіки, ані Верховний суд Німеччини [137, S. 329]. 

 Офіційно Веймарську конституцію ніхто не відміняв, однак націонал-

соціалісти систематично вихолощували її шляхом прийняття 

позапарламентських надзвичайних постанов. Рейхспрезидент Гінденбурґ 

28 лютого 1933 року прийняв так звану „Постанову про захист народу й 

держави“, яка, згідно  зі ст. 48 Веймарської конституції, відмінила спочатку 

найбільшу й найважливішу частину основних прав [59, S. 468]. Другим кроком 

було прийняття 24 березня 1933 року "Закону про надання надзвичайних 

повноважень", за яким уряд, а з ним і Гітлер, отримали право приймати закони, 

включно з такими, які суперечили конституції. Іншим суттєвим кроком було 

відновлення  1934 року в Берліні Народного суду, професійних суддів і 

народних засідателів до якого призначав Гітлер, а сам суд не був незалежним 

ані від уряду, ані від політичної системи Гітлера. Тому об’єктивний контроль за 

дотриманням конституції не мав жодних шансів. Остаточну крапку Гітлер 

поставив 26 квітня 1942 року під час останнього засідання Рейхстагу, коли сам 

проголосив себе "вищим суддею" [59, S. 484]. Це означало кінець принципу 
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поділу державної влади аж до кінця війни 1945 року, а разом з цим і 

припинення контролю за дотриманням конституції з боку конституційного 

судочинства. 

 

 

2.2. Формування законодавства про конституційну юстицію ФРН 

 Після поразки Німеччини у Другій світовій війні, в умовах політичної та 

економічної кризи, державні та політичні діячі країни розпочали аналіз досвіду 

Веймарської республіки, неправового режиму часів Гітлера та його наслідків. 

Фахівці приступили не лише до розробки нової конституції, але й 

конституційної юстиції, яка б контролювала дотримання конституції. 

Особливістю цього періоду стає формування інституту конституційного 

контролю спочатку в землях, а потім на федеральному рівні. Відчутний вплив 

на цей процес мало англо-американське бачення конституційної юстиції. Так, 

проект конституції землі Бремен не передбачав створення спеціального 

конституційного суду. А коли на зміну англійським прийшли американські 

окупаційні війська, їхнє керівництво сприяло створенню Державного суду 

землі Бремен і рекомендувало конституційно закріпити повноваження суду та 

здійснювати конституційний контроль. Було запропоновано розглядати й 

конституційні скарги, однак цю рекомендацію не було враховано. 

 Створення органів конституційної юстиції Німеччини проходило в два 

етапи. На першому, в процесі обговорення проектів конституції, вирішувалось 

питання про доцільність створення відповідного земельного конституційного 

суду. На другому етапі питання порядку формування і повноважень 

конституційних судів випрацьовували в ході широких дискусій із подальшим 

прийняттям відповідних законів. Протягом наступних років (від двох до семи) 

було сформовано більшість земельних конституційних судів. Однак проблеми 

із низкою міжнародно-правових актів, що було пов’язано зі статусом Берліну та 
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землі Саар, затягнули процес утворення конституційних судів у цих землях на 

довші роки. 

 Головним предметом дискусії в ході формування земельних органів 

конституційного контролю було питання про їхній правовий статус: 

конституційного суду –  виключно з перевірки конституційності нормативних 

актів чи державного, до повноважень якого належав також  розгляд справ зі 

звинувачень державних посадових осіб, перевірки результатів виборів тощо. 

Зрештою, дискусія завершилась створенням в одних землях конституційних, в 

інших – державних судів. Однак, незважаючи на назву, і конституційні, і 

державні земельні суди стали органами конституційного контролю (обидва 

суди були уповноважені розглядати справи, характерні для конституційного 

суду) [168].  

 Зовсім по-іншому формували конституційну юстицію у Німецькій 

Демократичній Республіці. Її конституція 1949 р. передбачала створення 

Конституційного комітету Народної палати для перевірки конституційності 

законів республіки та відповідності до них земельних законів і розгляду 

конституційних спорів між республікою і землями. Однак комітет не відігравав 

жодної реальної ролі в цьому процесі, а з 1952 року, після ліквідації земельного 

поділу, розгляд таких спорів більше не передбачався. Конституційні суди у 

східних землях Німеччини були створені аж після її об’єднання з ФРН. 

 Окрім конституційного судочинства для окремих земель, паралельно 

обговорювались питання створення Федерального Конституційного Суду, який 

мав би широкі повноваження. Напередодні офіційних обговорень були 

підготовлені окремі "приватні" проекти. Зокрема, в листопаді 1947 року з 

членів ХДС/ХСС Штуттґартської земельної ради було утворене так зване 

"Ельванґерське коло друзів" (нім. Ellwanger Freundeskreis), яке займалося 

розробкою проекту конституції і прагнуло, попри інше, щоб спори між землею 

і федерацією вирішував Державний суд (федеральної) землі [169, S. 22; 170, 

S. IX/X]. Соціал-демократична партія Німеччини також працювала над 
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проектом нової конституції Німеччини, який отримав назву "Основні напрями 

побудови Німецької республіки" [139, S. 25; 140, S. IX]. Варто згадати також 

проект конституції землі Баварія "Баварські директиви щодо створення 

Основного Закону", оскільки у них було передбачено Державний суд 

(федеральної) землі, який, наприклад, мав розглядати подання органів влади і 

спори між федерацією та землями [141, S. 71]. Ці проекти відображали погляди 

окремих політичних сил, тоді як  офіційно за створення таких органів 

судочинства мала відповідати Парламентська рада, створена 1 липня 1948 року. 

Саме тоді військові коменданти передали прем’єр-міністрам трьох окупаційних 

зон (американської, англійської та французької) так звані "Франкфуртські 

документи". У наступні тижні конференція прем’єр-міністрів західно-

німецьких окупаційних зон працювала над цими документами. Особливе 

значення для нового державного устрою Німеччини мав Документ № I, 

оскільки він уповноважував прем’єр-міністрів скликати установчі збори, які 

мали отримати назву "Парламентської ради" [142, S. 33]. Перед цим потрібно 

було створити експертну раду, яка б у руслі підготовки до установчих зборів 

підготувала проект нової конституції. Для цього баварський прем’єр-міністр 

Ганс Егард запросив членів Експертної ради з конституційних питань на острів 

Герренінзель у місті Хімзее. Коли усі з запрошених погодились на таку зустріч, 

було вирішено, що Коституційний конвент відбудеться 10–23 серпня 1948 року 

у Геррен-Хімзее, з метою розробки проекту нової конституції для повоєнної 

Німеччини [141, S. 160; 139, S. 30; 53, S. 265]. На засіданні 21–22 липня 

1948 року головуючий, англійський генерал Робертсон ще раз перерахував 

завдання конвенту і пояснив, що в експертну раду повинні бути включені лише 

фахівці. 25-го липня 1948 року було сформовано остаточний список учасників 

конвенту. Прем’єр-міністри подали свої пропозиції уповноважених експертів 

(11 осіб), яким допомагали 14 радників. Керівником конференції призначили 

баварського державного міністра д-ра Антона Пфайфера.  
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 У вітальній промові на відкритті конференції 10 серпня 1948 року Антон 

Пфайфер наголосив, що нова конституція повинна, попри інше, гарантувати 

права і свободи окремої людини [141, S. 56]. У подальшому обговоренні було 

представлено два "приватних" проекти, а саме, "Проект конституції" та 

"Баварські директиви щодо створення Основного Закону". Учасників конвенту, 

які були представниками однієї партії, попросили дистанціюватися від 

партійних інтересів, щоб забезпечити нейтральні формулювання положень 

конституції [53, S. 265]. 

 Створюючи концепцію нової конституції та конституційної юстиції, 

розробники Основного Закону за його основу взяли Конституцію 1849 року 

[143]. Відмова від поняття "конституція" була зумовлена (як вже зазначено 

раніше) поділом Німеччини на Західну й Східну. Через це ж не було 

передбачено проведення плебісциту щодо Основного Закону. Було досягнуто 

домовленості, що Основний Закон буде прийнято на зборах народних 

пердставників у 2/3 німецьких земель. Відповідно, усі ландтаґи Німеччини 

мали проголосувати за Основний Закон Німеччини. 

 Для вирішення низки питань було створено 3 спеціальні підкомісії, які 

забезпечили лаконічний виклад формулювань у проекті та його швидку (14 

днів) підготовку [144, S. 30; 53, S. 265]. Далися взнаки належні досвід і 

компетенція розробників. Результатом роботи підкомісій став текст про 

завдання, структуру та організацію роботи Федерального Конституційного 

Суду та інших органів судочинства [141, S. 55]. Цей текст мали включити до 

окремого, п’ятого розділу конституції – між викладом положень щодо 

федерального уряду та положеннями про судоустрій, щоб підкреслити його 

рівноправне місце серед інших конституційних органів влади [145, S. 664; 56, 

Rn. 27; 140, S. XIII]. Статті 81–84 проекту конституції містили завдання 

майбутнього закону "Про Федеральний Конституційний Суд", положення про 

юридичну силу рішень суду, а також про обрання і кваліфікацію суддів. Ці 

приписи якраз і створювали певні рамки для побудови органу конституційного 



 

   

57 

судочинства. Для точного регламенту роботи потрібно було прийняти ще 

окремий закон [145, S. 665; 140, S. XIII]. Учасники Конституційного конвенту 

обговорили також принципові питання Закону "Про Федеральний 

Конституційний Суд" і дійшли консенсусу щодо того, що цей суд має мати 

ширшу компетенцію, ніж це було передбачено Конституцією 1919 року, і 

забезпечувати охорону конституції [56, Rd. 25; 140, S. XIII]. Особливу дискусію 

викликало питання введення конституційної скарги та оцінка кваліфікації 

суддів. 

 Найважливішим досягненням обговорень було, безперечно, рішення про 

включення до нової Конституції положення про захист основних прав 

громадянина шляхом подання конституційної скарги. Іншим важливим 

моментом дискусії щодо Федерального Конституційного Суду було питання 

щодо статусу суддів Конституційного Cуду. Погоджено було, що обидві палати 

Німецького парламенту – нижня (Бундестаг) і верхня (Бундесрат) обирають 

однакову кількість суддів, а голову обирають обидва органи разом. 

Перебування на посаді судді мало бути несумісним із входженням до іншого 

органу влади Німецької федерації (ст.100 проекту конституції), а рішення суду 

мають загальнообов’язковий характер (ст. 99 проекту) [56, Rdn. 24; 140, 

S. XIII]. Контроверсійні пропозиції були щодо питання кваліфікації майбутніх 

суддів. Спочатку пропонували, щоби голова  і щонайменше  половина суддів 

ФКС були професійними суддями [146, S. 325]. Передумовою обрання суддів 

мав бути високий рівень знань та досвід роботи. Нез’ясованим залишалося 

питання кваліфікації решти суддів. Щоб уникнути їхньої політизації, 

пропонувалось, щоб вони мали закінчену юридичну освіту. Водночас лунали 

аргументи на користь частини непрофесіоналів, зокрема політиків у складі суду 

[53, S. 265], які у всіх інших інстанціях судочинства були в його складі (суд 

шеффенів) на різних етапах німецької історії, починаючи з найдавніших часів. 

Тож, було запропоновано, щоб решту суддів представляли передусім політичні 

діячі. Зрештою було запропоновано таке формулювання "Половина суддів ФКС 
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повинні бути суддями вищих федеральних судів і судів земель. Голова суду має 

відповідати усім вимогам до кандидатів на посаду судді" [142, S. 438]. На вибір 

Парламентській раді було запропоновано декілька варіантів щодо тривалості 

перебування на посаді суддів: пожиттєво, на час перебування на посаді, на 

певний строк, який може перевищувати пенсійний вік, і до виходу на пенсію 

[142, S. 624]. 

 До повноважень майбутнього ФКС пропонували віднести:  

– спори між органами державної влади (Art. 98 Abs. 2]; 

– абстрактний конституційний контроль [142, Art. 110]; 

– заборону партій [142, Art. 47 Abs. 4]; 

– перевірку правильності результатів виборів [142, Art. 51]; 

– встановлення порушень  основних прав [142, Art. 20 Abs. 2]; 

– розгляд подань щодо діяльності президента [142, Art. 85]; 

– спори між землями [142, Art. 44].  

 Рішення ФКС мали бути обов’язковими для виконання іншими судами. 

 Важливим для утворення ФКС було включення питання про нього до 

заключного звіту Конституційного конвенту, так званого Проекту Основного 

Закону, прийнятого в Герренхімзее (нім. Entwurf des Grundgesetzes von 

Herrenchiemsee), у VIII розділі (Art. 97–100), разом з розділами про 

федеральний уряд і законодавчу владу. 

 Тож, у результаті проведеної роботи Конституційний конвент 

запропонував Парламентській раді звіт, який містив проект Основного Закону, 

альтернативні проекти окремих статей та коментарі до окремих статей [139, S. 

32]. На основі цих документів Парламентська рада мала завершити роботу з 

розробки Основного Закону. 

 Парламентська рада, в роботі якої брало участь 65 делегатів з 11-ти 

парламентів земель, працювала з 1 вересня 1948 року по 8 травня 1949 року. Як 

і в Герренхімзее працював один головний комітет і численні спеціальні 

комітети. Спеціальний комітет з питань конституційного суду та інших органів 
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правосуддя, який відповідав за створення ФКС, налічував 10 членів [146, S. 87; 

145, S. 8]. Роботу щодо створення ФСК провадили на базі документів, 

випрацюваних у Герренхімзее.  

 Доцільно зупинитися на дискусіях у Парламенській раді щодо окремих 

статей, які увійшли до Основного Закону, і мали важливе значення для 

створення ФКС. Дискусія розгорнулась щодо повноважень ФКС, а саме щодо 

того, чи потрібно ФКС відділяти від інших федеральних судів. Зрештою, ст. 92 

Основного Закону було прийнято в такому формулюванні: "Судова влада 

надається суддям; вона здійснюється Верховним Федеральним Судом, 

Федеральним Конституційним Судом, передбаченими у цьому Основному 

Законі федеральними судами і судами земель". Цим було остаточно 

підтверджено розмежування між ФКС та Верховним Судом. 

 До ст. 93 Основного Закону (ст. 98 проекту Конституції) було 

запропоновано внести зміни, які стосувались переліку повноважень ФКС. 

Зокрема, було висловлено пропозицію винести за межі повноважень ФКС 

спори між органами державної влади. Однак під час подальшого обговорення 

проекту це повноваження ФКС таки повернули.  

 Доопрацьовано було питання щодо суб’єктів права на звернення до ФКС, 

з метою запобігання надто широкому трактуванню цього поняття. Зокрема, до 

суб’єктів права на звернення до ФКС зараховувались лише ті, кого Основний 

Закон або регламент Верховного органу влади федерації наділяє самостійними 

правами. У цій редакції зазначене положення зафіксовано сьогодні у п. 1 ч. 1 ст. 

93 Основного Закону ФРН. 

 Ця ж стаття підтвердила повноваження ФКС щодо спорів між федерацією 

та землями [142, S. 381]. Інших повноважень ФКС, врегульованих у статтях 

конституції, не повторювали. Їх було узагальнено і зазначено, що ФКС має 

відповідні повноваження в інших, передбачених цим законом випадках [145, 

S. 681]. 
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 Після тривалої дискусії щодо представництва у ФКС професійних і 

непрофесійних суддів було прийнято формулювання, що ФКС складається з 

федеральних суддів та інших членів [145, S. 684]. Було вирішено, що членів 

ФКС обиратиме порівну Бундестаг і Бундесрат.  

 Майже без змін було прийнято ст. 97 Основного Закону, якою 

регламентували, що судді є незалежними і підпорядковуються лише закону 

[145, S. 717].  

 Змін зазнала ст. 99 Основного Закону, яка закріплювала за ФКС, на 

відміну від проекту, право вирішувати конституційні спори в межах однієї 

землі [147 , Art. 99; 145, S. 733]. 

 До ст. 100 було внесено поправку, яка стосувалась наступного: якщо при 

тлумаченні Основного Закону конституційний суд землі має на меті відступити 

від тлумачення цього положення ФКС або конституційним судом іншої землі, 

він повинен отримати рішення ФКС.  

 Оскільки ФКС вже за Конституцією надавалась низка повноважень, він 

отримав вирішальний вплив на конституційний процес. Потрібно було лише 

уточнити процедуру його діяльності, що й було зроблено із прийняттям Закону 

"Про ФКС" на основі ст. 94 Основного Закону [206, S. 193].  

 Як і в випадку з Основним Законом прийняттю Закону "Про ФКС" 

передувало обговорення низки його проектів. Своє бачення мала Соціал-

демократична партія Німеччини, а уряд вніс на розгляд власний проект. В обох 

проектах дискусійним був розділ, який стосувався суддів. Проект СДПН 

передбачав, що судді повинні відповідати вимогам до кандидатів на посаду 

судді чи держслужбовця. Іншою вимогою були спеціальні знання з публічного 

права чи досвід публічної діяльності. Уряд домагався, щоб усі, хто працює в 

ФКС, відповідали вимогам до претендентів на посаду судді, щоб підтвердити 

статус Суду як найвищого та найавторитетнішого. В остаточній версії було 

погоджено, що лише вищі державні службовці можуть стати членами ФКС. 
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Було здійснено спробу виключити з претендентів активних політичних діячів, 

щоб запобігти можливості узурпації влади, як це відбулось за часів націонал-

соціалізму. Відповідно,  в ст. 6 Закону "Про ФКС" закріпили вимогу, за якою 

вибір суддів мав відбуватися способом послідовного розподілу мандатів при 

пропорційному представництві партій (за методом бельгійського математика 

д’Ондта).  

 Після тривалих дебатів, 1 лютого 1951 року німецький парламент 

прийняв більшістю голосів (лише комуністи проголосували проти) [149] 

перший у німецькій історії Закон "Про ФКС" [150; 149, S. 193]. Після публікації 

у Федеральному віснику законів 12 березня 1951 р. закон набрав чинності [210]. 

 Основний Закон містить, як бачимо, невелику кількість приписів, які 

стосуються ФКС. Ст. 92 Основного Закону закріплює його в гілці судової влади 

[91, Art. 92 GG]. Ст. 93 впорядковує повноваження ФКС [91, Art. 93 GG], а 

ст. 94 окреслює в загальних рисах склад суду, вибори суддів і виключає 

можливість поєднання цієї посади з працею у виконавчій та законодавчій владі 

[91, Art. 94 Abs. 3 GG]. Ст. 94 Основного Закону зазначає, що усі деталі 

міститиме Закон "Про ФКС", що й відбулось із прийняттям Закону "Про ФКС" 

[91, Art. 94 GG]. 

 У § 1 згаданого закону було наголошено на самостійній і незалежній 

позиції суддів. Визначено, що Суд складається з двох сенатів з 12-ма суддями в 

кожному [149, S. 193]. Судді повинні відповідати вимогам до кандидатів на 

посаду судді, мати досвід громадської діяльності та спеціальні знання у галузі 

публічного права. Закон містив також формулювання щодо тривалості 

перебування суддів на посаді, виборів суддів і припинення їхньої діяльності. 

 У § 13 Закону "Про ФКС" було продубльовано усі повноваження ФКС, 

згадані в різних частинах Основного Закону, а в §§ 14, 15 – розподіл 

повноважень між сенатами ФКС. Розділ II [92, §§ 17–35] містив процедурні 

норми. Тож, законодавець обмежився лише основними положеннями, а 
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конкретні формулювання передав у компетенцію практичної діяльності суду. У 

розділі III ці процедурні питання було регламентовано. Особливу увагу в законі 

приділено положенню про конституційну скаргу [92, § 90 BVerfGG], завдяки 

якій громадянин ФРН вперше отримав можливість ініціювати в органі 

конституційної юрисдикції держави спеціальну процедуру щодо захисту його 

прав, порушених актом державного органу. І це попри те, що питання 

доцільності запровадження конституційної скарги було предметом жвавої 

дискусії щодо проекту Закону "Про ФКС" [140, S. XXX]. У розділі IV [92, § 98–

107 BVerfGG] йшлося про умови припинення повноважень суддів. 

 Ще одну важливу проблему ФКС було вирішено після того, як він 

отримав відповідно до Закону про місцезнаходження ФКС, прийнятого 

Бундестагом 4 травня 1951 року, "прописку" у місті Карлсруе [140, S. 451], де 

суд і розпочав наприкінці вересня цього ж року свою діяльність.  

 Своїх 12 кандидатів до ФКС Бундестаг обрав 4 вересня 1951 року,  а 

трохи згодом – і його першого президента Германа Гьопкер-Ашофа. 6 вересня 

1951 року Бундесрат обрав своїх 12 кандидатів і віце-президента ФКС 

Рудольфа Катца. 28 вересня 1951 року ФКС Німеччини розпочав роботу. 

 Генеза земельного конституційного правосуддя Німеччини теж 

зумовлена їхньою конституційною історією. Залежно від особливостей цієї 

історії, конституції і суди земель можна поділити на три групи [152]. До першої 

групи належать землі, конституції яких набрали чинності до прийняття 

Основного Закону ФРН (1949 р.), а конституційні суди виникли раніше ніж 

Федеральний Конституційний Суд (1951 р.). Відповідно, вони стали взірцями 

для федеральної законотворчості і державного будівництва. До цієї групи 

входять такі землі, як Баварія, Гессен, Рейнланд-Пфальц і Бремен. Історію 

формування конституцій і конституційних судів цих земель узагальнюємо в 

наступній таблиці: 



 

   

63 

Таблиця 2.1 

Федеральні землі, конституції яких набрали чинності до прийняття 

Основного Закону ФРН (1949 р.) 

Федеральна земля Конституція Конституційний суд 

 

Баварія Конституція 

Республіки Баварія 

від 8 лютого 1946 р. 

[153, S. 333] 

Закон про Конституційний суд землі Баварія 

від 1947 р. в ред. від 10 травня 1990 р. [154, 

S. 122, 231], ост. зміни до  ч. 2 ст.1 внесено 

законом від 8 квітня 2013 р. [155,  S. 174] 

Гессен Конституція землі 

Гессен від 1 грудня 

1946 р. [156, S. 229] 

Закон про Державний суд землі Гессен від 

1948 р., в ред. від 19 січня 2001 р. [157, S. 

684], зі змінами і доп., внесеними ст. 1 закону 

від 14 травня 2012 р. [158, S. 126] 

Рейнланд- 

Пфальц 

Конституція землі 

Рейнланд-Пфальц від 

18 травня 1947 р. [159, 

S. 209] 

Закон про Конституційний суд землі 

Рейнланд-Пфальц від 1948 р., в ред. від 23 

липня 1949 р. [160, S. 285, 585], зі змінами до 

ст. 1 закону від 28 лютого 2014 р. [161, S. 17] 

Бремен Конституція вільного 

ганзейського міста 

Бремена від 21 жовтня 

1947 р. [162, S. 251] 

Закон про Державний суд вільного 

ганзейського міста Бремена від 1949 р, в ред. 

від 18 червня 1996 р. [163, S. 179] 

 

 Другу групу формують землі, які прийняли свої конституції і заснували 

конституційні суди після набрання чинності Основного Закону, але до 

об’єднання Німеччини. Вони орієнтуються на Основний Закон і Федеральний 

Конституційний Суд. Це такі землі, як Північний Рейн-Вестфалія, Гамбурґ, 

Баден-Вюртемберґ, Саар (чиє приєднання до ФРН у 1957 р. призвело до 

суттєвих змін у його конституції), Шлезвіґ-Гольштайн (який останнім утворив 

власний конституційний суд) і Нижня Саксонія (див. табл. 2.2). 

 До третьої групи належать "нові" федеральні землі: Бранденбурґ, 

Саксонія, Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія, Тюрингія і 

Берлін. Вони прийняли свої конституції і створили конституційні суди вже 

після об’єднання Німеччини, на основі більш ніж сорокарічного 

конституційного досвіду країни. 
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Таблиця 2.2 

Федеральні землі, конституції яких набрали чинності після прийняття 

Основного Закону ФРН (1949 р.) 

Федеральна земля Конституція Конституційоний суд 

 

Північний Рейн-

Вестфалія 

Конституція землі 

Північний Рейн-

Вестфалія від 28 

червня 1950 р. [164, S. 

127] 

Закон про Конституційний суд землі 

Північний Рейн-Вестфалія від 1952 р., в ред. 

від 14 грудня 1989 р. [165, S. 708, 588] 

Гамбурґ Конституція вільного 

ганзейського міста 

Гамбурґ від 6 червня 

1952 р. [166,  S. 117] 

Закон про Конституційний суд Гамбурґа від 

1953 р. в ред. від  23 березня 1982 р. [167,  S. 

59], ост. зміни внесено законом від 14 жовтня 

2014 р. [168, S. 446] 

Баден-Вюртемберґ Конституція землі 

Баден-Вюртемберґ 

від 11 листопада 1953 

р. [169, S. 173] 

Закон про Державний суд землі Баден- 

Вюртемберґ від 13 грудня 1954 р. [170, S. 

171], ост. зміни внесено законом від 13 

листопада 2012 р. [171,  S. 569]  

Саар  Конституція землі 

Саар від 15 грудня 

1947 р. [172, S.1077) 

Закон №645 про Конституційний суд від 17 

липня 1958 р. (BS Saar 1103–1) у ред. від 6 

лютого 2001 р. [173, S. 582], ост. зміни 

внесено законом від 16 липня 2014 р. [174, S. 

358] 

Шлезвіґ-

Гольштайн   

Конституція землі 

Шлезвіґ-Гольштайн 

від 12 січня 1950 р. 

У 1990-ті рр. замінена 

новою Конституцією 

від 13 червня 1990 р. 

[175, S. 391] 

Закон про Конституційний суд землі 

Шлезвіґ-Гольштайн від 10 січня 2008 р. [176, 

S. 25], ост. зміни до ч. 3 ст. 2 внесено 

законом від 12 листопада 2014 р. [177, S. 328] 

Нижня Саксонія Тимчасова 

Конституція 

землі Нижня Саксонія 

від 1 травня 1951 р. в 

1990-ті рр. замінена 

на Конституцію землі 

Нижня Саксонія від 

19 травня 1993 р. [178, 

S. 107] 

Закон про Державний суд Нижньої Саксонії 

від 1955 р., в ред. від 1 липня 1996 р., [179, S. 

542], ост. зміни внесено законом від 10 

листопада 2011 р. [180, S. 414] 
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Таблиця 2.3 

Нові федеральні землі, конституції яких набрали чинності після 

об’єднання Німеччини (1990 р.) 

Федеральна земля Конституція Конституційоний суд 

 

Бранденбурґ Конституція землі 

Бранденбург від 20 

серпня 1992 р. [181, S. 

298] 

Закон про Конституційний суд землі 

Бранденбург 1935 р., в ред. від 22 листопада 

1996 р. [182, S. 343], зі змінами і доп, 

внесеними законом від 19 червня 2013 р. 

[183, ч. 23] 

Саксонія Конституція 

Республіки Саксонія 

від 27 травня 1992 р. 

[184, S. 243] 

Закон про Конституційний суд Республіки 

Саксонія від 18 лютого 1993 р. [185, S. 177, 

495], зі змінами і доп., внесеними 

постановою від 14 лютого 2013 р. [186, S. 94] 

Саксонія-Ангальт Конституція землі 

Саксонія-Ангальт від 

16 липня 1992 р. [187,  

S. 600] 

Закон про Конституційний суд землі 

Саксонія-Ангальт від 23 серпня 1993 р. [188,  

S.441] ост. зміни внесено ч. 2 закону від 5 

листопада 2009 р. [189, S. 525] 

Мекленбург-

Передня Померанія 

Конституція землі 

Мекленбург-Передня 

Померанія від 23 

травня 1993 р. [190, S. 

372] 

Закон про Конституційний суд землі  

Мекленбург-Передня Померанія від 19 липня 

1994 р. [191, 734], ост. зміни внесено ст. 65 

закону від 19 січня 2010 р. [192, S. 22] 

Тюрингія Конституція 

Реcпубліки Тюрингія 

від 25 жовтня 1993 р. 

[193, S.625] 

Закон про Конституційний суд Республіки 

Тюрингія від 28 червня 1994 р. [194, S. 781), 

ост. зміни внесено законом від 8 серпня  2014 

р. [195, S. 469] 

Берлін Конституція землі 

Берлін від 23 

листопада 1995 р. 

[196,  S. 779] 

Закон про Конституційний суд землі Берлін,  

в ред. від 6 лютого 2001 р. [197,  S. 582], ост. 

зміни внесено законом від 16 липня 2014 р. 

[198,  S. 358]. 

 

 Отже, одразу після розгрому гітлерівської Німеччини в 1945 році в її 

західній частині почались активні процеси з підготовки нової конституції та 

правового інституту з її охорони. Використавши позитивні надбання 

попередніх конституцій, а також негативний історичний досвід відсутності 

спеціального охоронного органу конституції та наслідків, до яких така 

відсутність може призвести і призвела в Німеччині, за короткий час було 

підготовлено і прийнято нову конституцію – Основний Закон, яка, зокрема, 

передбачила створення першого в історії Німеччини спеціального суду, головне 

завдання якого полягало в перевірці відповідності законів і судових  рішень 
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конституції ФРН. Для цього була випрацювана нормативна база, яка створила 

усі необхідні передумови для початку роботи ФКС 1951 року у м. Карлсруе. 

Попри це, правове забезпечення ФКС ще неодноразово змінювали й 

удосконалювали, про що йтиме мова в наступному підрозділі. 

 Після набуття чинності у 1951 р. Закон "Про ФКС" зазнав численних змін 

[91], зумовлених практикою роботи суду, які були націлені на оптимізацію його 

організації та діяльності. Доречно окремо зупинитись на двох принципових 

моментах цих нововведень – механізму конституційної скарги та кількості 

суддів ФКС, а також дати загальний огляд характеру внесених змін. 

 За перші три з половиною роки роботи перший сенат ФКС змушений був 

опрацювати 2368 конституційних скарг [78, S. 123], а другий сенат – лише 29. 

Це було зумовлено суворою регламентацією закріплених у ст. 14 Закону "Про 

ФКС" повноважень суду, розділеного на два сенати по 12 суддів, за якою лише 

перший сенат мав повноваження приймати рішення по конституційній скарзі. 

Тому ФКС звернувся до законодавця з вимогою внести зміни до ст. 14 Закону 

"Про ФКС" [59, S. 234]. Відповідно, 21 липня 1956 р. та 26 червня 1959 р. було 

внесено зміни до закону, після яких ст. 14 Закону "Про ФКС" набрала 

сучасного вигляду: рішення по конституційній скарзі, залежно від її виду, 

приймає і перший, і другий сенати. 

 Крім цього, в 1956 році було прийнято зміни до Закону "Про ФКС" [92, § 

91], за якою передбачалась попередня перевірка конституційної скарги 

комісією в складі  3 суддів [92, § 94 Abs. 2b]. Цим теж було дещо розвантажено 

суд. Додатково було передбачено [92, § 93a], що комісія в повному складі 

уповноважена відхилити скаргу, якщо вона недостатньо обґрунтована, не 

відповідає формі або подана із недотриманням терміну. І, нарешті, 21 грудня 

1970 р. було перейменовано комітети у палатах, щоб закріпити компетенцію 

новостворених комісій суддів. Водночас, конституційну скаргу вже не можна 

було відхилити через її необґрунтованість, а лише якщо вона була недопустима 
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або не мала шансів на розгляд. Впровадження мита у розмірі 1000 або 

5000 німецьких марок мало скоротити надмірну кількість скарг. 

 Коли суд 1951 року розпочав роботу, у кожному з сенатів перебувало по 

12 суддів. Незважаючи на перевантаженість, законом про зміни до Закону "Про 

ФКС" від 21 липня 1956 року кількість суддів скоротили до 10 у кожному з 

сенатів [92], для легітимності рішення за нього мали проголосувати не менше 

9 суддів.  У серпні 1963 року, через подальші заощадження коштів державного 

бюджету, кількість суддів було скорочено до 8 відповідною зміною до Закону 

"Про ФКС" [134, S. 952]. 21 грудня 1970 року через відповідні зміни 

передбачено, що в разі припинення певним членом ФКС виконання своїх 

обов’язків його місце займає наступний у списку кандидат [199, Art.1 Abs. 7]. 

Подальшою зміною до Закону про ФКС стало врегулювання в Законі "Про 

ФКС" терміну перебування суддів на посаді тривалістю 12 років [92, § 4 Abs. 1] 

з віковим обмеженням – досягнення ними 68 років [92, § 4 Abs. 3], без права 

переобрання на повторний термін [92, § 4 Abs. 2]. Новелою Закону "Про ФКС" 

від 12 грудня 1985 р. стала вимога присутності шести суддів для легітимності 

прийнятого рішення. 

 Важливу роль у врегулюванні питань щодо суддів ФКС (і земельних 

конституційних суддів) відіграло прийняття 8 вересня 1961 р. Закону ФРН про 

суддів [200], який регламентував їхні права, обов’язки, вимоги для обрання на 

посаду. 

 1969 року мали місце принципові зміни в плані захисту індивідуальних 

прав особи. Раніше конституційна скарга була закріплена лише в Законі про 

ФКС, тобто в звичайному федеральному законі. Тому для її вилучення з 

повноважень ФКС не потрібно було навіть конституційної більшості в 

парламенті, а захист прав окремої особи міг би, за відповідних обставин, стати 

неможливим. Тож, 1969 р. нагально постало питання про відповідні зміни. 

Формальним приводом для змін до закону стали прийняті 1968 р. зміни до 
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конституції, передбачені на випадок надвичайної ситуації [91, Art. 115g, Art. 

115h], відповідно до яких ФКС і під час надзвичайного стану міг застосовувати 

усі свої повноваження і захищати в таких особливих умовах основні права. 

Одночасно стало зрозумілим, що за таких обставин небезпеці підлягають і 

основні права громадянина. Щоб запобігти цьому, право на конституційну 

скаргу було закріплено в Основному Законі. Для скасування цієї норми 

потрібною стала конституційна більшість. Варто згадати також, що ст. 94 

Основного Закону передбачала субсидіарність скарги і таким чином 

розвантажувала Суд. 

 Якщо врахувати, що лише до 1990 року у ФКС задовільнили 

1721 конституційних скарг, що складає всього 2% від усіх поданих, стає 

зрозумілим, що найвищий орган судочинства у ФРН не може скаржитися на 

нестачу роботи і має радше завелике навантаження. Тому, не дивно, що 

пропозицій по розширенню повноважень ФКС не надто багато. Пропозиції 

щодо розвантаження ФКС лунали неодноразово, тому можна зрозуміти 

намагання Суду і федерального законодавця скеровувати конституційні скарги 

не одразу в сенати, а на попередній розгляд [201, S. 1766]. Оскільки 

розвантаження суду і завдяки цим нововведенням досягти не вдалось, питання 

й надалі залишається актуальним. Тому в колі фахівців постійно формулюють 

пропозиції для змін до Закону "Про ФКС", які б розвантажили Суд і 

вдосконалили процедуру розгляду справ. 

 Ще до змін у Законі "Про ФКС" 1998 р. як одне з рішень пропонували 

ліквідувати конституційну скаргу загалом (хоча б тимчасово) [78, 442 S.]. Та 

конституційне закріплення можливості конституційної скарги стало на 

перешкоді цього нововведення. 

 На думку інших, потрібно звести до мінімуму можливість подання 

конституційної скарги. Додатково можна було б повністю скасувати 
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можливість безкоштовної процедури конституційної скарги. При очевидно 

обґрунтованих скаргах варто було б дозволити палатам приймати рішення на 

користь позивачів. 

 Альтернативна думка полягає в тому, що дисонанс між кількістю поданих 

і задоволених конституційних скарг не є аргументом на користь скасування 

конституційної скарги загалом [135, S. 319], тому що впевненість громадянина 

у непорушності своїх основних прав від свавілля органів державної влади 

супроводжується визнанням ним Основного Закону. 

 Була пропозиція перейняти досвід Верховного Суду США з розгляду 

конституційних скарг [20, S. 9–17], тобто можливість застосування рішення за 

конкретною скаргою у ролі прецедента. Однак навряд чи це б розвантажило 

суд, тому що кожна заява претендувала б на статус прецедента і мусила б 

отримати відповідну оцінку, а багато громадян побачили б у цьому загрозу для 

своїх прав. 

 Оцінку отримують і внутрішні недоліки суду [132]. Формулювання його 

рішень вважають надто розлогими і вони зазнають наукової критики. 

Скорочення викладу могло б полегшити роботу суддів і розвантажити суд. 

Водночас, одноголосно було відкинуто пропозиції щодо залучення земельних 

конституційних судів до розгляду скарг, заснування третього сенату, 

збільшення кількості суддів. Суддів, які задіяні у великих за обсягом справах, 

дозволено звільнити тимчасово від інших справ.  

 Викладені роздуми та пропозиції потребують часу, щоб прослідкувати, чи 

призведуть вони до розвантаження суддів. У німецьких фахових колах не 

обговорюється питання про скасування конституційної скарги. Заслуговує на 

схвалення пропозиція обмежити формулювання у рішеннях найважливішим і 

звести до мінімуму наявність у них наукової інформації. Це полегшить роботу 

не лише суддів, а й тих, хто послуговується зазначеними рішеннями. 
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 Останньою на сьогодні  новелою Закону "Про ФКС" є відповідний закон 

від 29 серпня 2013 року. Він регламентує доступ до інформації чи розгляду 

актів Федерального Конституційного Суду. Зокрема, він надає таке право: 

державним закладам, якщо це необхідно з метою здійснення правосуддя або 

якщо це міститься у  положеннях  Федерального закону про захист 

персональних даних; приватним особам та іншим недержавним установам, 

якщо вони представляють правові інтереси. Доступ до інформації та 

ознайомлення зі справою можливий, якщо на це погоджується особа, залучена 

до справи. Дозвіл на ознайомлення зі справою можливий, якщо вказані 

причини, які б надали інформацію для здійснення завдань держаних установ, 

яким необхідне ознайомлення зі справою, або для збереження правових 

інтересів приватних осіб, які прагнуть ознайомлення зі справою, чи інших 

недержавних установ, або якщо видача інформації потребувала б надто великих 

витрат. Про акти, які не є частиною правових актів, може бути надана 

інформація тільки тоді, коли особа, яка подає заяву, вказує, про який тип актів 

йдеться. Це стосується також ознайомлення зі справою. Останнім 

нововведенням акти Федерального Конституційного Суду забороняють 

пересилати, за винятком державних установ, якщо  це дозволено, або якщо 

приватній особі це необхідно через особливі обставини [202].  

 Окрім змін до законодавства, що регулює діяльність ФКС, важливу роль 

в його діяльності відіграли також документи, які Суд випрацював  для себе сам, 

зокрема спеціальний "Меморандум про статус" від 27 червня 1952 року, де 

ФКС проголосив свій особливий статус конституційного органу і обґрунтував 

його [64]. 

 Таким чином, хоч ФКС і потребує допомоги в плані  зменшення 

навантаження, вирішальним для нього залишається збереження довіри 

громадянина до Суду – він мусить і надалі залишатись охоронним органом 
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конституції. Тож, попри перевантаження, Суд дуже обережно регулює свій 

регламент і не поспішає зменшувати повноваження чи ділитися ними з іншими 

федеральними чи земельними конституційними органами. Одночасно, ФКС 

намагається йти в ногу з суспільними процесами і відповідати їхнім вимогам. 

Для цього модернізації зазнає технічна сторона розгляду справ, регламент 

ФКС. Таким досвідом, поза сумнівом, варто було б скористатись і українській 

конституційній юстиції.  

 

 

2.3. Особливості розвитку конституційної юстиції ФРН 

 Формування конституційної юстиції ФРН великою мірою зумовлене 

особливостями історичного розвитку Німеччини. Значну роль на різних етапах 

цього процесу відіграв німецький федералізм. У сучасному політико-правовому 

значенні поняття федералізму відоме з 18 ст., насамперед завдяки утворенню 

Сполучених Штатів Америки. Як одна з основних форм політико-

територіальної організації держави, федерація (з лат. foedus – "союз, 

об’єднання"), на противагу унітарній країні, складається з двох і більше держав 

чи державоподібних утворень із конституційно закріпленою політичною 

самостійністю.   

 Починаючи з пізнього середньовіччя, влада імператора в Священній 

Римській імперії німецької нації послаблювалась, хоч вона ніколи й не була 

всеохопною, а радше спрямованою на кооперацію з представниками панівного 

класу. Завдяки реформі імперії в 16 ст. було створено імперські округи, які з 

впровадженням порядку примусового виконання судових рішень перейняли 

виконавчу, третейську і координаційну функції німецького імператора 

Священної Римської імперії, чим, зокрема, сприяли і федералізації імперії. 

Населення окремих округів перетворювало свої території в держави ранньої 

Нової доби, які під час Тридцятилітньої війни об’єднувались у військові союзи, 
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а за умовами Вестфальського миру отримали широкий суверенітет. Вищими за 

рангом інстанціями залишалися, окрім імператора, неповороткий Імперський 

Верховний Суд  і Рейхстаг, який від нерегулярних зустрічей князів імперії 

поступово еволюціонував до перманентних зборів зобов’язаних 

уповноважених. Це означало початок генези, яка веде аж до сьогоднішього 

Бундесрату.  Німецькі історики 19-го та першої половини 20-го ст. вважали 

Священну Римську Імперію слабкою, бо, на їхню думку, вона не давала 

розвиватися національним силам, які об’єднувала прусська держава. Інші 

дослідники, однак, вважають, що децентралізована структура Старого Рейху 

навпаки була дуже ефективною в досягненні своїх цілей, зокрема в збереженні 

миру і верховенства права на території німецьких земель. Старий Рейх не 

ставив собі за мету політичну централізацію, тому відсутність в ньому 

централістських рухів ніяк не можна вважати його слабкістю [203]. 

 Після ліквідації Священної Римської імперії у 1806 році спочатку 16, а 

пізніше 36 німецьких князівств об’єднались під протекторатом Наполеона І в 

Рейнський Союз – союз держав, спільні завдання яких обмежувались воєнною 

підтримкою французького імператора. 

 У Північнонімецькому союзі федеративні потуги були зумовлені 

прагненням населення окремих роз’єднаних князівств, попри місцевий колорит, 

яким ніхто не збирався поступатися, відчути себе частиною єдиної німецької 

нації. Однак державно-політична роздробленість Німеччини збереглась аж до 

1871 р., коли була утворена імперія [204, c. 8]. 

 Німецька імперія 1871 р. витворила нову форму федеративного устрою, а 

її конституція засвідчила ознаки конституції федеративної держави. Разом з 

тим, для цього утворення характерним було поєднання непоєднуваних рис – 

унітарних принципів з федеративними, ліберальних із антидемократичними. 

Федерація об’єднала країн-учасниць на засадах автономії і усвідомлення 

національної єдності, з вирішальшим впливом Пруссії на прийняття усіх рішень 

і забезпечила певний баланс між імперією і її учасниками.  
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 Веймарська республіка вихолостила засади федералізму із прийняттям 

Конституції 1919 року. Держави – члени федерації перетворились на землі і 

потрапили у фінансову залежність від податкової системи колишньої імперії, 

тоді як управлінські законодавчі компетенції республіки зросли. Імперська 

рада, що прийшла на зміну Бундесрату в справі представництва земельних 

інтересів, мала набагато менший вплив на прийняття рішень. Вето, яке вона 

мала право накладати, Рейхстаг міг подолати двома третіми голосів. Президент 

Імперської ради отримав, окрім цього, повноваження у разі надзвичайного 

стану здійснювати керівництво землями, що мало пізніше трагічні наслідки для 

держави. Посилився судовий контроль над державною владою. Тож, у 

Веймарській республіці федералізм став ілюзорним. 

 Після приходу до влади націонал-соціалістів  у 1933 р. та прийняття 

30 січня 1934 р. Закону про перебудову імперії [205] ідея федералізму 

поступово зазнала повної поразки. Під гаслом "Ein Reich, ein Volk, ein Führer" 

("Один народ, одна держава, один вождь") була скасована вся система 

місцевого самоврядування, імперії повертають усі права земель, унітарний 

устрій приходить на зміну федералізму. Рейхсканцлер призначав прямих 

намісників на місцях, а землі перетворились в прості адміністративні одиниці 

єдиної держави, побудованої за принципом централізму, а по суті – 

гітлерівського авторитаризму. 

 Після поразки фашистського режиму в 1945 р. у західній частині країни 

на федеративних засадах утворилась Федеративна Республіка Німеччина. 

Однак її утворення мало пов’язане з відновленням історичної традиції 

федералізму, а продиктоване намаганням союзників (СРСР, Великобританії, 

США і частково Франції) шляхом поділу або децентралізації Німеччини 

ослабити її і запобігти новій "німецькій небезпеці". За домовленостями між 

союзниками СРСР отримав контроль над східною частиною Німеччини, 

Великобританія – над північно-західною (Гамбурґ, Північний Рейн-Вестфалія, 

Нижня Саксонія і Шлезвіґ-Гольштайн), США – над південно-західною 



 

   

74 

частинами країни (Баварія, північний Баден і Вюртемберґ, Гессен і Бремен), а 

під контроль Франції пізніше відходять частини англійської й американської 

зон (південний Баден, Вюртемберґ-Гогенцоллен, Рейнланд-Пфальц і Саарланд). 

Кордони між зонами стали державними. 

 Німецький федералізм вибудовували за принципом checks and balances, 

відомим ще з часів античності – у викладі римського конституційного життя 

істориком Полібієм, пізніше розвинутому в працях Монтеск’є і закріпленому 

1787 року в американській конституції. Сhecks (контроль) and balances (баланс) 

позначають взаємний контроль конституційних органів країни, для 

встановлення системи стримування і противаги. 

 Відновити німецький федералізм після війни не було особливо складно, 

оскільки поділ на землі у 1948–1949 році був реальним, однак між союзниками 

не було спільної думки щодо якості такої федерації, а кордони земель зазнали 

суттєвих переділів, окрім Баварії, Гамбурґа, Бремена і Саксонії. Пруссію було 

поділено між 11 землями. Гогенцоллен відійшов до Баден-Вюртемберґу, Гессен 

отримав однойменну прусську провінцію; до Мекленбурґ-Передньої Померанії 

відійшла Померанія, до Рейнланд-Пфальцу – прирейнські території, до 

Тюринґії - кілька прусських територій. 

 Нижню Саксонію об’єднали з великим герцоґством Ольденбурґ і 

герцоґством Брауншвайґ; Північний Рейн-Вестфалію – з курфюрством Ліппе; 

Саксонію-Ангальт з курфюрством Ангальт; Шлезвіґ-Гольштайн з частинами 

Ольденбурґу й Лауенбурґу. Колишні прусські провінції Бранденбурґ і Саарланд 

не зазнали змін. 

 Коли перемовини між союзниками виявили, що неможливо дійти спільної 

думки щодо майбутнього Німеччини між США, Великою Британією, 

Францією, з одного боку, і Радянським Союзом з іншого, навесні 1948 року 

уряди трьох західних окупаційних зон та держав-сусідів Німеччини (Бельгії, 

Нідерландів та Люксембургу) на конференції у Лондоні (Лондонській нараді 

шести держав) прийняли рішення про створення Федеративної Республіки 
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Німеччина. Відповідні рекомендації  під назвою "Франкфуртських документів" 

держави-переможниці подали прем’єр-міністрам і міському голові Бремена. До 

1 вересня 1948 р. їх уповноважували провести Конституційні збори для 

випрацювання демократичної конституції федералістського зразка, з її 

подальшим схваленням на референдумі. З огляду на те, що конституцію 

розробляли не Національні збори, а Парламентська рада (без представників 

східних земель), було прийнято документ під назвою Основний Закон, який мав 

би діяти на перехідний період. Найважливішими ознаками цього документу, 

визначеними союзниками, мали стати його демократичний і федералістський 

характер. Із ратифікацією Основного Закону західні союзники поступово 

послабили свій вплив, доки в 1955 р. Західна Німеччина не отримала повного 

формального суверенітету. 

 Тож, Федеративна Республіка сформувалась із земель. Для обґрунтування 

федерального поділу було використано аргументи щодо німецької 

федеративної традиції. З іншого боку, не приховувалось, що федеративним 

устроєм союзники спробували обмежити політичну владу шляхом її поділу на 

різних рівнях. 

 Зовсім по-іншому було сформовано Німеччину на східних землях. Під 

впливом Радянського Союзу основою для її будови було обрано ідею 

централізму. У 1952 р. п’ять східних земель було перекроєно в 

14 адміністративних округів, відповідно до Закону "Про подальшу 

демократизацію структур і процедур державної влади в землях НДР [206]. За 

радянським зразком влада намагалась стерти відмінності між регіонами. Це 

протривало до об’єднання Німеччини в 1990 р. і завершилось відновленням в 

складі ФРН п’яти східних земель (Бранденбурґ, Мекленбурґ-Передня 

Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюринґія), наданням Східному 

Берліну статусу землі і пізнішим його об’єднанням із Західним Берліном в 

єдину землю. Тож, сучасний німецький федералізм, хоч і має міцні історичні 
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традиції, все ж є певним штучним утворенням, сформованим за безпосередньої 

участі держав-переможниць у Другій світовій війні.  

 Організація ФРН за федеративним принципом закріплена у статті 20 

Основного Закону. З принципу федеративної держави випливає висновок про 

подвійну державну якість цілої держави і членів федерації [97, S. 283]. Стаття 

28 Основного Закону гарантує цілій державі і її членам конституційну 

автономію. Відповідно, сферу конституційної юстиції формують окрім ФКС 

земельні конституційні суди. Наявність подвійної конституційної юстиції [78, 

S. 374] створює певні проблеми, які стосуються, з одного боку, відношення між 

Основним Законом і земельними конституціями, а з іншого – федеральної та 

земельної конституційної юстиції. Тим цікавішим видається досвід Німеччини 

у побудові гармонійних стосунків між федеральною та земельною 

конституційною юстицією. 

 З федеративного статусу німецької республіки логічно слідує, що не лише 

федерація, але й країни-учасники (землі) мають власні конституції. 

Найважливіші завдання земельних конституцій полягають у легітимізації і 

обмеженні державної влади на земельному рівні, розмежуванні федеральної і 

земельної державної влади. На рівні земельного законодавства земельна 

конституція виступає основним, найвищим за рангом елементом системи 

правових норм. 

 Кожен суб’єкт федерації має в своєму розпорядженні власну систему 

органів державної влади, організацію роботи якої регулює не Основний Закон 

ФРН, а  земельні конституції, які в цьому плані виявляють як системну 

подібність, так і цілу низку відмінностей. 

 Однією з ознак конституційної автономії земель є їхнє право на власну 

юрисдикцію і створення на її базі земельних конституційних судів. ФКС ФРН 

зазначає з цього приводу: "У такій державі з федеративним устроєм, як 

Федеративна Республіка Німеччина, існують самостійні конституційні 

простори федерації і земель. Основний Закон встановлює для земель лише 
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невеликий обсяг нормативів. В іншому землі самі можуть регулювати своє 

конституційне право і разом з ним юрисдикцію своїх конституційних судів" 

[207]. 

 ФКС не формулює підстав для юрисдикції конституційних судів, однак 

він робить натяк на її межі. Землі входять до складу Федеративної Республіки 

Німеччина, що за визначенням обмежує їхню верховну владу і конституційну 

автономію. Як складові федеративної держави вони вимушені діяти в рамках 

загальноприйнятого державного устрою. Межі повноважень земельних 

конституційних судів визначені принципом німецького федералізму, що 

передбачає вертикальний поділ державної влади між федерацією та її 

суб’єктами. 

 Важливо, що Основний Закон не містить приписів щодо створення 

конституційних земельних судів, однак він і не виключає можливості їхнього 

існування, коли двічі згадує про них у контексті Федерального 

Конституційного Суду [91, Art. 93 Abs. 1 S. 2; Art. 100 Abs.]. Право створення 

та організації конституційної юрисдикції історично було делеговано виключній 

компетенції земель.  

 Суб’єкти сучасної німецької федерації – її землі – це держави, які 

самостійно реалізують всю повноту державної влади за межами повноважень 

федерації. Повноваження земель конституційно визнаються федерацією і не 

можуть бути нею скасовані. Конституційний устрій, який землі хоч і 

встановлюють самостійно, має відповідати принципам республіканської, 

демократичної і соціальної правової держави [91, Art. 28]. Органом прямого 

представництва земель на федеральному рівні є Верхня палата парламенту – 

Бундесрат, що складається з членів урядів земель, які представляють узгоджену 

позицію землі. Ефективну організацію діяльності Бундесрату в науковій 

літературі вважають одним із найважливіших досягнень сучасного німецького 

федералізму [208, S. 44]. 
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 Законодавча компетенція ФРН поділяється на 1) суто федеральну 

компетенцію, 2) конкуруючу компетенцію федерації і земель і 3) суто земельну 

компетенцію. До суто федеральної компетенції [91, Art. 71, 73] входять 

насамперед зовнішні відносини, оборона країни, фінансове і валютне 

регулювання, федеральні транспорт, зв’язок тощо. Конкуруючу компетенцію 

формують [91, Art. 72, 74] кримінальне та процесуальне право, господарське й 

трудове право, земельне та житлове законодавство, законодавство щодо 

використання ядерної енергії. Суто земельна компетенція [91, Art. 70] – це 

конституційне законодавство та адміністративний устрій земель, засоби 

масової інформації, культура, освіта, законодавство про місцеве 

самоврядування.  

 Хоч німецький федералізм за повоєнні роки й не зазнав особливих змін, 

однак певні трансформаційні процеси таки відбулись. Більшість змін до 

Основного Закону стосувалась розширення компетенцій федерації [209], що 

викликало занепокоєння земель і змусило їх взяти цей процес під свій 

контроль. У результаті об’єднання Німеччини до федерації долучились нові, 

бідніші землі, що теж потребувало багатьох зусиль для поступового 

вирівнювання економічної ситуації. Однак ідея перекроювання кордонів з 

метою гармонізації федерації не знайшла підтримки у землях. Новим викликом 

для федеративного устрою стало входження Німеччини у 1993 році до 

Європейського Союзу. Відповідно до Основного Закону ФРН [9, Art. 24 GG] 

частина національного суверенітету може бути передана міждержавним 

організаціям. Хоч в структурі Бундесрату і створена спеціальна комісія з 

питань європейської нормотворчості, земельні уряди неодноразово 

висловлювали занепокоєння щодо делегування суверенних прав держав 

наднаціональним структурам. 

 Підсумовуючи, варто зазначити, що ефективність німецького 

федералізму зумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Об’єктивно 

німецький федеративний устрій має давні традиції і, попри інколи 
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несправедливу критику, відіграв позитивну об’єднавчу роль в історії німецької 

держави. Можна сперечатися щодо того, чи відсутність центробіжних 

тенденцій дійсно була ознакою слабкості федералізму Священної Римської 

Імперії німецької нації чи радше оптимальним варіантом для мирного 

співіснування. Традиція німецького федералізму була перервана лише в період 

гітлерівського режиму, однак у повоєнний період, за активного втручання 

союзників, вона була швидко реанімована і сприяла відродженню держави. 

Суб’єктивно ідея федералізму глибоко вкорінилася в свідомості представників 

німецької нації як її об’єднавчий фактор. 

 

 

  Висновки до розділу 2 

 Хоч Федеральний Конституційний Суд ФРН розпочав свою роботу після 

Другої світової війни, окремі елементи німецької конституційної юстиції 

можна віднайти ще в ХІІ ст., коли в судах вирішувались конфлікти між 

першими особами німецьких королівств, що віддалено нагадує сучасне 

повноваження ФКС із вирішення спорів між федеральними органами влади. З 

XIV ст. відомі аустреґальні суди Німеччини, які розвинулись із третейських, і 

теж були провісниками сучасних конституційних судів. 

 Конституційну юстицію Священної Римської імперії німецької нації 

інколи пов’язують з Вищим судом середньовічної Німеччини 1495 р. та 

Імперською надвірною радою 1497 р., що теж є доволі дискусійним, якщо 

врахувати той факт, що рішення, які вони приймали, можна було оскаржити в 

скликаному для цього Рейхстазі.  

 Так само відсутні конституційні суди в Німецькому Союзі (1815 р.), де 

правосуддя здійснювали третейські суди, а можливі конфлікти між членами 

федеративного об’єднання вирішували Федеральні збори у Франкфурті-на-

Майні. Уперше створення Державного суду, який би мав право розгляду 

звинувачень проти міністрів і високопосадовців, було передбачено на 
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земельному рівні Конституційним актом Великого герцогства Баденського 

1818 р., конституцією Саксонії 1831 р. та Баварською конституцією 1818 р. 

 Перші кроки в напрямі створення вищого конституційного суду 

Німеччини було зроблено із прийняттям Конституції 1849 р. На особливу увагу 

заслуговує ст. 126 проекту цієї Конституції, яка передбачала норми щодо 

конституційного судочинства, а саме Імперського суду Німеччини як 

найвищого судового органу в системі розподілу гілок влади, який не став 

реальністю через недосягнення німецької єдності. 

 Після проголошення Веймарської республіки (1919–1933) у ній 

створюють суд, який дуже нагадує сучасний конституційний, але він не працює 

самостійно як вищий конституційний орган, а тісно пов’язаний із Вищим 

державним судом у Лейпцігу. 

 Встановлення нацистської диктатури в 1933 р. призупиняє будь-які 

процеси з правової охорони конституції в Німеччині. Вони поновлюються лише 

в повоєнний час, після поділу Німеччини на Західну та Східну. На основі 

конституції 1849 р. у ФРН випрацьовують Основний Закон (1949 р.), який через 

поділ отримує відповідну назву, приймається не референдумом, а на Народних 

представницьких зборах у двох третіх німецьких земель. Вважаємо, що в 

умовах поділеної Німеччини цей досвід повністю виправдав себе, бо залишав 

відкритою можливість приєднання східних земель, що й відбулось 1990 р. 

Основний Закон закріпив у ст. 92–94 створення, завдання і склад Федерального 

Конституційного Суду Німеччини. 

 Формування органів конституційної юстиції в повоєнній Німеччині 

проходило в два етапи. У процесі прийняття земельної конституції 

вирішувалось питання про створення відповідного земельного конституційного 

суду. Протягом наступних років (від двох до семи) була сформована більшість 

конституційних судів. Останній земельний конституційний суд створено 

2008 р. у землі Шлезвіґ-Гольштайн. 
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 Німецька Демократична Республіка не могла запропонувати реальної 

конституційної юстиції. Хоч її Конституція 1949 р. і передбачала створення 

конституційного комітету Народної палати для перевірки конституційності 

законів республіки та відповідності до них земельних законів і розгляду 

конституційних спорів між республікою і землями, цей комітет не відігравав 

жодної ролі в політико-правовому житті держави.  

 На розвиток конституційної юстиції у землях Німеччини безпосередній 

вплив мала їхня конституційна історія. У Баварії, Гессені, Рейнланд-Пфальці і 

Бремені конституції набрали чинності до прийняття Основного Закону ФРН 

(1949 р.), а конституційні суди виникли раніше, ніж Федеральний 

Конституційний Суд (1951 р.).  

 У Північному Рейн-Вестфалії, Гамбурзі, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіґ-

Гольштайні, Саарі і Нижній Саксонії) прийняття конституцій і заснування 

конституційних судів відбулося після набрання чинності Основного Закону, але 

до об’єднання Німеччини (окрім Шлезвіґ-Гольштайну, який сформував 

конституційний суд останнім із земель у 2008 р.).   

 "Нові" федеральні землі – Бранденбурґ, Саксонія, Саксонія-Ангальт, 

Мекленбург-Передня Померанія, Тюрингія і Берлін прийняли свої конституції і 

створили конституційні суди після об’єднання Німеччини, скориставшись 

більш ніж сорокарічним конституційним досвідом країни. 

 Після набуття чинності у 1951 р. до Закону "Про ФКС" пізніше було 

внесено численні зміни, зумовлені практикою роботи суду і націлені на 

оптимізацію його організації та діяльності. До найважливіших інновацій, які 

варто врахувати в практиці роботи КСУ, можна віднести механізм подання 

конституційної скарги (її попередня перевірка, впровадження високого 

судового збору, закріплення права на конституційну скаргу в Основному 

Законі, вимога конституційної більшості для скасування цієї норми), 

зменшення кількості суддів ФКС від початкових 12-ти у кожному сенаті до 10-
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ти і, зрештою, до 8-ми; встановлення максимального віку для суддів (68 років) і 

обмеження терміну перебування на посаді до 12-ти років. 

 Німецький федералізм, який формувався протягом тривалого історичного 

періоду, відіграв позитивну роль у забезпеченні німецької єдності. Попри всю 

критику щодо зумовленого ним послаблення німецької держави, її 

розпорошеності внаслідок федеративного устрою, саме завдяки ідеї 

федералізму ця держава витримала випробовування часом і змогла пережити 

численні політико-правові трансформації.  

 До створення існуючої моделі Федеративної Німеччини великою мірою 

долучились країни-переможці у Другій світовій війні. Однак, незважаючи на 

певну штучність тогочасного федеративного утворення, позитивний історико-

правовий досвід німецького федералізму забезпечив тяглість федеративної ідеї, 

її позитивне сприйняття в суспільстві і подальший  ефективний розвиток, а 

також сформував сприятливу основу для розбудови в ФРН дворівневої системи 

конституційної юстиції – на федеральному і земельному рівнях.  

 Розвиток німецького федералізму переконливо доводить, що запорукою 

його успішного впровадження має бути наявність позитивного історичного 

досвіду, сприйняття та підтримка в суспільстві. Для сучасної України 

федеративний устрій – не на часі, тому що ані об’єктивно – за відсутності 

федеративної традиції, ані суб’єктивно – через суспільне несприйняття, ідея 

федералізму не сприятиме зміцненню української державності і не зможе у 

найближчому майбутньому відіграти роль об’єднавчого фактора. 

 Основні положення розділу відображено в двох публікаціях, одна з яких у 

співавторстві [210; 211]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ФРН У РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ 

 

 

3.1. Федеральний Конституційний Суд та земельні конституційні 

суди у системі державної влади ФРН 

У фахових колах поняття правової традиції отримало різне трактування. 

Її визначають, зокрема, як закономірності розвитку сфери правового буття 

суспільства й одночасно принцип, ідею і тенденцію розвитку правової 

складової соціальної організації [212, с. 87]. У такому тлумаченні традиція не 

зазнає ототожнення з правовою системою чи її елементами, а виражає радше 

певні взаємозв’язки, наявні в правовій реальності. Поза тим, під таким кутом 

зору в правовій традиції розкривається динаміка права, розвиток правової 

системи, а не лише її історичне минуле. Тому видається доцільним розглянути 

місце Федерального Конституційного Суду в системі державної влади ФРН та 

його роль у розвитку німецької державної та правової традиції. 

Відповідно до ст. 92 Основного Закону Федеративної Республіки 

Німеччина, ФКС ФРН є Конституційним Судом федерації. Будучи одним з 

ключових елементів механізму захисту конституції, ФКС відіграє подвійну 

роль: з одного боку, як незалежний конституційний орган, з іншого – як 

спеціальний суд у сфері державного права. Доцільно спочатку розмежувати ці 

характеристики ФКС, а потім детальніше зупинитися на них. 

 Для ФКС як суду чинними є всі діючі норми судочинства. Він може 

розпочати провадження лише за відповідним клопотанням, приймати рішення 

незалежним суддівством, дотримуючись виключно положень конституційного 

права. Хоч він і контролює рішення інших судів, він не входить до 

інстанційного порядку, а лише перевіряє ці рішення як акти державної влади, 

як діяльність всіх інших державних органів. При цьому не відбувається 
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повноцінного контролю законності, а лише перевірка рішення в рамках 

конституційного права (Art. 93 Abs. 1) [213, S. 4]. Тому не можна кваліфікувати 

Конституційний Суд як найвищий німецький суд.  

Не варто однак недооцінювати політичне значення ФКС. Оскільки він 

переважно приймає рішення з політично спірних питань, його рішення самі по 

собі є політичними і мають часто далекосяжні політичні наслідки. Але це не 

впливає на те, що Конституційний Суд приймає свої рішення не з міркувань 

політичної доцільності, а лише керуючись конституційно-правовими нормами. 

Питання щодо того, чи є ФКС конституційним органом, спочатку було 

предметом дискусії, але сьогодні, особливо завдяки зусиллям самого ФКС, 

отримало загальне визнання. У ст. 1 Закону "Про ФКС" це сформульовано 

непрямо: "(1) Федеральний Конституційний Суд є самостійним і незалежним 

по відношенню до інших конституційних органів Судом федерації" [91, Art. 1 

Abs 1]. Сам ФКС проголосив у спеціальному "Меморандумі про статус" від 

27 червня 1952 року свій особливий статус конституційного органу і 

обґрунтував його [64, S. 144]. Це відрізняє ФКС від усіх інших судів, включно 

від Верховних Судів суб’єктів федерації [91, Art. 95 Abs. 1], які такого статусу 

не мають. Кваліфікація ФКС як конституційного органу має також 

конституційно-догматичне обґрунтування, оскільки не лише існування та 

компетенція ФКС зумовлені Основним Законом, але самим здійсненням 

судочинства Суд бере участь у формуванні правової думки на 

загальнодержавному рівні. 

Конституційно-політичне значення ФКС випливає з необхідності 

дотримання усіма державними органами, включно з законодавчими,  

Основного Закону, а також із повноваження ФКС щодо перевірки дотримання  

ними Основного Закону. Рішення, які ФКС приймає в спорах щодо тлумачення 

та застосування Основного Закону, є обов’язковими до виконання. Таким 

чином ФКС в кінцевому рахунку визначає, "що промовляє конституція". 

Справжнє політичне значення ФКС, однак, зумовлене двома передумовами – 
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по-перше, самим фактом його скликання, а, по-друге, що його рішення 

визнаються сторонами процесу.  ФКС сам по собі не може втручатися, як не 

може домагатися примусового виконання своїх рішень. Його "сила" 

ґрунтується на авторитеті конституції і переконливості власних рішень. Із часу 

заснування в 1951 році ФКС долучився до того, щоб забезпечити вільно-

демократичному правопорядку повагу і ефективність. Це стосується передовсім 

дотримання основних прав. Аналіз історії Федеративної Республіки Німеччина 

в дзеркалі правосуддя ФКС (про що детально йтиме мова в наступному розділі) 

засвідчує, що майже всі політично важливі дії, які визначали курс майбутнього 

розвитку держави, знайшли відображення в судовій практиці ФКС. Завдяки 

розвитку основних прав він значною мірою визначив характер стосунків між 

державою і громадянином, відношення громадян між собою, а разом з цим і 

суспільне життя. Зупинимося детальніше на подвійній правовій природі ФКС. 

ФКС ФРН є конституційним органом так само, як і Бундестаг, 

федеральний уряд та Бундесрат. ФКС відштовхується від того, що він має цю 

ознаку не лише завдяки нормі, закріпленій в Законі "Про ФКС" [92, §1], але й 

безпосередньо завдяки конституції ФРН. ФКС виклав це у "Меморандумі про 

Статус ФКС" наступним чином: "ФКС як гарант верховенства конституції є за 

текстом та змістом Основного Закону і Закону "Про ФКС" конституційним 

органом, наділеним найвищим авторитетом"; "як суд він перебуває на рівні, 

відмінному від рівнів інших судів [214]. 

 Як конституційний орган ФКС має, відповідно до ст. 1 Закону "Про 

ФКС", у багатьох відношеннях особливий організаційний статус, порівняно з 

іншими федеральними судами [215, S. 19]. Зокрема, для ФКС характерна вже 

згадана процесуальна автономія, якою послуговується також парламент. Однак 

ФКС, на відміну від інших конституційних органів, довший час бракувало 

повноважень, чітко окреслених у конституції чи іншому законі. Перший 

Регламент ФКС з’явився аж у 1975 році, якщо не брати до уваги процедуру 

оформлення окремої думки у 1971 р. (пор. сьогодні ст. 56 Регламенту ФКС). 
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Діючий Регламент прийнято в 1986 році. Він був опублікований президентом 

Суду у центральному друкованому органі ФРН ("Федеральний вісник законів") 

[104, S. 1171]. Це відбулося за зразком публікації регламентів інших 

конституційних органів, напр., Бундестагу. Регламенти ж інших федеральних 

судів публікує не президент Суду, а відповідний федеральний міністр у 

Бюлетені Федерального міністерства юстиції ФРН. Регламент було узаконено із 

набранням чинності 1 січня 1986 р. [92, § 1 Abs. 3].  

 Законодавець дав роз’яснення щодо неоднозначного тлумачення статусу 

ФКС. Процесуальна автономія, на його думку, випливає зі статусу Суду як 

вищого конституційного органу, а декларативна поправка була потрібна, тому 

що окремі формулювання Закону "Про ФКС", напр., ч. 2 § 3 Закону "Про ФКС", 

посилаються на Регламент [140, S. 7]. 

 Характеристика ФКС як конституційного органу має певні правові 

наслідки: 

– ФКС не закріплений за жодним федеральним міністром і тим більше не 

підпорядковується жодному міністру та не підлягає службовому нагляду. 

Він має свій власний бюджет і може напряму (без узгодження з 

міністерством) працювати з іншими конституційними органами. 

Президент ФКС є найвищим посадовцем для його працівників; 

– ФКС має право формувати власний регламент [92, §1 Abs. 3]; 

– судді ФКС є не федеральними суддями, а суддями ФКС і мають (подібно 

до членів інших конституційних органів) відповідний публічно-правовий 

статус; 

– за протоколом президент ФКС перебуває на п’ятому місці в ієрархії після 

федерального президента, президента Бундестагу, президента Бундесрату 

та федерального канцлера. 

  Правовий статус ФКС як конституційного органу беззаперечний, і його 

можна позитивно оцінити, тому що він зміцнив авторитет суду. Особливе місце 
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ФКС в організаційній та процесуальній сфері відповідає, зрештою, статусу 

конституційного органу.  

 Незважаючи на консенсус щодо узгодженого організаційного та 

процесуального місця ФКС, питання щодо того, чи має ФКС окрім судового і 

статус конституційного органу, є суттєвим, тому що з цією класифікацією 

пов’язана низка суперечливих наслідків [216, S. 4]. 

 Сам ФКС, як і значна частина наукової літератури про нього, поширює 

твердження щодо подвійної функції суду не лише на його організаційні засади, 

але й на функції і сферу застосування судової практики [217, S. 157]. Назва 

"конституційний орган" має приховану тенденцію узаконювати ширші 

повноваження ФКС порівняно з іншими конституційними органами. ФКС 

стверджує у своєму "Меморандумі", що він сформований, щоби за вимогою і як 

суд чинити правосуддя в складі державної влади. У тій частині, де йдеться про 

політичну субстанцію конституції, суд має той же статус, що й інші 

конституційні органи; процес державної інтеграції в рамках, передбачених 

конституцією, відбувається за допомогою ФКС [218, п. 669]. Німецький 

правознавець П. Бадура, наприклад, виводить зі статусу ФКС як 

конституційного органу його власну політичну відповідальність за підтримання 

державно-правового устрою і його функціонування [219, S. 68]. Суд також 

ствердив, що ФКС, завдяки своєму загальному статусу конституційного органу 

та суду, у сфері конституційно-правових питань менш вразливий до критики 

щодо невиправданого втручання в законодавчу сферу [220]. Правознавець М. 

Кріле характеризує ФКС як зобов’язуючий орган конституційного судочинства, 

покликаний інтерпретувати конституцію [221, S.74]. При цьому, у всіх 

формулюваннях вже не йдеться лише про місце суду як конституційного  

органу згідно з ст. 1 Закону "Про ФКС" (тобто в силу звичайного права); 

більшою мірою мова йде про такий статус через тлумачення Конституції, 

незалежно від того, чи про це прямо вказується в Основному Законі.  
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 Обґрунтування статусу ФКС у правничій  літературі неоднорідні. Однак 

більшість дослідників проблеми дотримується думки, що конституційні суди, 

на відміну від інших судів, сформовані для контролю за відповідністю законів 

конституції (Normenkontrolle) і для прийняття рішень у спорах між керівними 

конституційними органами (Organstreit), через що вони приймають рішення на 

рівні конституційних органів. Водночас, суд перебуває на один щабель вище: 

конституційні суди поставлені над  вищими державними органами [83, S. 159]. 

Наголошується, що ФКС є органом, який об’єднує державу, а його завдання 

випливають безпосередньо з конституції, через що він є конституційним 

органом [84, S. 344]. Функції ФКС (Art. 93) мають таку якість і важливість, що 

він є органом конституційного судочинства [222, S. 165]. 

 Ця полеміка свідчить, що назва "конституційний орган" – ніщо інше,  як 

узагальнений опис встановлених законом повноважень і функцій. Але такий 

опис не може мати правових наслідків [223, S. 182], а поняття "конституційний 

орган" – бути інструментом для розширення компетенції Суду, так само як і 

для інших конституційних органів. Місце і функція ФКС по відношенню до 

інших судів і політичних структур може дискутуватись лише по конкретних, 

законодавчо обґрунтованих повноваженнях, але не в рамках загального 

поняття. 

 Конституційне судочинство не є порушенням поділу влади на три гілки; у 

конституційній державі воно належить до гілок влади так само, як і 

адміністративна юрисдикція. Той факт, що суд вирішує спори між 

конституційними органами, ще не робить його конституційним органом і не 

ставить понад ними. Адміністративний суд теж не є "адміністративним 

органом". ФКС є судом, який чинить правосуддя на основі конституції [224, 

S. 234]. Це конституція перебуває над конституційми органами, а не суд. 

Контроль законодавця і органів конституційного судочинства федерації і 

земель не перебуває на рівні конролюючого об’єкта; він має інший характер. 
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Те, що рішення суду фактично і політично чинні і в площині конституційних 

органів, є само собою зрозумілим і відбувається аналогічно в інших судах. 

 ФКС за своєю функцією дійсно є судом, а не додатком до іншого 

державного органу. Він не має законодавчих функцій, не є "четвертою владою" 

[225, S. 236], не може бути "експертом" між іншими органами конституційного 

судочинства, особливо, коли йдеться про спори між ними. У всіх цих 

формулюваннях і дискусіях йдеться про правильне відображення, збереження і 

сприяння авторитету Суду. ФКС має беззаперечний і однозначний авторитет, 

але лише на основі авторитету конституції і його зміцнення у ролі суду, а не в 

частковій і без того спорадичній участі в керівництві державою. Попри це, 

фахівці не відкидають можливості виникнення ситуацій, в яких ФКС може 

вийти за межі функцій суду, щоб тимчасово діяти державотворчо. Але це має 

бути зумовлено виключними обставинами надзвичайної ситуації і в жодному 

випадку не перетворитись в ознаку поняття конституційного органу, і, 

відповідно, конституційних органів ФРН. 

 Принципи формування ФКС регулюються Основним Законом ФРН: ст. 1  

(ФКС як частина загальної юрисдикції), ст. 93  (повноваження і види діяльності 

ФКС), ст. 94 Основного Закону (склад Суду) [213, S. 93]. 

 Очевидно, що регулювання через Основний Закон є недостатнім і 

потребує доповнень законодавця, до чого уповноважує Основний Закон ФРН 

(ст. 94 ). При цьому, концепція ФКС, по суті, не була конкретизована ні 

Парламентською Радою Федеративної Республіки Німеччина (1948–1949 рр.), 

ні Основним Законом 1949 року. І лише в Законі "Про ФКС" від 1951 року було 

прийнято важливі рішення щодо ФКС, які можна змінити простою більшістю 

голосів (положення про вибори суддів двома третинами голосів, про два сенати, 

про те, що суддями ФКС можуть стати лише юристи, про неможливість 

перебування на посаді судді за сумісництвом, спочатку також положення про 

конституційну скаргу, яке лише 1969 року було включено до Основного 

Закону).  
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 ФКС передбачив для себе Регламент, який не обмежується організацією і  

управлінням суду, а містить у ст. 20 також доповнення до Регламенту. 

 ФКС складається з двох сенатів із восьми суддів у кожному [92, § 2 Abs. 2 

]. Президент та віце-президент ФКС, які повинні належати до різних сенатів 

[92, § 9 Abs. 1], очолюють відповідні сенати [92, § 15 Abs. 1]. Обидва сенати 

рівноправні, організаційно та персонально незалежні один від одного, а кожен 

сенат є "Федеральним Конституційним Судом" [226; 227]. Повноваження 

сенатів закріплено законодавчо; при перевантаженні одного сенату Пленум 

ФКС має право приймати відповідні поправки до закону [92, §14], що дійсно 

мало місце. Головну частину рішень з конституційного контролю приймає 

Перший сенат, а в спорах щодо повноважень сенатів –  Колегія суддів [92, §14] 

[228, S.104]. Цим законодавчо закріпленим розподілом повноважень ФКС 

відрізняється від інших судів, які за допомогою внутрішніх розпоряджень 

визначають повноваження окремих судів і призначають суддів. 

 Наявність двох Сенатів з 8-ма суддями в кожному вигідно вирізняє ФКС 

від, наприклад, Верховного Суду США, до складу якого входять 9 суддів 

загалом.  Тож якщо рішення інколи приймається 5-ма голосами проти 

чотирьох, то один голос у важливих справах практично може означати 

"перемогу поразки".  

 Сенати ФКС не мають права контролювати рішення один одного [229]. 

Якщо один сенат не погоджується із правовою позицією іншого, то рішення в 

цьому випадку приймає Пленум у складі всіх суддів Федерального 

Конституційного Суду [92, §16] [230, S. 801]. Рішення ж щодо скликання 

Пленуму приймає виключно первинно відповідальний за справу сенат. До 

повноважень Пленуму входить і прийняття рішень щодо звільнення суддів 

ФКС з посад або їхнього виходу на пенсію [92, § 16], а також в ситуаціях, коли 

тлумачення з певного правового питання одного із сенатів відрізняється від 

думки іншого. Варто зазначити, що такі випадки трапляються дуже рідко. 
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 Кожен сенат скликає терміном на один рік численні судові палати, які 

складаються з трьох суддів відповідних сенатів [92, §15a]. Із такої процедури 

створення палат і відсутності згадки про них у ст. 2  Закону "Про ФКС" 

випливає їхне організаційне долучення або підпорядкування по відношенню до 

"їхніх" сенатів. Судові палати мають завданням розвантажити сенати і діють 

виключно у справах підготовки рішень для суддів і конституційної скарги. 

Вони приймають рішення про допуcтимість проекту рішення судді і про 

прийняття до розгляду конституційних скарг без усних перемовин і 

одностайно. У виняткових випадках вони можуть задовольняти конституційні 

скарги замість сенату [пор. § 93]. Окрім обох сенатів, судові палати в повному 

складі у рамках своїх компетенцій теж є ФКС. 

 Судді мають звання "суддів Федерального Конституційного Суду" [92]. 

Однак звичним є використання назви "федерально-конституційних суддів" 

(нім. Bundesverfassungsrichter). Згідно зі ст. 3 Закону "Про ФКС", суддя ФКС 

має досягнути віку 40 років, мати право бути обраним до Бундестагу, дати 

письмову згоду на членство у ФКС і мати відповідну кваліфікацію на посаду 

судді (скласти обидва державні іспити з юриспруденції). До неї прирівнюється 

здобутий у НДР диплом юриста [92, § 3] разом з Угодою про об’єднання 

Німеччини 1990 р.). Цим ФКС різниться від деяких земельних судів Німеччини, 

до складу яких можуть входити непрофесійні судді, як, до прикладу, 

Державний Суд землі Баден-Вюртемберґ, що складається з трьох професійних 

суддів, трьох юристів, які не є суддями за професією, і трьох неюристів.  

 Три судді кожного сенату обираються із числа федеральних суддів інших 

федеральних судів [§ 2], тоді як відповідно до Основного Закону [91, Art. 94 

Abs. 1] це мусять бути як мінімум двоє федеральних суддів). Така норма мала б 

забезпечити  врахування суддівського досвіду у здійсненні правосуддя ФКС 

[52, S. 190]. Для усіх суддів  ФКС ця служба є основним місцем праці [§ 3, 101]. 

Лише викладацьку діяльність у вищих учбових закладах можна поєднувати з 

діяльністю судді Федерального Конституційного Суду [§ 3, 101]. 
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 У ході обговорення Основного Закону та Закону "Про Федеральний 

Конституційний Суд" були намагання ввести до складу суддів ФКС 

непрофесіоналів. Судді ФКС без юридичної освіти мали додати юрисдикції 

суду – більшою мірою, ніж обтяжені традицією юристи, – особливе відношення 

до політичного компоненту, дух нового політичного устрою Основного Закону. 

Кількість непрофесіоналів у складі суддів зведена до мінімуму. Основний 

Закон дивним чином залишив відкритим це важливе щодо суті конституційного 

судочинства питання, як і невизначену кількість федеральних суддів [§ 94 Abs. 

1]. Відкритим залишилось також питання щодо того, чи посади суддів ФКС 

мають бути їх основним місцем праці. Лише Закон "Про ФКС" зважився на 

"чистий суд юристів" з виключно юристами в складі суду.  

 У кожному разі, більшість суддів ФКС ФРН приходить з юстиції, а саме з 

федеральних судів. Адвокати теж обираються до складу суду. Інші судді – 

вихідці з Бундестагу. Зазвичай, дотримуються певної пропорції і щодо обрання 

професорів на посаду суддів. 

 Суддів ФКС обирають строком на 12 років. Граничний вік перебування 

на посаді судді ФКС Німеччини – 68 років. Для гарантування незалежності 

суддів повторне обрання не допускається [92, § 4]. Обмеження терміном 

12 років (в Україні 9 років) покликане сприяти оновленню Суду [231]. Це теж 

відрізняє суддів ФКС від, наприклад, суддів Верховного Суду США, яких 

обирають пожиттєво, і які мають право поєднувати суддівство з іншими видами 

діяльності. Проблеми можуть виникати, коли по завершенні терміну 

перебування на посаді судді не обрано і не призначено наступника (щодо 

призначення [92, § 10]. Відповідно до ст. 4 Закону "Про ФКС" судді 

перебувають на посаді до призначення наступника. Якщо вибори наступника 

затягуються, ФКС висуває кандидатів на виборах [92, § 7а]. Згідно з ч. 2 ст. 101 

Основного Закону не дозволяється клопотання Суду до виборчого органу 

відтермінувати вибори наступника (щоб у ширшому обсязі завершити справу з 

першого призначення на посаду судді). 
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 Судді обираються "за федеративним паритетом" [232, S. 726]: Бундесрат і 

Бундестаг обирають по половині суддів [91, Art. 94 Abs. 1; 92, § 5] двома 

третинами голосів, що встановлює не Основний Закон, а Закон "Про 

Федеральний Конституційний Суд" [92, § 7 Abs. 5]. Бундесрат проводить 

вибори на Пленумі, тоді як вибори у Бундестазі проходять, всупереч 

Основному закону [91, Art. 94 Abs. 1], через виборчу комісію, тобто непрямо. 

Виборча комісія складається з дванадцяти осіб і обирається Пленумом 

Бундестагу за принципом пропорційних виборів [92, § 6]. Паритетним став, з 

досвіду, і розподіл місць суддів між двома великими партіями – Християнсько-

демократичним союзом/Християнсько-соціальним союзом і Соціал-

демократичною партією Німеччини, при чому правляча партія віддає одне 

місце малому партнеру по коаліції. Якщо звільняється місце судді, то 

відповідна партія, на яку це місце припадає, вносить свою кандидатуру, яка, 

зазвичай, затверджується. 

 Критика щодо невідповідності непрямих виборів через виборчу комісію 

конституції [92, § 6] не припиняється і сьогодні. Хоч Бундестаг і має право 

створювати комісії на підставі незалежності Регламенту  [91, Art. 40 Abs. 1], 

їхні завдання мають залишатися в рамках регламентних компетенцій, тобто 

бути внутрішньою справою Бундестагу. Однак вибори суддів ФКС здійснюють 

через інший конституційний орган – тут Бундестаг виступає в ролі органу, що 

створює щось для іншого органу конституційного судочинства. Вибори суддів 

загальним складом Бундестагу теж не є кращою альтернативою.  

 У призначенні суддів ФКС процедурою виборів Бундестагом і 

Бундесратом – вищими конституційними органами федерації – виявляється 

особлива значимість конституційного судочинства ФРН. ФКС має також 

завдання контролювати демократичного законодавця і вирішувати спори в 

межах федерації. Це виправдовує те, що судді ФКС обираються вищим 
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демократично обраним конституційним органом, який також здійснює 

представництво усіх земель на рівні федерації. 

 Вимога двох третин голосів має більшою мірою гарантувати політичний 

нейтралітет суддів ФКС. Відповідній парламентській більшості забороняється, 

доки вона не має кваліфікованої більшості, вводити до складу ФКС виключно 

своїх представників або прихильників своєї ідеології.  

 Зазначена вимога змушує парламентську більшість і опозицію до 

досягнення згоди – у конкретному випадку і персонально (ad hoc und ad 

personam) [78, S. 33]. Жодна сторона не може обрати своїх кандидатів без 

погодження з іншою стороною; так виникає "паритет між коаліцією та 

опозицією" [232, S. 726], доки кожна сторона має мінімум 1/3 голосів. Однак 

примус погодження у політичній практиці не призводив до того, щоб 

погоджувались кандидатури. Більшою мірою місця суддів поділені між двома 

великими партіями. При вибутті судді зрозуміло, якій фракції дістанеться це 

місце. Тож, принципу двох третин голосів загрожує небезпека перетворитися 

на гаранта двох владних політичних сил у Берліні. Але й перебільшення в 

цьому руслі зумовили активізацію протидійних сил, –  так фракції погодились 

на "нейтральних" представників. 

 Цим видом паритету між коаліцією та опозицією досягається певна 

рівновага між радше консервативно і радше прогресивно призначеними 

суддями, при чому критерій прийняття рішення зводиться до належності або 

близькості до Християнсько-демократичного союзу / Християнсько-

соціального союзу чи Соціал-демократичної партії Німеччини, а місце 

дістається Вільній Демократичній Партії Німеччини або іншій меншій 

коаліційній партії. Цей паритет або рівновага всередині сенатів важлива (з 

політичного погляду) для виваженої центристської лінії у здійсненні 

правосуддя ФКС і для ширшої прийнятності його рішень.  
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 ФКС не є органом для здійснення політики чи представником політичних 

течій серед населення. Проте, беручи до уваги відкритість конституційного 

права і особливу політичну вагу рішень ФКС,  особливе демократичне або 

"політичне" закріплення суддів ФКС виборами є правильним з боку політичних 

структур [50, S. 38]. У такому разі фракціонування і плюралізація стають 

фактичною, але не правовою необхідністю. Питання полягає в тому, до якої 

міри це допустимо, і як це можна обмежити. Зрештою, вибори суддів ФКС 

передано під відповідальність небагатьох парламентарів. Судді суду 

запевняють, що партійне походження і симпатії суддів у обговореннях і 

рішеннях не відіграють ніякої ролі. 

 Є багато пропозицій щодо змін процедури виборів суддів – без особливих 

шансів на реалізацію, тому що сторони, від яких залежить прийняття таких 

змін, не схильні обмежувати існуючі можливості здійснення влади якимись 

змінами закону чи самої конституції. 

 За кожним суддею ФКС закріплюють до чотирьох наукових 

співробітників, делегованих іншими судами чи управліннями міністерств, які 

визначений час працюють у ФКС. Закон "Про ФКС" не згадує про них, тому що 

й громадськість не приділяла їм дотепер багато уваги. Наукові співробітники не 

мають суддівських повноважень і не належать до управлінського персоналу. 

Їхні завдання прописані в ст. 13  Регламенту ФКС: "Наукові співробітники 

надають підтримку суддям, до яких вони прикріплені, у їхній службовій 

діяльності. При цьому вони керуються вказівками судді". Як суддя 

використовує своїх співробітників, великою мірою залежить від стилю його 

роботи. Співробітники підтримують  суддів насамперед у підготовці вотумів і 

рішень палат і сенатів, готують матеріали для усних розглядів, працюють над 

матеріалами справ тощо. З огляду на надходження на сьогодні щорічно понад 

5000 конституційних скарг, ця співпраця стала незамінною. Обсяг роботи 

співробітників залишається невідомим, чим пояснюється іронічне позначення 
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наукових співробітників "третім сенатом". Певні упередження щодо 

співробітників виникають з погляду монополії суддів на юрисдикцію [91, Art. 

92] і права на законного суддю [91, Art. 101]. Підготовчі роботи все одно 

зараховують виключно суддям, які несуть відповідальність. В обговореннях і 

прийнятті рішень сенатів наукові працівники не задіяні. 

 Подібно до Федерального Конституційного Суду конституційні суди 

німецьких земель мають подвійну правову природу. З одного боку, вони є 

судовими органами, які розглядають справи в рамках конституційно-правового 

процесу і приймають рішення, які не підлягають оскарженню. Це забезпечує їм 

особливе місце в федеральній і земельній судовій системі. З іншого, 

конституційні суди земель – це конституційні органи, тобто органи державної 

влади. Більшість земельних конституцій законодавчо закріпила незалежність і 

самостійність своїх конституційних судів від інших конституційних органів, як 

це робить Основний Закон ФРН щодо ФКС. 

  Як конституційні органи земельні конституційні суди наділені 

повноваженнями розглядати спори між вищими органами державної влади 

земель, давати офіційні тлумачення земельних конституцій, перевіряти 

конституційність законів, а також приймати рішення, що можуть мати силу 

законів. Особливе становище конституційних судів в системі конституційних 

органів зумовлене їх особливим статусом гаранта конституції. 

 Усі 16 земель ФРН мають свої конституційні суди, хоч і з різними 

назвами. Суто "конституційні суди" (нім. Verfassungsgericht) мають органи 

конституційного контролю в Бранденбурзі та Гамбурзі. У Мекленбурзі-

Передній Померанії, Саксонії-Ангальті, Шлезвіґ-Гольштайні вони називаються 

"земельні конституційні суди" (нім. Landesverfassungsgericht), у Баварії, 

Берліні, Північному Рейні-Вестфалії, Рейнланді-Пфальці, Саарі, Саксонії, 

Тюрингії – це теж конституційні суди, але під дещо іншою назвою – 

"конституційні судові палати" (нім. Verfassungsgerichtshof), у Баден-
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Вюртемберзі, Бремені, Гессені і Нижній Саксонії – це "державні суди" (нім. 

Staatsgerichtshof). 

 Державними судами є первинно суди, повноваження яких обмежуються 

спорами між органами державної влади (без індивідуальної конституційної 

скарги). Однак, незважаючи на назву, в Гессені, наприклад, це обмеження 

конституційної скарги не діє, тоді як в деяких конституційних судах земель 

можливість індивідуальної конституційної скарги не передбачено. 

 Відповідно, правовий статус земельних конституційних судів має певні 

відмінності, які проявляються у їхній різній компетенції [233]. Лише в десяти 

землях конституційні суди наділені повноваженнями розгляду індивідуальних 

конституційних скарг. У решті шести землях (Баден-Вюртемберґ, Бремен, 

Гамбурґ, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Шлезвіґ-Гольштайн) 

такої можливості немає. До об’єднання Німеччини можливість подання 

конституційної скарги була зафіксована лише в компетенції конституційних 

судів Баварії, Гессена і Саарланду. Всі нові землі, включно з Берліном, разом зі 

створенням своїх конституційних судів передбачили для громадян можливість 

подання конституційної скарги. У листопаді 1992 року конституційну скаргу 

законодавчо закріпив конституційний суд землі Рейнланд-Пфальц. Тож, 

об’єднавчий процес у Німеччині став одночасно поштовхом для розвитку 

конституційної юстиції.  

 До компетенції низки земельних конституційних судів входять 

повноваження, які різняться від повноважень ФКС (загальнодоступна скарга, 

розгляд обвинувачень, що висунуті проти членів уряду, превентивний 

нормоконтроль). Відмінності в обсязі діяльності конституційних судів і її 

реальному значенні засвідчує, зокрема, статистика за кількістю розглянутих 

справ у період з 1999 по 2005 рр. [152]:  
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Таблиця 3.1 

Статистика розглянутих справ в земельних конституційних судах за період 

з 1999 по 2005 рр. 

Федеральна земля Назва суду К-сть розглянутих справ 

1999 2000 2001 2002 2005 

Баден-Вюртемберґ Державний суд землі Баден-Вюртемберґ 7 7 4 12 3 

Баварія Конституційний суд землі Баварія 117 96 118 109 111 

Берлін Конституційний суд землі Берлін 133 168 203 201 228 

Бранденбурґ Конституційний суд землі Бранденбурґ 50 67 80 114 532 

Бремен Державний суд вільного ганзейського 

міста Бремена 

5 0 1 0 3 

Гамбурґ Конституційний суд землі Гамбурґ 1 3 4 9 5 

Гессен Державний суд землі Гессен 103 131 114 119 105 

Мекленбурґ-Передня 

Померанія 

Конституційний суд землі Мекленбурґ-

Передня Померанія 

13 13 10 12 9 

Нижня Саксонія Державний суд землі Нижня Саксонія 9 11 0 3 1 

Північний Рейн-

Вестфалія 

Конституційний суд землі Північний 

Рейн-Вестфалія 

31 43 16 11 15 

Рейнланд-Пфальц Конституційний суд землі Рейнланд-

Пфальц 

дані відсутні 

Саар Конституційний суд землі Саар 5 1 3 7 9 

Саксонія Конституційний суд Республіки Саксонія 86 96 96 66 89 

Саксонія-Ангальт Конституційний суд землі Саксонія-

Ангальт 

14 9 14 4 12 

Тюринґія Конституційний суд землі Тюринґія 10 28 29 923 42 

Шлезвіґ-Гольштайн Федеральний конституційний суд 20 21 22 23 24 

  

Дані таблиці засвідчують, наскільки різним є обсяг діяльності 

конституційних судів земель, і яким є її реальне значення в окремих землях. 

Найвищі показники за кількістю звернень – у Баварії, Берліні, Гессені, Саксонії. 

Водночас, у низці земель – Баден-Вюртемберзі, Бремені, Гамбурзі, Нижній 

Саксонії, Саарі практика звернення до конституційного суду мало поширена. 

 Організація діяльності земельних конституційних судів великою мірою 

зумовлена інтенсивністю їхнього навантаження, оптимальним розподілом 

кадрового потенціалу, економним використанням фінансових ресурсів. 

Питання формування конституційних (державних) судів врегульовані в 

земельних конституціях і законах. Суддів конституційних судів земель 

обирають парламенти (нім. Landtage). Висувати кандидатури на посаду судді 
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конституційного суду землі можуть 1) голова ландтаґу; 2) президія ландтаґу; 3) 

спеціально створена комісія; 4) уряд. 

 До специфічних ознак організації земельної конституційної юстиції 

належить те, що всі члени конституційних судів виконують свої обов’язки на 

непостійній основі. До складу суддів входять як професійні судді, які 

працюють в інших судах землі, так і непрофесійні судді. Головним аргументом 

на користь суддів-непрофесіоналів було прагнення поглибити взаємозв’язок 

між судом і народом, зробити систему правосуддя відкритою і зрозумілою для 

громадян. Народне представництво в суді покликане інформувати його про 

актуальну соціальну ситуацію в землі, запити різних соціальних груп і 

гармонізувати соціальну структуру професійних суддів. 

 Варто наголосити, що посаду судді конституційного суду землі 

обіймають за сумісництвом, що законодавчо закріплено на земельному рівні. 

По відношенню до інших видів професійної діяльності вона є пріоритетною. 

Лише в Баварії Генеральний секретар суду виконує свої обов’язки на постійній 

основі. 

 Та обставина, що земельні конституційні суди працюють на непостійній 

основі, зумовляє відсутність у більшості з них власного апарату. Відповідно, 

цю функцію переймають апарати інших судів. У Баварії – це Вищий земельний 

суд Мюнхена, у Баден-Вюртемберзі – канцелярія Вищого суду землі, Тюрингії 

– канцелярія Вищого адміністративного суду, в Гамбурзі – судова канцелярія 

президії Вищого суду землі. Власні канцелярії мають лише конституційні суди 

Гессена, Рейнланд-Пфальцу, Саару та Саксонії. 

 Проблему незалежності конституційних суддів на земельному рівні 

вирішують шляхом законодавчо врегульованої процедури відбору кандидатів 

на посаду, обмеженням терміну перебування на посаді, віковим обмеженням, 

введенням обмежень на види діяльності по сумісництву (які не стосуються 

викладацької діяльності або перебування на посаді суддів інших судів). 
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 Для порівняння розглянемо організацію Земельного конституційного 

суду Шлезвіґ-Гольштайну [234] і Саксонії-Ангальту [235]. У Шлезвіґ-

Гольштайні конституційний суд складається з семи осіб – президента, віце-

президента та п’яти інших членів. Усі вони мають відповідати вимогам на 

посаду судді конституційного суду, мінімум троє суддів мусять бути 

професійними суддями. На момент обрання президент суду має бути 

професійним суддею. 

 Ландтаґ обирає членів конституційного суду та їх персональних 

заступників терміном на шість років. У разі перших виборів чотирьох членів 

суду обирають терміном на дев’ять років, трьох – на шість. Члени суду і їхні 

заступники повинні досягти 40-річного віку і не бути членами Бундестагу, 

Бундесрату, федерального уряду чи відповідних органів землі. Сумісництво 

посад допустиме лише у вигляді викладацької діяльності в німецьких 

університетах. Члени земельного конституційного суду Шлезвіґ-Гольштайну 

працюють на почесних засадах, однак отримують винагороду за участь у 

засіданнях та нарадах. Засідання відбуваються головно за участі всіх членів 

суду. 

 Земельний конституційний суд Саксонії-Ангальту також складається з 

семи осіб та заступників кожного з них. Членів Суду обирає ландтаґ двома 

третіми голосів присутніх депутатів, мінімум більшістю голосів присутніх, за 

пропозицією комітету з правових і конституційних питань терміном на сім 

років. Повторне обрання допустиме один раз. 

 Трьох членів Суду та їхніх заступників обирають з групи президентів 

судів землі і президентів судів у вищих земельних судах. Вони мають мати 

право обиратись до ландтаґу Саксонії-Ангальту. З обраних членів суду ландтаґ 

обирає президента і віце-президента. Інші члени суду і їхні заступники повинні 

мати необхідні якості для обрання на посаду суддів земельного 

конституційного суду. Мінімум один член суду і його заступник мусять бути 

університетськими професорами права без часового обмеження перебування на 
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посаді. Їм має виповнитись 40 років, вони повинні мати право бути обраними 

до ландтаґу і надати письмову згоду бути членами Земельного конституційного 

суду. Судді не можуть бути членами ландтаґу, земельного уряду, відповідних 

органів федерації, іншої землі чи Європейської Спільноти. Сумісництво 

допускається лише у випадках викладацької діяльності та перебування на 

пожиттєвій посаді судді. Не може стати членом суду особа, яка співпрацювала 

в НДР з Міністерством державної безпеки (штазі) або вчинила правопорушення 

проти людяності чи конституційних засад державності [236]. 

 Таким чином, земельні конституційні суди не входять в ієрархічні 

відносини з ФКС, виступають елементами взаємопов’язаних, але незалежних 

один від одного правопорядків, чим сприяють взаєморозвитку і 

самовдосконаленню одне одного. Їх подвійна правова природа знаходить свій 

вияв у тому, що вони є насамперед незалежними судовими органами, але 

одночасно конституційними органами влади. Організаційно конституційні суди 

земель різняться між собою і назвою, і повноваженнями, і порядком 

формування, які закріплені у земельних конституціях і інших законодавчих 

актах. Попри суттєві відмінності, для всіх них характерний оптимальний склад 

і розподіл кадрового потенціалу, раціональне використання фінансових 

ресурсів і пильний контроль за дотриманням норм конституції. Ця виважена 

взаємодія органів конституційної юстиції федерації та земель формувалась 

поступово, із врахуванням специфіки конкретних земель, їх правової традиції, 

динамічно реагуючи на потреби суспільства і держави. 
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3.2. Вплив конституційної юстиції на становлення правової держави 

у ФРН 

 Основний Закон ФРН передбачає побудову федерації та її земель на 

засадах правової держави [91, Art. 23, 28]. Саме цей конституційний принцип і 

є основою міцної й непохитної системи охорони конституції у ФРН. 

Становлення й успішне функціонування інституту конституційного контролю 

забезпечується, в першу чергу, широким колом повноважень Федерального 

Конституційного Суду та земельних конституційних судів.  

 Компетенція органів конституційної юстиції була сформована в 

результаті складних історичних передумов у післявоєнній Німеччині, коли 

гостро постало питання про повернення держави у правове русло. З цією метою 

була прийнята конституція, яка передбачала створення спеціального органу для 

захисту Основного Закону, що мало на меті забезпечення прав людини і 

громадянина, а також захист держави від посягань з боку неконституційних 

органів. У результаті цього створений у 1951 році ФКС ФРН отримав широкі 

повноваження, які стали запорукою розвитку правової держави у ФРН. 

 Повноваження ФКС ФРН чітко прописані у 15-ти пунктах ст. 13 Закону 

"Про ФКС" [92]. Процедура розгляду справ по кожному з них врегульована в 

Законі "Про ФКС" [92, § 36], де чітко регламентовано, хто може виступати в 

ролі суб’єкта звернення, що може бути об’єктом звернення, які умови 

прийняття заяви до розгляду, та хто може бути учасником процесу. Перш ніж 

зупинитися на характеристиці окремих повноважень ФКС, наведемо їхній 

повний перелік. Федеральний Конституційний Суд приймає рішення у справах: 

 1) про позбавлення основних прав [91, Art. 18]; 

 2) про неконституційність партій (Art. 21 Abs.); 

 3) за скаргами на рішення Бундестагу, що стосуються законності виборів 

або набуття чи втрати депутатського мандата у Бундестазі (Art. 41 Abs. 2); 

 4) за обвинуваченнями, що висунуті федеральному президенту Бундес-

тагом або Бундесратом (Art. 61); 
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 5) про тлумачення Основного Закону у зв’язку зі спорами про обсяг прав 

та обов’язків будь-якого вищого федерального органу чи інших сторін, 

наділених згідно з Основним Законом або регламентом вищого федерального 

органу, правами, які вони можуть здійснювати самостійно (Art. 93 Abs. 1 Satz 

1); 

 6) у випадку розбіжності думок чи сумніву щодо законодавчої та 

об’єктивної сумісності федерального права та права землі або щодо сумісності 

права землі з іншими федеральними законами за клопотанням федерального 

уряду, уряду землі або третини членів Бундестагу (Art. 93 Abs. 1 Satz 2); 

 6а) за наявності розбіжності думок чи сумнівів щодо того, чи відповідає 

федеральне право землі за своєю формою чи змістом Основному закону, або 

стосовно того, чи відповідає право землі іншому федеральному праву, коли про 

вирішення цього питання звертається з клопотанням федеральний уряд, уряд 

землі або третина членів Бундестагу (Art. 93 Abs. 1 Satz 2); 

 7) за наявності розбіжностей стосовно прав та обов’язків федерації та зе-

мель, зокрема у випадках застосування землями норм федерального права і при 

здійсненні федерального нагляду (Art. 93 Abs. 1 Satz 3); 

 8) за іншими публічно-правовими спорами між федерацією та землями, 

між різними землями або в межах однієї землі, якщо не передбачено іншого 

судового порядку їх розгляду (Art. 93 Abs. 1 Satz 4); 

 8а) за конституційними скаргами (Art. 93 Abs. 1 Satz 4a, 4b); 

 9) за обвинуваченням проти суддів федеральних судів та судів землі (Art. 

98 Abs. 2 und Abs. 5); 

 10) за конституційними спорами, що виникли у межах землі, якщо на 

підставі закону землі вирішення спору передано Федеральному 

Конституційному Суду (Art. 99): 

 11) про відповідність федерального закону чи закону землі Основному 

Закону або про відповідність закону землі чи іншого правового акта землі 
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федеральному закону, коли про таке вирішення звертається з клопотанням суд 

(Art. 100 Abs. 1); 

 12) у разі сумнівів щодо того, чи є норма міжнародного права складовою 

частиною федерального права і чи породжує вона безпосередньо права та 

обов’язки для окремої особи, коли для цього вирішення звертається з кло-

потанням суд (Art. 100 Abs. 2); 

 13) коли конституційний суд землі розходиться в тлумаченні Основного 

Закону з рішенням Федерального Конституційного Суду або конституційного 

суду іншої землі і звертається з клопотанням щодо прийняття рішення до Феде-

рального Конституційного Суду (Art. 100 Abs. 3); 

 14) за наявності розбіжностей стосовно того, чи продовжує діяти право як 

федеральне (Art. 126); 

 15) в інших випадках, віднесених федеральним законом до його відання 

(Art. 93 Abs. 2). 

 Статистика прийняття рішень ФКС по різних його повноваженнях дає 

змогу отримати реальну картину завантаження суду справами, залежно від виду 

повноваження [237]: 

Таблиця 3.2 

Статистика прийняття рішень ФКС по окремих повноваженнях  

за період з 2003 по 2013 рр. 

Повноваження до 

2003  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Заг. 

Втрата основних 

прав (Art. 18 GG) 

3 - - - - - - - - - - 3 

Неконституційніст

ь партій (Art. 21 

Abs. 2 GG) 

5 - - - - - - - - - - 5 

Перевірка виборів і 

мандатів (Art. 41 

Abs. 2 GG) 

120 1 12 - 5 6 10 4 13 12 13 196 

Звинувачення 

президента (Art. 61 

GG) 

- - - - - - - - - - - - 
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Продовження таблиці 3.2 
Спори між фед. 

орг. влади (Art. 93 

Abs. 1 S.1 GG) 

72 4 8 - 3 2 4 2 2 5 2 104 

Абстрактний 

нормоконтр. (Art. 

93 Abs. 2 S. 2 GG) 

91 2 3 2 3 3 1 3 1 2 1 112 

Спори між фед. і 

земл. (Art.93 Abs.1; 

Art.84 Abs.4 GG) 

25 - - 1 - - - - 1 - - 27 

Ін. публ.-правові 

спори (Art. 93 

Abs.1 S.4 GG) 

37 1 - - - - - - - - - 38 

Констит. скарга 

(Art. 93 Abs.1 S. 4a 

u. 4b GG) 

– сенати 

– комісії суддів чи 

палати 

 

 

 

3900 

117.9

94 

 

 

 

27 

5.21

3 

 

 

 

24 

4.68

7 

 

 

 

15 

5.76

7 

 

 

 

14 

5.90

5 

 

 

 

10 

5.73

1 

 

 

 

14 

5.78

3 

 

 

 

14 

5.89

7 

 

 

 

16 

5.59

7 

 

 

 

8 

5.17

6 

 

 

 

12 

5.97

5 

 

 

 

4.054 

173.72

5 

Звинувачення 

суддів (Art. 98 Abs. 

2 u. 5 GG) 

- - - - - - - - - - - - 

Земельні конст. 

спори (Art. 99 GG) 

17 1 1 - 1 1 - - - - - 21 

Конкретний 

нормоконтроль 

(Art. 100 Abs.1 GG) 

– сенати 

– палати 

 

 

 

994 

141 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

5 

13 

 

 

 

5 

7 

 

 

 

10 

8 

 

 

 

5 

16 

 

 

 

11 

10 

 

 

 

1 

7 

 

 

 

13 

10 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

1.060 

233 

Контроль норм 

міжнар. права (Art. 

100 Abs. 2 GG) 

7 - - 1 4 1 - - - - - 13 

Подання земель-

них конст. судів 

(Art. 100 abs. 3 GG) 

5 - - - - - - - - - - 5 

Дія права як 

федерального (Art. 

126 GG) 

19 - - - - - - - - - - 19 

Ін. вип. фед. закон. 

(Art. 93 Abs. 2 GG) 

5 - - - - - - - - - - 5 

Тимчас. розпор. та 

ін. повноваж. до 

1970 р. (Art. 32 

BVerfGG) 

1.075 101 69 102 79 85 128 113 95 73 105 2.025 

Пленарні питання 4 - - - - - - - - 1 - 5 

Правовий 

висновок (Art. 97 

BVerfGG)    до 

1952 р. 

3 - - - - - - - - - - 3 

Усі повноваження: 124.52

6 

5.364 4.818 5.906 6.026 5.857 5.961 6.054 5.733 5.300 6.117 181.662 
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 Як показує статистика, ФКС має величезний обсяг роботи. Якщо на 

початку своєї діяльності він отримував на рік до 1000 звернень, то наприкінці 

80-их рр. їх вже було біля 4000, з 1991 року цей показник різко зріс до 5000–

6000. На кінець 2013 року число звернень досягло 6.686. Суттєве зростання 

кількості справ мало безпосереднім наслідком збільшення терміну їхнього 

розгляду. Так, з 1992 року вдвічі зросла кількість справ, які ФКС розглядав 

понад три роки, втричі більшою стала кількість розглядів справ тривалістю 

понад п’ять років; у десять разів стало більше справ, які розглянули впродовж 

більш ніж семи років [50, S. 46]. Однак часовий чинник відіграє тут подвійну 

роль. З одного боку, суд в складі 16-ти осіб, що приймає рішення в рамках 

широкого кола повноважень, потребує достатньо часу для розгляду і прийняття 

рішень з інколи надскладних справ. Лише таким чином він може виконувати 

своє завдання з тлумачення і розвитку конституційного права. З іншого боку, 

учасники процесу очікують прийняття рішення в прийнятних часових рамках, 

оскільки для конституційного судочинства також є релевантним принцип – 

лише швидкий правовий захист є ефективним правовим захистом. Варто 

детальніше зупинитися на конкретних повноваженнях ФКС ФРН, їх 

становленні, розвитку та впливі на становлення правової держави у ФРН. 

 Основний Закон включив спори між федеральними конституційними 

органами до компетенції ФКС. Те, що сьогодні така юрисдикція вважається 

наріжним каменем політики та зараховується до структури конституційної 

держави, показує, яку важливу роль взяв на себе Основний Закон для 

забезпечення узгодженої роботи політичних органів: їхня політична боротьба і 

влада пов’язані взаємними правами та обов’язками. 

 Відповідно до статті 93 Основного Закону, ФКС приймає рішення у 

справах щодо тлумачення Основного Закону у зв’язку з суперечками про обсяг 

прав і обов’язків вищого федерального органу або інших сторін, наділених 
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Основним Законом або регламентом вищого федерального органу власними 

правами.  

 Вирішення спорів між федеральними конституційними органами 

вважають центральною складовою конституційного судочинства Німеччини 

[238, S. 18]. Визнання цієї компетенції ФКС зумовлене передовсім німецькою 

конституційною традицією. У більшості країн із конституційною юстицією 

такий вид повноважень відсутній. У руслі конституційної системи 19 ст. 

німецькі держави мали октройовані конституції, які були одночасно угодами 

між монархами і народом або представниками народу (парламентами). Саме 

характер угоди, притаманний конституції, давав підстави для розгляду спорів 

щодо її змісту та тлумачення як правових спорів у конституційному суді. Так, 

до прикладу, у ст. 153 Конституції Саксонії 1831 р. зазначено: Якщо виникають 

сумніви щодо тлумачення окремих пунктів конституції і ці сумніви не вдається 

подолати шляхом узгодження між урядом і громадянами, то питання, які стали 

причиною суперечки, повинні бути представлені на розгляд конституційному 

суду [239, S. 288]. Конституція 1849 р. передбачала навіть розгляд спорів між 

органами влади імперії. Однак реальна реалізація цього виду повноваження на 

федеральному рівні відбулась лише через 100 років. 

 Передбачені у землях компетенції щодо вирішення спорів між 

конституційними органами влади також не отримали практичного застосування 

в ХІХ ст. Прийняті після 1848/49 рр. земельні конституції (напр., Пруссії) вже 

не містили, як і Імперська конституція 1871 р. компетенції  щодо вирішення 

спорів між конституційними органами. Свій вплив мала й Бісмаркова відмова 

від такої опції, з огляду на те, що майбутнє держави, яке базується на доволі 

крихкому розподілі влади між імператором та парламентом, не може залежати 

від волі якогось судді. І навіть Конституційний суд Веймарської республіки за 

конституцією 1919 року не мав повноважень щодо розгляду спорів між 
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конституційними органами влади. Однак, він мав право субсидіарно 

вирішувати такі питання на рівні земель. На 34-ому Німецькому дні юриста у 

1926 році фахівці визнали необхідним поширити компетенцію Імперського 

суду на спори між конституційними органами.  

 Основний Закон, врахувавши передовсім досвід Веймарської республіки, 

закріпив цю норму в переліку повноважень ФКС, що черговий раз підтвердило, 

яку визначну роль відіграє Основний Закон у процесі впливу на взаємодію усіх 

органів державної влади Німеччини. 

 Зі змісту Основного Закону [91, Art. 93] випливає, що коло суб’єктів 

процесуальної правоздатності у згаданих спорах є ширшим, ніж воно 

закріплене у Законі про Федеральний Конституційний Суд [92, § 63]. Основний 

Закон надає процесуальну правоздатність і тим частинам системи 

конституційних органів, які наділені власними правами у Регламентах 

Бундестагу та Бундесрату. Як відомо, звичайний закон не може обмежити 

встановлену конституцією процесуальну правоздатність.  

 Спори між федеральними конституційними органами регламентовані 

в Законі "Про ФКС" [92, § 13 Abs. 5; § 93 Abs. 1]: "Про тлумачення Основного 

Закону у зв’язку зі спорами про обсяг прав та обов’язків будь-якого вищого 

федерального органу чи інших сторін, наділених, згідно з Основним Законом 

або регламентом вищого федерального органу, правами, які вони можуть 

здійснювати самостійно" [91, Art. 93 Abs. 1]. 

 Заслуговує на увагу питання про можливість участі у згаданих спорах 

політичних партій. Існує думка, що політичні партії не можуть фігурувати у 

якості сторони, оскільки вони не приймають участі у формуванні політичної 

волі народу, яка реалізується безпосередньо конституційними органами. Вони, 

в більшій мірі, – громадські об’єднання, участь яких у здійсненні державної 

влади залежить від результатів виборів. 
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 Федеральний Конституційний Суд ФРН наголошує на дистанціюванні 

партій від формування політичної волі народу, що здійснюється державними 

органами влади. Незважаючи на це, суд вважає, що сприяння формуванню 

політичної волі народу так тісно переплітає партії з державними органами 

влади, що для перших є необхідною можливість участі у спорі між 

конституційними органами для захисту свого статусу. 

 У спорах з публічною владою партії виступають як громадські 

об’єднання і у відповідності з практикою ФКС можуть звертатися до нього з 

конституційною скаргою.  

 Правовий захист завжди асоціюється із захистом суб’єктивного 

приватного чи публічного права. Так звана тріада: суд – правовий захист – 

суб’єктивне право, породжує на основі тексту Конституції хибне враження, що 

у відповідності до неї, Федеральний Конституційний суд зобов’язаний 

приймати рішення у спорах про права і обов’язки вищих федеральних органів 

чи їх частин. 

 Ці органи, тим не менш, не є носіями суб’єктивного права; вони наділені 

обов’язковою компетенцією, яку не можна скасувати, але й від якої не можна 

відмовитись. Принципом, який характеризує державність якраз і є компетенція. 

Якщо дотримуватися терміну "компетенція", то внутрішній простір державного 

волевиявлення не суперечить суті правового простору, але з іншого боку, 

враховує, що держава – це правова спільнота з нормативним порядком 

встановлення компетенції, яка на рівні конституційно-правової організації 

володіє особливими рисами. Державне волевиявлення, його виконання й 

контроль за виконанням не є тільки закріпленими  за певними органами. 

Створені конституцією структури та їх компетенція, пов’язана з реалізацією 

ідеї розподілу влади, яка запобігає їх концентрації, також наділені необхідними 

функціями та повноваженнями.  
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 Це стосується не лише співвідношення й балансування між самими 

гілками влади, але й співвідношення між державними органами та їх 

контрольними функціями в межах однієї з гілок влади, що відбувається в ході 

здійснення ними довіреного їм волевиявлення держави, в результаті чого 

формується єдина державна влада. Такий опорний конституційно-правовий 

принцип зв’язує усі гілки влади в єдине ціле. Завдяки розподілу він обмежує і 

контролює державну владу, тим самим забезпечуючи свободу, а в цілому 

здійснює раціоналізуючий та стабілізуючий вплив на державне волевиявлення. 

  Дотримання встановленого співвідношення між органами, наділеними 

різною компетецією, забезпечує високий рівень їх самодостатності, що сприяє 

послідовному виконанню поставлених завдань. У цьому контексті, видається 

цілком зрозумілою думка про необхідність захисту  функціонального порядку 

від спроб конституційного органу присвоїти собі чужі повноваження. У зв’язку 

з цим, Федеральний Конституційний Суд, так само як і автори численних 

наукових праць, вбачають мету судового розгляду у функціональному захисті 

політичного процесу, в тому, що суд здійснює свої повноваження з метою 

об’єктивного захисту конституційного права. В процесі прийняття рішень, він 

повинен розвивати конституційне право і забезпечувати тим самим майбутній 

правовий простір. Таким чином, на першому місці не стоїть підтвердження 

права певного органу влади, що відповідало би суб’єктивно-правовому 

розумінню цілей процесу. 

 Такому розумінню не суперечить і сама організація розгляду в суді спорів 

між конституційними органами як змагального процесу. Більше того, таку 

правову ситуацію можна пояснити якраз наведеними вище аргументами. 

Перебуваючи на сторожі свого статусу, конкретні керівники установ і носії 

мандатів захочуть захистити свою компетенцію і не допустити замаху на неї. 

Звичайно, в першу чергу, це проявляється тоді, коли справа стосується прав 
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меншості, послаблюються шанси опозиції проявити себе. Така залежність 

розгляду спорів між конституційними органами від наявності твердження про 

завдання збитків шляхом посягання на чужу компетенцію, дозволяє ФКС 

виступати в ролі суду, що вирішує спори у конкретній справі. Повинна бути 

забезпечена можливість зверення до суду навіть з на перший погляд незначним, 

але академічно важливим правовим питанням: суд повинен прийняти рішення в 

будь-якому випадку, оскільки існує спір. При цьому рішення по суті справи 

приймається навіть у випадку відкликання заявником свого клопотання. 

 Якщо з погляду суспільного інтересу такий підхід правильний, то можна 

дати відповідь і на складне та досі не з’ясоване питання про вплив принципу 

перервності в парламентській діяльності, зумовлений  обранням нового складу 

депутатів, на спори між конституційними органами, що на той момент 

розглядаються судом. При наявності суспільного інтересу, про який йшла мова 

вище, ФКС, здавалось би, зберігає свою компетенцію по прийняттю рішень, 

якщо спір між конституційними органами за участю парламенту не вичерпав 

себе до закінчення терміну повноважень. Показово, що з цього питання 

відсутні позитивно-правові вихідні дані, на відміну від питання про 

обвинувачення президента, яке регулюється в Законі про Федеральний 

Конституційний Суд [92, §  51]. Конституційне законодавство федеральних 

земель також містить норми, які дозволяють розгляд спорів за відсутності 

одного з учасників, з причин перерви у періоді діяльності. Без такого 

позитивно-правового регулювання даного питання, яке б дозволяло 

пролонгацію участі в судовому розгляді, важко обґрунтувати компетенцію 

ФКС приймати рішення у даному випадку:  лише пролонгація здатності брати 

участь у розгляді справи робить можливою змагальність цього процесу. Тому 

ФКС не приймає рішень з даного питання у разі закінчення терміну 

легіслатури. 
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 До найважливіших рішень ФКС ФРН по спорах між федеральними 

конституційними органами зараховують рішення про фінансування партій 

[240–242]; про роботу федерального уряду з громадськістю під час виборчої 

кампанії [243]; про розпуск Бундестагу у 1983 р. [244]; про доозброєння [245]; 

про фінансування близьких до партій фондів [246]; про можливість 

використання сил Бундесверу на чужих територіях [247]; про права Бундестагу 

у розвитку стратегічних концепцій НАТО. Хоч варто зазначити, що статистика 

не засвідчує високої питомої ваги цього виду повноважень ФКС у загальній 

картині його діяльності. З певною регулярністю кількість розглядів таких 

спорів зростає, коли відбувається перерозподіл впливу політичних сил або 

змінюється політична ситуація в державі.  

 У федеративній державі поряд з конфліктами між федеральними 

органами з питань їх взаємних прав та обов’язків можуть виникати аналогічні 

суперечки між федерацією і землями, а також між окремими землями. Тут мова 

йде, в першу чергу, про суперечки з питань встановленого в Основному Законі 

розмежування компетенції. 

 Найрезонансніші спори між федерацією та землями ФКС розглянув у 

перші десять років своєї діяльності. До них належить справа про Баден-

Вюртемберґ [248], про Імперський конкордат 1933 р. [249], про референдум 

щодо ядерної зброї [250], про телевізійний конфлікт [251], з небагатьох 

останніх варто згадати справу про фінансові претензії нових земель до 

федерації [252]. 

 Історично федеративні спори розглядали як наріжний камінь німецької 

конституційної юстиції. Коріння сучасного державного чи конституційного 

судочинства полягало в забезпеченні панування/нагляду імперії над землями, 

тобто, не охороні конституції, як це прийнято сьогодні. Федеральний нагляд 

здійснювався і в судовий спосіб. Так, відомим прикладом стала справа за 
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позовною заявою багатьох земель проти розпорядження рейхспрезидента від 20 

липня 1932 р., відомого як прусський заколот. 

 Сьогодні спори між федерацією і землями майже втратили своє 

практичне значення і розглядаються інколи як "майже непотрібна компетенція" 

[134, S. 287]. Формально федеральний нагляд майже не здійснюється, так що 

закріплені в ст. 84  Основного Закону повноваження практично втрачають 

актуальність. ФКС відмовився від практики впливу на обсяг федерального 

законодавства в сфері конкуруючого законодавства.  Тим не менше, спори між 

федерацією і землями зберігають для федеративної форми держави і 

конституційної юстиції своє важливе значення і можуть набрати більшої ваги, 

коли, наприклад, посиляться компетенції земель.  

 Спори між федеральними конституційними органами 

регламентуються Основним Законом [91, Art. 93 Abs. 3, Abs. 4] та Законом 

"Про ФКС" [92, § 13 Abs. 7]: "за наявності розбіжностей стосовно прав та 

обов’язків федерації та земель, зокрема у випадках застосування землями норм 

федерального права і при здійсненні федерального нагляду". 

 Рішення у справах, що стосуються розбіжностей в думках щодо прав та 

обов’язків федерації і земель, зокрема при виконанні землями норм 

федерального права і при здійсненні федерального нагляду, приймаються ФКС 

[91, Art. 93 Abs. 3, Abs. 4]. Заявником клопотання і стороною, проти якої 

подано клопотання, можуть виступати: з боку федерації - лише федеральний 

уряд, з боку землі - лише уряд землі. 

 У рамках даного виду процесу - по спорах між федерацією і землями - 

найсуттєвішими є наступні категорії справ: справи по збереженню дружніх 

федеративних і міжземельних відносин; становище федерації в Європейському 

Союзі; фінансові відносини; справи по спорах, що випливають з питань 

федералізму; з питань реалізації основних прав; суперечки з приводу 
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повноваження федерації давати вказівки землям; справи про ясність і 

несуперечності законодавства. 

 Відповідно до статті 93 Основного Закону ФКС вирішує справи по інших 

спорах публічно-правового характеру між федерацією і землями, між різними 

землями або в межах однієї землі, якщо не передбачено інший правовий 

порядок їх розгляду. Ще за часів Священної Римської імперії німецької нації 

одним з найважливіших повноважень Імперської судової палати було 

повноваження по дотриманню миру між землями імперії. 

 Як і спір між конституційними органами, спір між федерацією та землями 

вирішується у ході змагального процесу: сторони посилаються на суб’єктивні 

права та обов’язки. Але, на відміну від спору між конституційними органами, 

ситуація є простішою, оскільки в даному випадку сторони, які беруть участь у 

процесуальних правовідносинах, є самостійними суб’єктами права. 

Федеральний Конституційний Суд встановив, що окрім спорів щодо 

компетенції можуть виникати спори конституційно-правового характеру щодо 

статусу сторін. 

 Федеральний Конституційний Суд володіє так званою монополією на 

прийняття рішень. Інші вищі федеральні суди, компетентні в якості першої 

інстанції у спорах між федерацією та землями, – Федеральний 

Адміністративний Суд і Федеральний Соціальний Суд – зобов’язані передати 

спір ФКС, якщо будуть переконані, що у справі йдеться про спір 

конституційно-правового характеру. 

 Сторонами в матеріально-правових конституційних відносинах є 

федерація та землі. В ролі конституційних органів їх представляють уряди як 

сторони, що звернулися з клопотанням, та як сторони-відповідачі. Таке 

представництво виникає на основі кожного конкретного випадку, в результаті 

колегіального рішення відповідного уряду.  
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 Право на подання клопотання має сторона, яка заявляє про наявність 

спору. В особливих випадках цим правом наділена протилежна сторона, яка 

заявляє про те, що в результаті дій, вчинених заявником чи, навпаки, 

невчинених нею (бездіяльності), порушені її власні права, що стосуються 

конституційної сфери. 

 Федеральний Конституційний Суд вирішує спори, що виникають у 

зв’язку з реалізацією землями федерального права, а також пов’язані зі 

здійсненням федерального нагляду та застосуванням примусу. 

 Наданням повноваження Федеральному Конституційному Суду з 

вирішення суперечок всередині землі забезпечується те, що при можливих 

прогалинах в засобах правового захисту, наданих конституційній юрисдикції 

землі, суперечка між конституційними органами землі може бути передана на 

розгляд ФКС. Крім того, ФКС розглядає також справи про конституційні спори 

у межах однієї землі, якщо таке право надано Федеральному Конституційному 

Суду законом землі [91, Art. 99]. Це право було реалізоване в землі Шлезвіг-

Гольштайн. У відповідності з цим ФКС неодноразово залагоджував 

конституційні спори в цій землі, доки вона 2007 р. не створила власного 

конституційного суду. 

 У відповідності з Законом про Федеральний Конституційний Суд, ФКС 

приймає рішення у справах про "публічно-правові спори між землями" [92, 

§ 93]. Ця компетенція суду поширюється на всі публічно-правові спори між 

землями, як адміністративно-правові, так і конституційно-правові, з метою 

підтримання миру в межах федерації. Для адміністративно-правових спорів 

вступає в силу компетенція, передбачена Положенням про адміністративні суди 

[253] та Законом про соціальні суди [254]. Розгляд зазначеної категорії справ 

проходить за тим самим принципом, що й розгляд спорів між федерацією та 

землями.  
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 Жодне з повноважень ФКС так не засвідчує силу ФКС як повноваження 

з нормоконтролю. Тому що в цьому випадку йдеться про різнобіжність 

політичної правотворчої діяльності та компетенції суду скасовувати закони 

парламенту, якщо вони суперечать конституції. Судовий нормоконтроль 

видається, на перший погляд, недемократичним, тому що заторкує пріоритет 

народного представництва, змінює баланс між гілками влади і обмежує 

суверенітет більшості населення. Зрештою, судді перевіряють закони, які 

приймаються більшістю обраних народом представників, і виходять за рамки 

принципу більшості, який є основою демократії. Самих же суддів народ не 

обирає, і вони не несуть перед ним відповідальності, тому що їх не 

переобирають на періодичних виборах і не притягають до відповідальності.  

 Однак демократія базується не лише на принципі більшості, вона 

характеризується також принципом верховенства конституції. Демократія в 

сенсі Основного Закону означає не лише те, що державна влада виходить від 

народу, а політика визначається через обраних народом представників. Поняття 

демократії включає також основні права, які є зобов’язальними для всіх органів 

державної влади. Поразка Веймарської республіки і пізніша диктатура у НДР 

навчила творців Основного Закону, що демократія без дієвості основних прав 

не є дієвою. Демократія – це делікатний баланс між принципом більшості і 

певними основними цінностями, як ось правами людини. Тому автори 

Основного Закону сформулювали їх не просто як законне право, що можна 

оспорити. Розуміючи, що окрім диктатури окремої особи можлива диктатура 

більшості, вони віддали перевагу верховенству конституції. Це і вважається 

величезним досягненням Парламентської ради 1948 р. Вона чітко визначила, 

що основні права як безпосередньо діюче право є зобов’язальними для 

законодавчої (тож і для парламенту), виконавчої і судової влади (Art. 1 Abs. 3 

GG) [69, S. 50].  



 

   

117 

 Принцип верховенства конституції у своїй довершеній формі є продуктом 

північноамериканського конституційного мислення. Вперше його було 

зафіксовано у ст. 6 Конституції США: "Ця конституція ... є верховним правом 

краю, обов’язковим для суддів у кожному Штаті...".  Завдяки такому 

трактуванню конституції як права над іншим правом ідея нечинності законів, 

які суперечать конституції, стає легітимною. Ідея верховенства конституції 

надає їй найвищого авторитету в правопорядку. Визнання цього принципу не 

вичерпується субординацією норм права, а більшою мірою стосується 

інституційної ієрархії органів державної влади. Важливість цього принципу 

стає очевидною, коли його переформулювати: тому що верховенство 

конституції означає вторинність звичайного закону. Це імплікує і вторинність 

законодавця. 

 Здійснюваний ФКС нормативний контроль щодо відповідності 

нормативно-правового акту нормам Основного Закону може відбуватись за 

двома напрямами: 

 1) Абстрактного регулятивного контролю (нім. abstrakte 

Normenkontrolle)‚ або абстрактного нормативного контролю, згідно з яким 

законодавчий акт можна оскаржити з огляду на його неконституційність 

повністю або в окремій частині після набуття законної сили. Ініціаторами таких 

справ у ФКС можуть виступати уряди федерації чи земель або не менш як третя 

частина членів Бундестагу. Рішення ФКС щодо відповідності законів 

конституції ФРН мають силу закону та публікуються у Федеральному віснику 

законів. Отже, саме контроль ФКС за конституційністю законів перетворює 

його на орган, здатний протистояти парламенту й виступати гарантом 

конституційності його діяльності. 

 2) Спеціального регулятивного контролю (нім. konkrete Normenkontrolle)‚ 

або конкретного нормативного контролю. Ця процедура полягає в тому, що 
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будь-який суд загальної юрисдикції, в якого виникають сумніви щодо 

конституційності закону, що підлягає застосуванню під час вирішення 

конкретної справи, має призупинити розгляд цієї справи та звернутися з 

відповідним питанням до ФКС [255]. 

 Абстрактний нормоконтроль законодавчо регулюється Основним 

Законом (Art. 93 Abs. 2) та Законом "Про ФКС" (§ 13 Abs. 6): "за наявності 

розбіжності думок чи сумнівів щодо того, чи відповідає федеральне право землі 

за своєю формою чи змістом Основному Закону, або стосовно того, чи 

відповідає право землі іншому федеральному праву, коли про вирішення цього 

питання звертається з клопотанням федеральний уряд, уряд землі або третина 

членів Бундестагу" [91, Art. 93 Abs. 2]. 

 Конкретний нормоконтроль врегульовано в Основному Законі (Art. 100 

Abs. 11) та Законі "Про ФКС" (§ 13): "Якщо суд вважає закон, чинність якого 

опинилася під питанням при прийнятті рішення цим судом неконституційним, 

то провадження в справі призупиняється, поки не буде прийнято рішення суду 

землі, який відповідальний за вирішення конституційних суперечок, якщо 

йдеться про конституцію землі, та рішення Федерального Конституційного 

Суду, якщо йдеться про порушення цього Основного Закону. Це правило діє 

також у тому випадку, коли йдеться про порушення цього Основного Закону 

правом землі або про несумісність закону землі  з федеральним законом" [91, 

Art. 100 Abs. 11]. 

 Демократичні правові держави, які визнають і гарантують основні права і 

володіють писаною конституцією, визнають сьогодні судовий нормативний 

контроль основою конституційності держави. Такий контроль, обґрунтований 

федеративним устроєм держави, з’явився як частина імперського контролю вже 

в Священній Римській імперії німецької нації, яка формально вважалася 

централізованою державою, а фактично включала до свого складу понад 
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300 окремих територіальних утворень. У XIX столітті ідея нормативного 

контролю знайшла своє вираження в Конституції Німецької імперії 1871 року в 

зміненому вигляді політичного контролю, а потім у чітко вираженій формі 

ст. 13 Веймарської Конституції 1919 року [31]. У федеральній ділянці це 

верховенство права імперії по відношенню до права земель (Art. 31 GG). 

 Іншою історичною формою нормоконтролю є право суду на перевірку 

відповідності законів конституції, як його витлумачив американський 

Верховний суд у відомому рішенні в справі Марбері проти Медісона 1803 р. (і 

яке застосовується і сьогодні). Головна думка є простою: конституція є 

найвищим законом, кожен інший закон застосовується лише тоді, якщо він не 

суперечить найвищому. 

 Незважаючи на добру обізнаність в Німеччині з цим рішенням 

американського суду, право конституційного суду на перевірку відповідності 

законів конституції довший час залишалось дуже дискусійним і ще довго 

потребувало свого утвердження і в плані контролю відповідності законів 

імперії імперській конституції, і земельних законів земельним конституціям. 

 Хоч Конституція 1849 р. і забезпечила собі верховенство, а громадянам 

можливість подання скарги, подібно до сьогоднішньої конституційної, в разі 

порушення його гарантованих конституцією прав, ця конституція теж не 

розвинула право суду на перевірку відповідності законів конституції [131, 

S. 261]. Імперська конституція Бісмарка 1871 р. взагалі не торкнулася питання 

конституційного судочинства. Земельним конституціям у 19 ст. бракувало 

сили, щоб обмежити законодавця в правах. Основні права земельних 

конституцій представляли радше принципи і доручення, однак не прямо діюче 

право. Конституційне право в конституціоналізмі було компромісом між 

монархом і народним представництвом; їхні стосунки в конфліктних ситуаціях 

залишались питанням політичного конфлікту.  



 

   

120 

 Можливо, право суду на перевірку відповідності законів конституції у 

Німеччині 19-го ст. і зреалізувалось би подібно до США, якщо б у країні був 

наявний такий, як в США центральний федеральний чи імперський суд. 

Земельні суди з таким завданням би не впорались. Однак імперський суд був 

створений лише 1879 року. 

 Тому в 19-му ст. однією з найсуперечливіших була правова проблема 

щодо того, чи принцип поділу влади має безумовну зобов’язальну силу для 

судді, чи він його зобов’язує до перевірки і можливої відміни закону, оскільки 

суддя підпорядковується дії лише чинних законів [222, S.12]. Теоретично були 

можливі обидва варіанти. У руслі політичних суперечок це питання ставало ще 

складнішим. До 1918 р. радше консервативне народне представництво 

побоювалось прогресивних суддів, а у веймарський період – навпаки, бо судді 

представляли радше консервативний прошарок по відношенню до 

демократичної більшості депутатів Рейхстагу. Зрештою, в 1925 р. під приводом 

знецінення грошей, тобто в інтересах середнього класу, імперський суд в ході 

розгляду справи визнав право суду на перевірку відповідності законів 

конституції (хоч у цій справі жодна законодавча норма не була визнана такою, 

що суперечить конституції). Вперше імперський суд визнав закон 

неконституційним у 1929 р. 

 При розгляді справ у рамках так званого абстрактного контролю норм 

ФКС незалежно від конкретного правового спору вирішує питання про 

відповідність федеральних або земельних правових норм Основному Закону, а 

також про відповідність права земель нормам іншого федерального права. 

Предметом абстрактного контролю норм може бути будь-яка норма 

федерального права або права землі: прийняті парламентом закони, постанови 

уряду або статути самостійних публічно-правових утворень. При цьому не має 

принципового значення, прийнята дана норма до вступу в дію Основного 
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Закону або після цього. Клопотання може бути направлене на те, щоб певна 

норма була визнана недійсною. Також метою звернення в ФКС може бути чітке 

підтвердження судом відповідності будь-якого нормативного припису 

Основному Закону, наприклад у випадку, якщо відповідність федерального або 

земельного права Основному Закону або земельного права нормам 

федерального права в практичному відношенні викликає сумніви. 

 Стандартом для перевірки федерального права виступає Основний закон 

(Art. 93), а для права землі – також інше федеральне право, у тому числі урядові 

акти федерації, які перевищують за юридичною силою всі види правових норм 

землі. ФКС має вирішити, в першу чергу, чи законним є урядовий акт, його 

змістовну відповідність Основному Закону, так і щодо дотримання 

конституційних умов і вимог, що ставляться до видання акта. Якщо ФКС 

приходить до висновку, що норма федерального права не відповідає Основному 

Закону або що норма права землі не відповідає Основному Закону чи іншим 

нормам федерального права, то він визнає зазначену норму недійсною. Якщо й 

інші положення цієї норми із тих же причин не відповідають Основному Закону 

або іншим нормам федерального права, то ФКС може їх теж визнати 

недійсними. 

 Провадження у справах про "конкретний нормативний контроль" 

відбувається в разі, якщо в ході розгляду конкретної справи в суді цей суд 

приходить до висновку, що закон, від дійсності якого залежить прийняте у 

даній справі рішення, не відповідає конституції або сумнівний в цьому 

відношенні. Основний Закон виходить із права кожного судді на перевірку 

конституційності закону чи окремої норми, але якщо суддя приходить до 

висновку про неконституційність закону, то він не може самостійно скасувати 

закон і тим самим переступити волю парламенту. Навпаки, він повинен 

зупинити провадження у справі і передати на розгляд і вирішення ФКС запит 
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про конституційність і, отже, про дійсність норми (Art. 100 GG). Після 

обов’язкового рішення ФКС про дійсність норми суддя продовжує розглядати 

справу. 

 ФКС приймає рішення лише про те, чи відповідає Основному Закону 

правова норма, щодо якої зроблений запит. Таким чином, сам ФКС не приймає 

рішення по суті правового спору, який дав привід до звернення із запитом. 

Щодо стандарту перевірки діють ті ж принципи, як при абстрактному 

нормативному контролі. ФКС перевіряє закони федерації і земель на їх 

відповідність Основному закону, а закони земель – на відповідність 

федеральному закону. 

 Оскільки при конкретному нормативному контролі повинен 

враховуватися авторитет демократичної законодавчої влади, цей вид 

провадження у Федеральному Конституційному Суді допустимий лише щодо 

тих законів, які були видані законодавцем, що отримав свої повноваження на 

основі конституції. Нормативно-правові акти, які було прийнято до набрання 

чинності Основним Законом в травні 1949 року (так зване доконституційне 

право), а також правові норми, які прийняті не парламентом, а іншим органом 

(наприклад, постанови уряду), можуть перевірятись безпосередньо самими 

судами і при необхідності залишатися ними без застосування при розгляді та 

вирішенні конкретних справ. 

 Провадження у справах про конкретний нормативний контроль займають 

друге місце в загальному обсязі робочого навантаження ФКС після справ по 

розгляду конституційних скарг. 

 ФКС в ході розгляду справ про кваліфікацію норм за запитами судів 

приймає рішення про те, чи є яка-небудь норма міжнародного права частиною 

федерального права і тим самим породжує безпосередньо права і обов’язки для 

окремих осіб. Цей вид провадження в суді покликаний усувати загрози, які 
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можуть виникнути для авторитету національного законодавця і правової 

безпеки внаслідок включення загальних норм міжнародного права в систему 

права федерації з наданням їм надзаконної юридичної сили (Art. 25 GG). 

Зважаючи на малу кількість справ цього виду провадження в ФКС, фактичне 

значення повноваження невелике. Поки що провадження відповідно до ч. 2 ст. 

100 Основного Закону виступають скоріше випадковими епізодами в діяльності 

ФКС з міжнародно-правових питань, так як міжнародно-правова тема 

зустрічається також і в інших видах проваджень, особливо в процесах за 

конституційними скаргами. 

 Нормативний контроль полягає в перевірці загальної правової норми на її 

відповідність вищестоящим нормам. Таким чином, він займається не 

суб’єктивними претензіями, а виключно об’єктивним правом, якщо виявляється 

його недійсність. Відповідно до цього процес нормативного контролю є 

незалежний від суб’єктивних прав об’єктивний процес захисту конституції. 

Предметом перевірки в рамках нормативного контролю може бути тільки 

існуюча норма. Нормативний контроль виконує три головні функції 

правосуддя: рішення спору, забезпечення правового захисту, правовий 

контроль. 

 До інших повноважень Федерального Конституційного Суду належать 

повноваження ФКС щодо позбавлення основних прав, щодо заборони 

політичних партій, з перевірки правильності результатів виборів, з імпічменту 

федерального президента, з розгляду конституційних скарг, обвинувачення 

проти суддів, з розгляду справ про розбіжність в тлумаченні Основного Закону 

різними конституційними судами, щодо прийняття рішень про дію закону в 

якості федерального права. 

 Нормативно-правові гарантії основних прав людини в Основному Законі 

(Art. 1–19 GG) визначено як першорядні. Проте їх захист гарантований лише 
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остільки, оскільки не відбувається зловживання цими правами з метою 

усунення вільного демократичного ладу, в умовах якого тільки й можливе 

забезпечення основних прав. Основний Закон ФРН зробив вибір на користь 

захисту демократії. Це знайшло своє відображення у його ст. 18: кожен, хто 

використовує певні основні права, а саме, свободу слова, особливо свободу 

друку, свободу викладання, свободу зборів, свободу об’єднань, таємницю 

листування, поштового, телеграфного і телефонного зв’язку, право власності 

або право на притулок для боротьби проти основ вільного демократичного 

ладу, позбавляється цих основних прав. Якщо клопотання про позбавлення 

основних прав, подане уповноваженими органами, виявляється обґрунтованим, 

ФКС встановлює, яких основних прав позбавляється особа, при цьому він може 

обмежити відмову в правах певним терміном, але не менш ніж одним роком 

[91, Art. 18].  

 Суб’єктами звернення до ФКС щодо позбавлення основних прав 

виступають Бундестаг, федеральний або земельний уряд [92, § 36]. Негативне 

для відповідача рішення мусить отримати дві третіх голосів членів сенату [92, § 

15]. ФКС з’ясовує, яких основних прав і на який час особу позбавляють  [92, 

§ 39]. ФКС може також позбавити права обирати і бути обраним. 

 Згадане повноваження не має особливого практичного значення. Дотепер 

ФКС розглянув і відхилив три позови через їхнє недостатнє обґрунтування. 

Попри це, сама наявність цього повноваження вважається корисною для 

демократії [50, S. 185; 91]. 

 Федеративна Республіка Німеччина належить до тих небагатьох 

демократичних держав, в яких положення, організаційні принципи і завдання 

політичних партій врегульовані конституцією та спеціальним законом про 

партії (Art. 21; Parteiengesetz). Зокрема, у ч. 2 ст. 21 Основного Закону 

зазначено: "Партії, які своєю метою або поведінкою своїх членів націлені на те, 
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щоб зашкодити вільному демократичному ладові, усунути його або створити 

загрозу існуванню Федеративної Республіки Німеччина, є неконституційними. 

Рішення щодо їхньої неконституційності приймає Федеральний 

Конституційний Суд Німеччини" [91]. 

 Ініціювати провадження з питання заборони політичної партії можуть 

Бундестаг, Бундесрат і федеральний уряд [92, § 43]. Вони не зобов’язані 

звертатися з відповідним позовом – це лише питання політичної доцільності. 

Відповідачем може бути лише політична партія. 

 Особлива увага до політичних партій в Основному Законі ФРН має дві 

головні причини. По-перше, правознавці вважали необхідним конституційно-

правовим чином легітимізувати партії як органи формування політичної волі. 

Вже в період Веймарської республіки побутувала думка, що партії – це 

позаконституційні установи, які перебувають за межами конституції держави. 

Певне протиріччя полягало в тому, що партії пронизують все політичне життя, 

але не фігурують в конституції. Щоб уникнути цієї проблеми і врегулювати 

питання в правовому полі, партії були "конституціоналізовані". Зрозуміло, що 

цим проблема визнання партійної держави була юридично полегшена, але 

далеко не вирішена. 

 По-друге, творці конституції хотіли, на противагу Веймарській 

республіці, створити можливість забороняти ті політичні партії, які 

спрямовують свою діяльність на підрив демократичного ладу і, в кінцевому 

результаті, на його ліквідацію, як це робили націонал-соціалісти. Творці 

конституції вважали, що можливість заборони політичних партій гарантує 

розвиток демократичної партійної системи. 

 Закон про партії також узагальнив вже дійсне юридичне становище щодо 

заборони партій, діяльність яких суперечить конституції. Положення  
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Основного Закону про заборону неконституційних партій в ході громадського 

обговорення висвітлювалось як значне досягнення. 

 Дійсно, Федеральний Конституційний Суд за пропозицією федерального 

уряду два рази забороняв політичні партії (див. розділ 4), бо ті діяли проти 

закріпленого в Основному Законі конституційного ладу Федеративної 

республіки. У 1952 р. це була неонацистська Соціалістична імперська партія 

(СІП), а в 1956 р. після майже чотирирічного судового розгляду – Комуністична 

партія Німеччини (КПН). В обох випадках суд дійшов висновку, що зазначені 

партії не є демократичними і тому підлягають забороні. На думку деяких 

вчених, заборона СІП призвела до помітного занепаду партійно-організованого 

правого радикалізму. 

 Що ж стосується заборони КПН, то, починаючи з 1965 р., висловлювали 

все більше сумнівів щодо її доцільності, оскільки комуністи частково 

продовжували діяти нелегально, а також тому, що зважаючи на розвиток СДПН 

із соціалістичної робочої партії в партію народну (catch-all-party) у 

Федеративній Республіці вже не було партійно-політичного резерву для 

ліворадикальних груп. Крім того, заборона КПН ускладнювала підтримання 

нормальних стосунків із комуністичною частиною Німеччини. Тому в урядових 

колах стримано віднеслись до утворення нової Німецької комуністичної партії і 

потай навіть вітали його, хоча конституційність цієї партії, яка широко 

ідентіфікувала себе з політикою Радянського Союзу і СЄПН, теж видавалась 

сумнівною.  

 Цей досвід показує, що передбачена Основним Законом можливість 

заборони неконституційних партій аж ніяк не є абсолютним засобом 

збереження демократичної системи. Або партії, заборони яких домагався уряд, 

насправді не представляли ніякої небезпеки для існування демократії (як це 

було з СІП і КПН), або справа взагалі не доходила до пропозиції про заборону 
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потенційно небезпечних партій (як у 1966–1969 рр. у випадку з Націонал-

демократичною партією Німеччини).  

 Можливість заборони тієї чи іншої партії, крім того, деколи виглядає як 

чисто зовнішнє пристосування до демократичних методів та положень. 

Прихована ворожість до демократичної системи може бути не менш 

небезпечною, ніж відкрита, але вона суттєво ускладнює можливість судового 

переслідування. Тому стабільність та якісний демократизм німецької 

політичної системи залежать не від статті конституції про заборону політичних 

партій, а насамперед від того, чи зможуть провідні партії досягти міцного 

консенсусу щодо меж демократичного принципу і донести його до свідомості 

громадськості.  

 Важливо наголосити, що попри великі побоювання, що можливість 

заборони політичних партій може зашкодити ідеї демократії, історичний досвід 

діяльності ФКС засвідчує, що неупереджена позиція ФКС виключає 

можливість зловживання цим повноваженням. ФКС ще тричі розглядав справи 

про заборону партій – Вільної німецької робітничої партії, Національного 

списку (територіально обмеженого м. Гамбурґ) і Націонал-демократичної партії 

Німеччини (НДПН). Щодо перших двох, ФКС відмовив у відкритті 

провадження, оскільки не визнав їхнього статусу політичних партій, щодо 

НДПН – через те, що головний свідок і багато членів  НДПН виявилися 

інформаторами наглядових структур. 

 Важливо наголосити, що земельні конституційні суди не мають 

повноважень із заборони політичних партій, це залишається прерогативою 

Федерального Конституційного Суду, як і розгляд спорів між федеральними і 

земельними органами державної влади, звинувачення суддів у порушенні 

конституційних прав. 
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 Відповідно до ст. 61 Основного Закону Бундестаг або Бундесрат можуть 

висунути в ФКС звинувачення проти федерального президента щодо умисного 

порушення ним Основного Закону чи іншого федерального закону. У своїй 

постанові ФКС встановлює, чи винен федеральний президент в умисному 

порушенні Основного Закону або якого-небудь федерального закону, який 

повинен бути чітко визначений. У разі визнання федерального президента 

винним ФКС може оголосити про його зміщення з посади. Зміщення з посади 

вступає в силу з моменту оголошення рішення. 

 Коріння компетенції земельних конституційних судів закладене в 

Основному Законі ФРН, який допускає можливість наявності в таких судів 

повноважень із розгляду спорів по передбачених конституцією скаргах громад і 

об’єднань громад з приводу порушення земельним законом права на 

самоврядування [91, Art. 93 Abs. 1 Satz 4b], приймати рішення щодо 

конституційності застосованих судами законів (Art. 100 Abs. 1), давати 

тлумачення Основного Закону (Art. 100 Abs. 3).  

 Компетенції земельних конституційних судів, закріплені в конституціях 

земель і деталізовані в законах про конституційні суди, принципово подібні, що 

зумовлено спільністю їхньої правової природи, основних завдань і базується на 

земельній конституційній традиції. 

 Земельні конституційні суди приймають рішення по спорах між  вищими 

органами влади, здійснюють абстрактний і конкретний нормоконтроль, 

розглядають конституційні і комунальні скарги, вирішують спори з перевірки 

результатів правильності виборів, зі звинувачень проти депутатів та посадових 

осіб.  

 Специфічними повноваженнями наділені конституційні суди Саару та 

Рейнланд-Пфальцу, які приймають рішення з питання наявності 



 

   

129 

конституційних передумов для переведення великих підприємств у державну 

(суспільну) власність. 

 До компетенції Баварського конституційного суду входить право 

розгляду специфічної форми абстрактного нормоконтролю, який має право 

подати кожен, незалежно від того, чи норма стосується його особисто і чи 

позов націлений на відміну законів, що обмежують основні права або 

суперечать їм.  

 Державний суд Гессена уповноважений розглядати справи про 

позбавлення громадянина основних прав. 

 У випадках, коли повноваження федерального і земельних 

конституційних судів накладаються, це може призводити до їхньої конкуренції, 

яка, однак, не складає особливих труднощів для німецького конституційного 

судочинства [78, § 21 II Rdnr. 5.]. 

 Перевірка конституційності земельних законів у рамках конкретного 

нормоконтролю, відповідно до ст. 100 Основного Закону можлива і шляхом 

звернення до земельного (порушення земельної конституції), і до Федерального 

(порушення Основного Закону) Конституційного судів. Суд, який розглядає 

справу, може вести розгляд у рамках одного або паралельно двох повноважень. 

Якщо на думку суду, закон порушує і земельну конституцію, і Основний Закон, 

то розглядом справи займаються і земельний, і Федеральний Конституційні 

суди. Подібним чином – на двох рівнях може здійснюватись абстрактний 

нормоконтроль. Якщо ФКС або конституційний суд землі визнали норму 

неконституційною, то провадження в іншому конституційному суді не 

допускається [78, § 21 II Rdnr. 7.]. 

 Перевірці правильності результатів виборів у ФКС передує перевірка 

насамперед самим Бундестагом. Бундестаг приймає також рішення з питання 

про втрату членом Бундестагу свого мандата. Рішення Бундестагу про 



 

   

130 

перевірку правильності результатів виборів і про втрату депутатом мандата 

може бути оскаржене зацікавленими особами в ФКС не пізніше ніж через два 

місяці після проведення виборів. Провадження щодо оскарження результатів 

виборів у ФКС вважають об’єктивним, на відміну від захисту суб’єктивних 

прав громадян, які скаржаться на обмеження їхніх виборчих прав. Мета 

повноваження полягає виключно в гарантуванні належного формування 

Бундестагу. Як фундаментальний принцип демократії ФКС обґрунтовує таке: 

недолік виборів тільки тоді порушує волевиявлення народу, коли без нього 

більшість було би утворено по-іншому.  

 Попри подібність положень щодо розгляду виборчих спорів у різних 

землях Німеччини, процедури їх розгляду суттєво різняться у землях. Вважаємо 

доцільним саме на прикладі цього повноваження детальніше зупинитися на 

питанні формування взаємовідношення компетенції федеральних і земельних 

конституційних судів. 

 Для перевірки правильності виборів у Німеччині передбачено дві моделі 

– 1) через спеціальний орган (суд) першої інстанції або 2) за допомогою 

перевірки результатів виборів по першій інстанції парламентами і лише після 

цього в конституційних судах. Перша модель продовжує традицію Веймарської 

конституції, обидві моделі були відображені в конституціях земель ще до 

прийняття Основного Закону ФРН.  

 За першою моделлю Веймарської конституції, відповідно до її ст. 31,  

перевіряють правильність результатів виборів, наприклад, у Бремені і Гессені. 

Як відомо, прийняття рішень щодо результатів виборів до Рейхстагу і про 

втрату депутатського мандату було закріплено за Судом, створеним при 

Рейхстазі. Подібно це відбувається у згаданих землях і сьогодні, зокрема, в 

Бремені такий Суд складається із суддів Вищого Адміністративного Суду і 

п’яти представників від громадян. Скарга на прийняте ним рішення 
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скеровується до Державного суду Бремена. Подати скаргу можуть виборці, 

партії – учасники виборчого процесу і виборчі блоки, групи громадян з правом 

голосу, керівники місцевих виборчих комісій, голова парламенту землі [256]. 

 У Гессені перевіркою правильності результатів виборів займається 

спеціальний суд при земельному парламенті – ландтазі. Пізніше державний суд 

Гессена приймає рішення по скарзі. Рішення про позбавлення депутата мандата 

приймає спеціальний суд при ландтазі [257].  

 Подібний порядок був передбачений конституцією землі Рейнланд-

Пфальц (до 1975 р.). А от в Баварії перевірку результатів виборів проводять 

спеціальні уповноважені органи. Їх перевіряє баварський ландтаґ, а 

Конституційний суд Баварії перевіряє законність виборів і приймає рішення з 

питань позбавлення мандату. 

 Оскаржити рішення можуть депутати, які вважають, що їхні права було 

порушено, ландтаґ (за наявності більшості) і третина членів ландтаґу. Виборці 

такого права позбавлені. 

 Розгляд спорів між вищими органами влади в земельних конституційних 

судах не створюють конфліктних ситуацій в плані розмежування федеральної 

та земельної компетенцій. У спорах беруть участь або земельні, або федеральні 

органи державної влади. Оспорювані права і обов’язки випливають із 

земельних конституцій або Основного Закону. Розбудова земельного 

конституційного судочинства зробить у недалекому майбутньому, на думку 

німецьких правознавців, зайвим паралельне повноваження ФКС у спорах між 

органами державної влади на земельному рівні (Art. 93 Abs. 1 Satz 3, 4). Його 

значення зведеться до застережної функції, в разі обмеження земельним 

конституційним судом правового захисту [258,  S. 269]. 

 Провадження у справах, що стосуються звинувачень проти суддів, 

перебувають у тісному взаємозв’язку з конституційно-правовою гарантією 
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судової незалежності (Art. 97): суддя не має права, використовуючи 

гарантовану йому професійну і особисту незалежність, порушувати основи 

вільного демократичного порядку. Відповідно до Основного Закону в разі 

порушення суддями принципів Основного Закону або основ конституційного 

ладу однієї з земель, компетентне народне представництво може порушити 

проти нього звинувачення. 

 Відповідно до Основного Закону (Art. 100 Abs. 3), якщо при тлумаченні 

Основного Закону конституційний суд землі має намір відступити від рішення 

ФКС або конституційного суду іншої землі, цей конституційний суд повинен 

отримати рішення ФКС. При цьому мова йде про подібність тлумачення 

Основного Закону не тільки у відносинах між юрисдикцією ФКС і 

конституційного суду землі, а також у відносинах конституційних судів земель 

один з одним. Саме останній аспект важливий, так як тлумачення Основного 

Закону також може бути предметом судового розгляду в конституційному суді 

землі, особливо при конституційних спорах всередині землі. 

 У разі розбіжності думок з питання про те, чи продовжує діяти право в 

якості федерального права, рішення належить (Art. 126 GG), Федеральному 

Конституційному Суду. Державно-правовий перелом, що відбувся в 1945–

1949 роках, зажадав рішення в Основному Законі питання про те, чи 

продовжить діяти старе, видане до зборів Бундестагу право, і якщо так, 

кваліфікується воно як федеральне право чи право землі. Відповідна ситуація 

склалася і після об’єднання НДР з ФРН. Тут також мало бути встановлено, чи 

продовжує діяти право НДР як федеральне або земельне право. 

 Вартою уваги є також ситуація, що склалася у взаєминах між 

Федеральним Конституційним Судом і земельними конституційними судами в 

сфері захисту конституційних прав і свобод, і її розвитку після 1990 року. 

Існують різні можливі точки дотику сфери повноважень органів конституційної 
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юстиції різних рівнів. Мова йде про можливість подання конституційної скарги 

на дії земельних органів влади, вчинені на виконання норм федерального права, 

в тому числі на рішення земельних судів, що діють на основі процесуального 

законодавства. Як правило, більшість скарг звернено безпосередньо на судові 

рішення. Особливо часто приводом для звернення зі скаргою є порушення 

процесуальних гарантій, закріплених у ст. ст. 101, 103 і 104 Основного Закону 

ФРН і відповідних статтях земельних конституцій. У діяльності земельних 

органів влади також є пріоритетними положення ст. ст. 84–85 Основного 

Закону ФРН. До змін, пов’язаних із об’єднанням Німеччини, проблема 

взаємодії земельних конституційних судів з Федеральним Конституційним 

Судом у сфері захисту прав і свобод займала лише Державну судову палату 

Гессена і Конституційну судову палату Баварії, що проводили послідовну 

політику самообмеження і відмовлялися розглядати конституційні скарги, 

спрямовані проти актів застосування федерального права, крім випадків 

очевидного свавілля. Баварські судді, крім цього, практикували 

диференційований підхід до матеріальних і процесуальних конституційних 

прав. Висловлене двадцять років тому твердження про те, що "норми 

Основного Закону та земельне законодавство про конституційні суди наділяють 

їх значно ширшими повноваженнями, ніж вважають вони самі" [259], 

реалізувалось шляхом трансформації юридичної доктрини і судової практики 

лише після об’єднання Німеччини. Видається, що така трансформація могла 

бути обумовлена дією трьох основних груп причин. 

 По-перше, після розширення складу німецької федерації за рахунок 

"нових" земель намітилася загальнополітична тенденція до "рефедералізаціі", в 

тому числі до посилення позицій земель, земельних конституцій та земельних 

конституційних судів у порівнянні з їх "жалюгідним існуванням в тіні" 

федерації [98], яке мало місце в попередній період. 
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 По-друге, гостро відчувається прагматична потреба в розвантаженні 

Федерального Конституційного Суду, який буквально захлинається в потоці 

конституційних скарг (від 4 до 6 000 звернень на рік, причому термін розгляду 

7,5% скарг перевищує 2 роки), і одночасно в додатковому завантаженні 

земельних конституційних судів, деякі з яких роками не розглядають жодної 

справи. 

 По-третє, в розширенні сфери повноважень земельних конституційних 

судів з розгляду конституційних скарг вбачається спосіб забезпечити вищий 

ступінь захищеності прав і свобод особи шляхом надання громадянам  

дворівневої конституційної юстиції. 

 Позиція, яку займає той чи інший автор або та чи інша судова інстанція з 

питання про компетенцію земельних конституційних судів, суттєво залежить 

від того, яка з перерахованих потреб – рефедералізація, перерозподіл 

навантаження або подвоєння механізмів захисту прав і свобод релевантна для 

даного суб’єкта в вирішальній мірі.  

 Увагу широкої, у тому числі юридичної громадськості до проблем 

розгляду земельними конституційними судами конституційних скарг було 

вперше привернуто прийнятими в 1993–1994 рр. Конституційною судовою 

палатою Берліна рішеннями по гучних "справі Хонеккера" і "справі Мільке" 

[260, S. 515], в кожній з яких берлінські судді обґрунтовували своє право 

здійснювати перевірку конституційності дій земельних суддів, які застосовують 

федеральне право. Згадані рішення видаються не зовсім  бездоганними з 

юридичного погляду, проте вони поклали початок новому етапу у відносинах 

між Федеральним Конституційним Судом і земельними конституційними 

судами в сфері вирішення конституційних скарг. У жовтні 1997 року 

Федеральний Конституційний Суд за запитом Конституційної судової палати 

Саксонії прийняв принципово важливе рішення, відповідно до якого Основний 
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Закон не перешкоджає земельним конституційним судам перевіряти 

застосування земельними судами федерального законодавства, що регулює 

порядок здійснення правосуддя, з погляду дотримання основних прав земельної 

конституції, які мають однаковий зміст з відповідними правами, закріпленими 

в Основному Законі [261]. Рішення забезпечено докладними вказівками, 

зверненими до земельних конституційних судів і регулюючими порядок 

перевірки збігу змісту земельного права та аналогічного права з каталогу 

Основного Закону. Враховуючи все розмаїття оцінок цього рішення, 

висловлених у науковій літературі ФРН, можна дійти висновку, що воно має 

два недоліки. По-перше, Федеральний Конституційний Суд не торкається в 

своєму рішенні можливості оскарження дій іншої публічної влади, крім судів, а 

також можливості оскарження дій, здійснених на виконання матеріального 

права федерації. По-друге, обмежуючи земельні конституційні суди 

необхідністю спиратися тільки на земельні права, ідентичні за змістом з 

федеральними, Федеральний Конституційний Суд створює можливість їх 

інструменталізації, появи елементів інстанційності у взаєминах конституційних 

судів різних рівнів з урахуванням припису використовувати той самий зі 

змістового погляду масштаб для перевірки конституційності. Припущення, що 

Федеральний Конституційний Суд керувався в процесі прийняття цього 

рішення головно прагматичними міркуваннями, істотно вплинуло на рецепцію 

рішення від 15 жовтня 1997 року земельними конституційними судами. 

Обережне ставлення гессенських суддів до нових тенденцій проявилося і в 

низці їх рішень. Державна судова палата Берліна, навпаки, визнавши рішення 

Федерального Конституційного Суду половинчастим, намагається відстоювати 

своє право на перевірку відповідності федерального права Основному Закону 

ФРН [262]. Втім, зазначене право берлінські судді обмежують лише 

можливістю констатувати невідповідність з подальшим запитом до 
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Федерального Конституційного Суду. Однак видається, що діяльність з 

перевірки конституційності федерального права сама по собі повинна бути 

невластива для земельного конституційного суду. Показово, що 2001-го року з 

закону Саарланда про Конституційну судову палату було вилучено норму, яка 

забороняла звернення з конституційною скаргою в конституційний суд землі по 

тій же підставі, за якою можливе відповідне звернення до Федерального 

Конституційного Суду. 

 Доволі зважену і юридично коректну позицію займає в згаданому 

контексті Конституційний суд Бранденбурґа, який вважає головним питання 

про межі самостійного регулювання земельного законодавця або вільного 

розсуду земельного правозастосовчого органу, які зумовлюють і межі 

компетенції конституційного суду землі з перевірки актів застосування  

федерального права земельними органами. 

 Так само неоднозначно, як і судові органи,  сприйняла нововведення 

наукова громадськість Німеччини. Аналіз літератури дає змогу виокремити 

традиційні й інноваційні тенденції щодо оцінки перспектив взаємодії 

Федерального Конституційного Суду і конституційних судів земель ФРН в 

сфері розгляду конституційних скарг. Представники консервативних поглядів 

аргументують своє неприйняття розширення сфери повноважень земельних 

конституційних судів як теоретичними (принципова перевага федерального 

права над земельним, що розповсюджується на акти його застосування), так і 

політико-правовими (небезпека розпаду конституційно-правової єдності 

німецької федерації) аргументами. Їх опоненти, навпаки, виходять з того, що 

перевага федерального права по відношенню до земельного не поширюється на 

акти правозастосування, а певний ступінь децентралізації властивий 

конституційному ладу Німеччини як федеративної держави. Прихильники 

подальшого розширення сфери повноважень земельних конституційних судів 
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вважають, що принципової різниці між застосуванням матеріального і 

процесуального права немає і, отже, земельним конституційним судам повинно 

бути надано право перевіряти конституційність актів застосування будь-якого 

права федерації. При цьому, права і свободи земельних конституцій повинні 

отримати пріоритет перед нормами федерального права, у всякому разі тоді, 

коли вони забезпечують більший обсяг захисту, ніж права і свободи Основного 

Закону ФРН. Крайнім проявом цієї тенденції є заклики до наділення земельних 

конституційних судів правом домагатися дотримання земельної конституції по 

відношенню до федерального права і федеральних органів. 

 Прагнучи до формування власного підходу до пошуку найоптимальнішої 

моделі взаємодії Федерального Конституційного Суду з конституційними 

судами земель, в якості відправних пунктів міркувань розглядаються: 

 1) конституційна автономія федеральних земель, самостійність 

конституційних просторів федерації і земель;  

 2) самостійна дія прав і свобод земельних конституцій, які не збігаються 

за змістом з правами і свободами федерального Основного Закону;  

 3) визнання пріоритету забезпечення максимальної захищеності 

індивідуальних прав і свобод по відношенню до інтересів оптимізації 

діяльності органів конституційної юстиції, так само як і до претензій 

федеральних земель щодо підвищення їх фактичного і юридичного статусу.  

 З урахуванням перерахованих принципових положень видається 

доречним намагання німецьких правознавців відкинути і консервативні заклики 

до відновлення стану справ, що панував до 1990 року, і пропозиції щодо 

залучення федерального права і діяльності федеральних органів в каталоги 

повноважень земельних конституційних судів в якості предмета для 

оскарження. Також слушною є думка про те, що скарги в земельні 

конституційні суди можуть бути подані лише у зв’язку з порушенням прав і 



 

   

138 

свобод, закріплених у земельних конституціях, допущених у діяльності 

земельних органів влади і управління. Застосування федерального 

матеріального чи процесуального права виключає подання конституційної 

скарги до земельного конституційного суду, оскільки федеральне право 

однозначно наказує земельному правозастосовчому органу діяти в той чи 

інший спосіб, незалежно від позиції самого земельного органу, в тому числі 

суду. З цього погляду, обмеження, які Федеральний Конституційний Суд 

накладає на діяльність земельних конституційних судів щодо перевірки 

конституційності актів застосування федерального права, виглядають 

необґрунтованими. 

 

Висновки до розділу 3 

 Федеральний Конституційний Суд Німеччини має подвійну правову 

природу і займає особливе становище в судовій системі ФРН в цілому. ФКС є 

судовим органом, який вирішує конфлікти в формі судового процесу. По 

відношенню до інших конституційних органів він виступає незалежним 

органом державної влади. Фактичне оформлення спеціального статусу ФКС 

стало результатом узагальнення історичного досвіду конституційної юстиції 

Німеччини і свідомого прагнення Суду забезпечити дотримання усіма органами 

державної влади Основного Закону, що закріпило його в системі державної 

влади ФРН та відіграло важливу роль у розвитку німецької державної та 

правової традиції. 

 Основний Закон і Закон "Про ФКС" передбачають особливий порядок 

його формування – виключно парламентським шляхом, на відміну від інших 

держав, де використовується змішаний принцип і у виборі суддів бере участь 

кілька органів державної влади. У ФРН як парламентській республіці такий 

порядок формування складу Конституційного Суду свідчить про послідовне 

проведення принципу парламентаризму. 
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 У процесі становлення ФКС ФРН забезпечив свою процесуальну 

автономію, але відмовився від незалежності у встановленні порядку здійснення 

судочинства. Регламент ФКС, динамічно реагуючи на потреби часу 

відповідними інноваціями, детально регулює питання, з яких в Основному 

Законі та Законі "Про ФКС" містяться лише загальні норми, і не виходить за 

межі, окреслені законодавцем. Встановлення особливого порядку провадження 

в ФКС сприяє ефективнішій реалізації ним своєї компетенції, оскільки в 

кожному спорі за допомогою формулювання особливих правил враховується 

характер, склад учасників і предмет судового розгляду. 

 Важливу роль в процесі еволюції ФКС відіграли історичні документи, які 

Суд випрацював  для себе сам, зокрема спеціальний "Меморандум про статус" 

від 27 червня 1952 року, де ФКС проголосив і обґрунтував свій особливий 

статус конституційного органу. 

 Сучасні принципи організації діяльності ФКС ФРН стали результатом 

його перманентного самовдосконалення. Попри велике навантаження, Суд 

скоротив кількість суддів кожного сенату до восьми. Разом з тим, наявність 

двох сенатів, із чітко регламентованими повноваженнями, які також зазнали 

низки змін з метою гармонізації розподілу навантаження, забезпечила 

злагоджену роботу ФКС і гарантувала його своєчасну реакцію на потреби 

суспільно-політичного життя країни. 

 Із метою покращення якості суддівського корпусу ФКС було внесено 

низку змін до законодавства, які за допомогою обмеження терміну перебування 

на посаді, заборони повторного обрання та впровадження обмеження терміну 

перебування суддів на посаді створили запобіжну систему проти застою у ФКС. 

 Земельні конституційні суди ФРН не підпорядковуються ФКС і не 

вибудовують з ним ієрархічної структури, а самостійно співіснують з ним. 

Подібно до ФКС земельні конституційні суди мають подвійну правову природу 

– незалежних судових органів та конституційних органів влади.  
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 Організація конституційних судів земель ФРН спрямована на оптимальні 

підбір, гармонізацію і використання кадрового складу, раціональне 

використання фінансових ресурсів, максимальну відповідність вимогам часу та, 

насамперед, контроль за дотриманням норм конституції.  

 Федеральний Конституційний Суд Німеччини наділений широкими 

повноваженнями, які створюють передумови для успішної реалізації ним 

головного завдання – правової охорони Основного Закону ФРН. Перелік 

компетенцій ФКС засвідчує як украй популярні, традиційно присутні у 

німецькому конституційному судочинстві повноваження (спори між 

федерацією та землями), так і повноваження, які вже давно не реалізуються на 

практиці або ніколи не здійснювались (висунення обвинувачення проти 

федерального президента або суддів), проте всі вони отримали ретельне 

опрацювання і в законодавстві, і в науковій літературі ФРН.  

 Поява кожного з повноважень ФКС продиктована низкою історичних 

передумов – тяглістю німецької федеративної і конституційної традицій;  

врахуванням досвіду посттоталітарної держави – включенням до компетенції 

Суду повноважень, які б слугували запобіжним засобом від можливої узурпації 

влади неконституційними органами; вірою в невідворотність ідеї німецької 

єдності і формуванням законодавства про конституційну юстицію відповідно 

до цієї ідеї; синхронізацією діяльності Суду з вимогами часу та очікуваннями 

громадянського суспільства. 

 Вирішення спорів між федеральними конституційними органами 

належить у конституційному судочинстві Німеччини до центральних, на 

відміну від більшості країн із конституційною юстицією, де такий вид 

повноважень відсутній. Закріпивши цю норму в переліку повноважень, ФКС 

підтвердив вирішальну роль Основного Закону в процесі гармонізації взаємин 

між усіма органами державної влади Німеччини. 

 Спори між федерацією і землями як одне з найдавніших повноважень у 

традиції німецької конституційної юстиції сьогодні майже втратили своє 
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практичне значення, однак наявність механізму вирішення потенційних 

конфліктів, особливо в руслі процесів зміцнення конституційної автономії 

земель ФРН, розглядають як важливий інструмент забезпечення рівноваги між 

конституційними органами земель і федерації. 

 Повноваження ФКС зі здійснення судового нормоконтролю хоч і створює 

певну конкуренцію пріоритету народного представництва, яке випрацьовує і 

приймає більшістю голосів закони, надає перевагу не диктатурі більшості чи 

окремої особи, а верховенству конституції. 

 Наявність у компетенції ФКС "резервних" повноважень жодним чином не 

промовляє на користь поступової відмови від них, а радше підтверджує повне, 

системне і концептуально цілісне законодавче регулювання повноважень ФКС 

ФРН і високий професійний рівень їх розробників. 

 Із положення про федеративний устрій ФРН випливає подвійний 

державний статус федерації і земель. Відповідно до Основного Закону ФРН за  

кожною з земель закріплено право на конституційну автономію, тож окрім 

ФКС до правової охорони конституції долучаються земельні конституційні 

суди. В процесі свого становлення ФКС вдалося не лише відстояти своє право 

на самостійність і незалежність щодо інших конституційних органів  федерації, 

але й сприяти всією своєю діяльністю формуванню самостійного співіснування 

конституційного простору федерації і земель. ФКС не вбачає принципових 

труднощів навіть у випадках конкуренції повноважень федерального і 

земельних конституційних судів.  

 Входження до складу німецької федерації "нових" земель сприяло 

процесам "рефедералізаціі", пов’язаним із посиленням земельних конституцій 

та конституційних судів, дивергенції кола повноважень конституційних судів у 

окремих землях, а також частковому розвантаженню Федерального 

Конституційного Суду, за рахунок розгляду спорів в рамках розширених 

повноважень на рівні земельної конституційної юрисдикції. 

 Основні положення розділу відображено в трьох публікаціях [263–265]. 
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РОЗДІЛ 4 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД  

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА ФРН 

 

 

4.1. Практика конституційного судочинства у ФРН (1951–2010 рр.) 

 Історія Федерального Конституційного Суду, яка розпочалася 1949 року, 

найтіснішим чином пов’язана з історією Федеративної Республіки Німеччина. 

Найважливіші політико-правові чи соціальні суперечки в суспільстві в 

більшості випадків завершувалися рішеннями ФКС, прийнятими із цього 

приводу. Від самого початку роботи Суд вибудував свою позицію таким чином, 

що ані політичні сили в суспільстві, ані політичні погляди членів ФКС, ані 

суспільний тиск не вплинули на його позицію. За даними незалежного 

опитування населення щодо довіри до юстиції, проведеного 21 липня – 

5 серпня 2014 року інститутом соціології в м. Алленсбах (ФРН), 79% німців 

довіряє ФКС. Більшу довіру в населення викликає лише Основний Закон – 

87% [266]. 

 Високий рівень довіри суспільства Федеральний Конституційний Суд 

забезпечив виваженими і неупередженими рішеннями, які він приймав з часу  

свого заснування і дотепер. Це стосується історичних рішень ФКС у контексті 

дискусії про денацифікацію [267; 268], які підтвердили очікування громадян, 

що колишні націонал-соціалісти не можуть спокійно залишатися на своїх 

місцях праці чи отримувати пенсії. ФКС не лише сприяв відновленню віри 

громадян у справедливий суд, але й утверджував принципи рівності між 

чоловіком і жінкою [269; 270], право вільного вибору професії [271], свободу 

слова [272] та ін.  Сьогодні рішення ФКС ФРН набирають ваги не лише для 

громадян ФРН, але й дуже часто впливають на судочинство ЄС, як це, 

наприклад, мало місце, коли ФКС схвалив створення  Європейського 

стабілізаційного фонду (ЄСФ) [273] (відмовивши в задоволенні скарги 
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37 тисячам громадян ФРН), що дало підстави Бундестагу прийняти рішення 

про створення стабілізаційного фонду і нещодавно, наприклад, врятувати 

Грецію від дефолту, а Німеччину – від економічної кризи. 

 Історико-правовий досвід прийняття рішень ФКС Німеччини заслуговує 

на окреме вивчення, а самі рішення – на системний аналіз. У рамках цього 

дослідження обмежимось висвітленням логіки прийняття ФКС рішень по трьох 

справах, які, однак, через суспільний резонанс відіграли історичну роль в 

подальшому розвитку ФКС. Йдеться про рішення ФКС у справі щодо 

створення Збройних сил ФРН, про заборону політичних партій та в справі E. 

Люта, які Суд прийняв протягом перших десяти років своєї діяльності. Вибір 

саме цих рішень для ілюстрації юрисдикції ФКС зумовлений низкою факторів: 

1) спільними часовими рамками; 2) широкою суспільною дискусією навколо 

розгляду справи; 3) важливістю історико-правових наслідків; 4) актуальністю 

тематики справ для сучасної української конституційної юрисдикції. 

 У своїй діяльності Конституційний Суд України, як правова структура з 

порівняно невеликим досвідом, часто звіряє власне бачення конституційних 

основ функціонування держави зі стандартами, що були встановлені і активно 

розвиваються у демократіях з тривалішими конституційними традиціями.  

 В умовах загострення політичної боротьби в Україні, на фоні військового 

протистояння на сході держави, на особливу увагу заслуговує історико-

правовий досвід Німеччини як держави, що подібно до України пережила 

тоталітарний режим, але за доволі короткий час змогла не лише розбудувати 

демократичну державу, але й попри серйозні застереження відновити збройні 

сили країни та інтеґрувати їх у міжнародні структури. 

 Тому видається доцільним на конкретному прикладі з історичного 

досвіду діяльності ФКС ФРН розкрити механізми конституційного розв’язання 

можливих державно-правових конфліктів, з метою використання такого 

досвіду в практичній діяльності КСУ. 
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 Державно-правовий конфлікт розглядаємо у межах юридичної 

конфліктології [274] як "конфронтацію, яка виникає між владними суб’єктами, 

владним суб’єктом та інститутами суспільства, соціальними спільнотами 

внаслідок загрози завдання шкоди авторитету влади, порушення нормального 

функціонування державного механізму, суттєве відходження в діях (актах) від 

існуючої конституційної системи організації публічної влади, ухвалення рішень 

з порушенням процедури, а також у зв’язку із прагненням недержавних 

суб’єктів розширити (змінити) свій політико-правовий статус, та яка може бути 

вирішена за допомогою конституційно визначених засобів (форм)" [275, с. 19]. 

Конституційну конфліктологію вважаємо підсистемою юридичної 

конфліктології [276, с. 48]. 

 Уже  на початку діяльності в 1952 році ФКС ФРН був втягнутий в одну з 

найбільших за час свого існування криз. Окремі рішення у політичних спорах і 

до цього викликали багато критики на адресу Суду. Однак раніше критика 

виходила переважно від сторони, яка зазнавала поразки, і була почасти 

справедливою, тому не завдавала особливого клопоту суддям ФКС ФРН. Ця ж 

справа була принциповою, тому що позивачем проти суду виступив уряд.  

 Кризову ситуацію спровокувало питання про створення західнонімецьких 

збройних сил, які сьогодні називають Бундесвер. У повоєнні 50-ті роки питання 

поновлення формування національних збройних сил контроверсійно 

дискутувалося в Західній Німеччині. У перших зовнішньополітичних дебатах 

24–25 листопада 1949 року німецький Бундестаг відхилив озброєння країни 

[277]. 

 Поштовхом для створення Збройних сил Західної Німеччини у рамках 

НАТО стало бажання США зміцнити східний кордон з державами-сателітами 

Радянського Союзу. Цю ідею без ентузіазму сприйняли французи, логічним 

поясненням чому були три збройні напади Німеччини на Францію протягом 

останніх 80-ти років (1870, 1914, 1940 рр.). Компромісу було досягнуто, коли 

міністр закордонних справ Франції Рене Плевен запропонував створити 
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військовий блок із шести західноєвропейських країн – Європейський 

оборонний союз (ЄОС), тобто не національні, посеред інших і німецькі збройні 

сили у рамках НАТО, а розчинити національні військові формування в 

міжнародних збройних силах [278]. Цим закладалось підґрунтя для створення 

федерації європейських держав. Конрад Аденауер підтримав план Плевена і 

підписав 1952 р. угоду про створення ЄОС від імені Західної Німеччини, разом 

з іншими країнами "європейської шістки" (Бельгія, Італія, Люксембург, 

Нідерланди, Німеччина та Франція) [279, с. 68].  Пізніше, 1954 р. він навіть 

домігся її ратифікації в Бундестазі та Бундесраті. Однак Національні збори 

Франції не погодились із частковою втратою суверенітету і відкинули план 

свого співвітчизника. Відтак це відкрило Західній Німеччині шлях до створення 

власних збройних сил і вступу 9 травня 1955 р. до НАТО.  

 Безпосередніми дійовими особами конфлікту стали канцлер ФРН Конрад 

Аденауер – від Християнсько-демократичного Союзу (ХДС), Адольф Арндт – 

від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) [58, S. 54], міністр юстиції 

Томас Делер від Вільної демократичної партії Німеччини (ВДПН), президент 

ФРН Теодор Хейс (ВДПН) та президент ФКС ФРН Герман Гьопкер-Ашоф. Усі, 

за винятком Хейса, були юристами і членами Парламентської Ради. Троє 

представників ВДПН зналися ще з часів Веймарської республіки. За 

свідченнями очевидців, їхня дружба не витримала випробовування у цій 

драматичній сутичці. 

 Розпочався конфлікт у січні 1952 року. К. Аденауер вів перемовини щодо 

останніх деталей в угоді про ЄОС. Таким чином він планував зблизитися з 

Заходом, що означало, водночас, подальше послаблення стосунків з Німецькою 

Демократичною Республікою (НДР), проти чого активно виступали 

представники СДП. Ідею щодо звернення  до ФКС у Карлсруе висунув Курт 

Шумахер – голова СДП і противник політики Конрада Аденауера, якому він 

закидав, що той своєю політикою і, зокрема договором щодо ЄОС, 

перешкоджає можливому об’єднанню обох частин Німеччини. У консультаціях 
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з Адольфом Арндтом, – блискучим правником, головним юридичним 

консультантом СДП, Шумахер хотів з’ясувати, чи зможе СДП через позов до 

ФКС запобігти ратифікації Аденауером з його більшістю голосів у парламенті 

угоди про ЄОС. Відомо було й те, що Аденауер поспішав із підписанням угоди. 

Шанси її ратифікації  Національними зборами Франції ставали все меншими, а 

успішне проходження угоди в Бундестазі могло б спонукати Париж здійснити 

подібний крок.  

 Арндт вважав, що СДП матиме добрі шанси досягти успіху в ФКС, тому 

що конституція гарантує лише право громадян на відмову від військової 

служби та забороняє підготовку до загарбницької війни. Щодо військових 

блоків вона не містить ніяких вказівок. Однак це не дає Бундестагу жодних 

підстав для прийняття закону, який би давав право на основі угоди приймати 

рішення про створення збройних сил. Законотворчі права Бундестагу детально 

регламентовані в ст.73 Основного Закону ФРН [91]. Бундестаг має право 

приймати закони лише у чітко перелічених там випадках, серед яких немає 

військових. Тож, Бундестаг міг би ратифікувати договір лише після внесення 

змін до ст. 73 Основного Закону, а для цього Аденауеру бракувало в парламенті 

більшості у дві третіх.  

 Після проведених консультацій Арндт отримав від Шумахера доручення 

звернутися від імені фракції СДП до ФКС з вимогою заборонити через ФКС 

ратифікацію Бундестагом угоди про ЄОС. 31 січня 1952 до ФКС ФРН надійшла 

відповідна заява, що спровокувало низку юридичних проблем процесуального 

характеру. Постало питання щодо того, хто в такому випадку, коли і проти кого 

має право оскаржувати певні дії. ФКС, зрештою, не задовольнив цієї скарги 

[280]. Протягом 1952 та 1953 рр. ФКС розглянув п’ять позовів щодо питання 

озброєння країни. Але жодного разу він не розглядав питання по суті – чи 

суперечить ратифікація угоди про ЄОС Основному Закону країни. Тричі, коли 

він приймав свої рішення з цього питання, вони стосувалися лише процедури. 
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 Перша проблема виникла щодо класифікації позову СДП – чи йдеться 

про процедуру контролю за дотриманням правових норм чи про спір між 

органами державної влади. Перевірити закон чи договір на відповідність 

конституції можливо лише тоді, коли вони прийняті. На той час угода про ЄОС 

ще не була прийнята. У разі ж прийняття закону про ратифікацію угоди, на 

відміну від інших законів, він робить незворотніми рішення, які 

супроводжуються зовнішньополітичними зобов’язаннями країни. Отже, 

питання процедури полягало в тому, чи можна до прийняття закону перевіряти 

його відповідність конституції. Ні конституція, ні Закон про ФКС не дає 

роз’яснень з цього приводу. Тому, задля надійності, СДП мала напоготові 

інший варіант – процедуру вирішення спору між органами державної влади. У 

Конституції ФРН про це згадано так : суд приймає рішення  також "про 

тлумачення цього Основного Закону з приводу спорів про обсяг прав і 

обов’язків вищого федерального органу чи інших учасників, які цим Основним 

Законом чи Регламентом вищого федерального органу наділені власними 

правами" [91, Art. 93 Abs. 1 Satz 1]. Отже, СДП могла оскаржити дії Бундестагу 

щодо ратифікації угоди в плані невідповідності конституції, оскільки фракції 

Бундестагу і є "іншими учасниками", що "наділені власними правами" 

регламентом Бундестагу, а запобіжний характер таких дій тут не має значення.                      

 Інша проблема була зумовлена тим, що розглядом питань контролю за 

дотриманням правових норм займається перший сенат, тоді як другий – 

спорами між органами державної влади. Більшість суддів, які входили до 

першого сенату, були запропоновані СДП, більшість суддів другого була 

проурядовою, за що їх називали, відповідно, червоним і чорним сенатами, 

відповідно до кольорів їхньої партійної символіки [59, S. 60]. 

 Скарга, подана СДП, була сформульована так, що залишилось відкритим, 

як її прокласифікує ФКС і який сенат її розглядатиме. Щодо цього в Законі 

"Про ФКС" була передбачена відповідна інструкція (§ 16 Abs. 3): "Пленум 

вирішує також, який сенат уповноважений розглянути справу, що перебуває на 
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розгляді суду, якщо за поданими позовами уповноваженими є як перший, так і 

другий сенати, або якщо уповноваження є сумнівним" [92]. 

 Попри те, що більшість голосів на Пленумі мали проурядові судді, було 

прийнято рішення, що йдеться про питання контролю за дотриманням правових 

норм, яке має розглядати перший, "червоний" сенат. Він повинен був прийняти 

два рішення. По-перше, щодо самої процедури розгляду заяви у рамках 

контролю за дотриманням правових норм. По-друге, чи не суперечить 

майбутній ратифікаційний закон конституції ФРН. 

 У червні 1952 р. Гьопкер-Ашоф, президент ФКС та голова першого 

сенату, попередив свого старого товариша, міністра юстиції Делера, що Сенат 

підтвердить легітимність заяви СДП, тож можна було очікувати, що вона 

отримає підтримку в першому сенаті і по суті. Конрад Аденауер, який  до цього 

часу не сприймав процес серйозно, зрозумів небезпеку і вирішив перешкодити 

першому сенату в прийнятті негативного для подальшої угоди рішення. Для 

цього він скористався наявним тоді в Законі "Про ФКС" ст. 97 положенням 

(сьогодні скасованим), згідно з яким "Бундестаг, Бундесрат та федеральний 

уряд можуть звернутися до Федерального Конституційного Суду зі спільним 

клопотанням про правовий висновок щодо певного питання з конституційного 

права. Таке ж право має федеральний президент, а правовий висновок надає 

пленум ФКС" [92].   

 Тому, у червні 1952 р. на прохання К. Аденауера федеральний президент 

Теодор Хейс звернувся  до ФКС з таким запитом про відповідність закону про 

ратифікацію угоди про ЄОС конституції ФРН. Мета, яку К. Аденауер 

переслідував цим маневром, було оминути несприятливий для себе перший 

сенат. Наслідок цього звернення став повною несподіванкою для всіх політиків. 

Перший, "червоний" сенат відхилив у липні позов СДП з тим обґрунтуванням, 

що закон ще не прийнято [281], а проурядовий Пленум збирався дати 

негативний для уряду висновок. За таких обставин уряд здійснив ще один 

маневр. Після того як у грудні 1952 р. в Бундестазі в другому читанні закон про 
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ратифікацію договору про ЄОС був проголосований більшістю голосів [282], 

Аденауер несподівано відклав третє, заключне слухання і звернувся до ФКС з 

новим, третім позовом (спір між органами державної влади) – урядові фракції 

проти фракції СДП у справі можливості ратифікації угоди простою більшістю 

голосів. Таким чином, за три дні до засідання пленуму ФКС в справі надання 

правового висновку, знаючи, що розгляд спорів між органами державної влади 

є першочерговим, уряд спробував штучно призупинити надання негативного 

для себе висновку по ЄОС і отримати, натомість, швидко позитивне рішення у 

"своєму" другому сенаті, який не був обтяжений розглядом багатьох справ. 

Однак такі маніпуляції уряду, політиків обурили суддів обох сенатів, незалежно 

від їхніх партійних симпатій. Вони прийняли спільне рішення: по-перше, позов 

урядових фракцій не буде розглянуто раніше, ніж зроблено висновок про 

відповідність закону про ратифікацію угоди про ЄОС конституції ФРН; по-

друге, усі судді – отож обидва сенати – спільно підготують висновок [59, S.66]. 

Задум Аденаеура та Делера була викрито, а план зірвано. На прохання уряду 

засідання Суду було перервано, а уряд після тривалих консультацій висловив 

незадоволення роботою ФКС і вдався до нової маніпуляції – звернувся до 

федерального президента із проханням забрати назад своє клопотання про 

висновок ФКС, що той і зробив, піддавшись на цю маніпуляцію. Відповідно, 

провадження було припинено. Сам федеральний канцлер, як і міністр юстиції 

Т. Делер вважали, що своїм спільним рішенням обох сенатів ФКС перевищив 

свої повноваження і порушив закон. Особливо різким у своїх висловлюваннях 

був Делер. В одній із телеграм – відповідей на прохання журналістів 

шанобливіше коментувати дії ФКС, він напише: "Ви цілком не розумієте 

ситуації. Крапка. Федеральний Конституційний Суд жахливим чином збився з 

правової дороги і спричинив цим серйозну кризу" [283].  

 Слова Делера стали відомі широкій громадськості. Попри негласну 

підтримку Делера, Аденауер дистанціювався від його зневажливих оцінок 

ФКС. Щоб хоча б створити видимість відновлення миру між урядом та ФКС, 
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він прийняв рішення публічно вибачитися перед Судом і заявив, що кабінет 

міністрів ніколи не мав на меті посягати на права та гідність Федерального 

Конституційного Суду чи сумніватися в них. Кабінет міністрів поважає 

Федеральний Конституційний Суд як інтеґруючу складову правової держави. 

Правова оцінка, яку висловив кабінет міністрів щодо рішення Федерального 

Конституційного Суду від 8 грудня 1952 про обов’язковість висновку пленуму 

для обох сенатів у прийнятті рішень, не завдає шкоди позиціям Федерального 

Конституційного Суду [284, S. 67]. 

 У березні 1953 р. другий – "чорний" сенат відхилив позов урядових 

фракцій проти фракції СДП  з обґрунтуванням, що права Бундестагу не 

порушуються, якщо СДП висловлює свою думку щодо певного питання [285]. 

Це не стало перешкодою для уряду Аденауера, щоб успішно заслухати закон в 

третьому читанні, і відкрило СДП шлях для легітимного звернення до першого 

сенату ФКС в справі контролю за дотриманням правових норм. 

Перевантажений конституційними скаргами, напередодні нових 

парламентських виборів і на історичному тлі агресивної політики Радянського 

Союзу, перший сенат не поспішав розглядати заяви. 17 червня 1953 року 

відбулось народне повстання в НДР, яке криваво придушили. Після цих подій 

жорсткий політичний курс Аденауера видався цілком виправданим. Тож, він 

виграв вибори, отримав разом зі своєю коаліцією більше ніж дві третини 

голосів у Бундестазі та змінив конституцію таким чином, що Федеральний 

президент Т. Хейс зміг підписати закон про ратифікацію. У березні 1954 його 

опублікували у Федеральному віснику законів [286].  

 Незважаючи на це, провадження з контролю за дотриманням правових 

норм за ініціативи СДП тривало. Однак заплановане на 30 серпня 1954 р. 

засідання не відбулось через те, що 30 серпня 1954 р. Національні 

збори Франції відхилили ратифікацію угоди про ЄОС. Але в жовтні 1954 р. на 

конференції в Парижі було підготовлено альтернативне рішення – про вступ 
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ФРН з власною національною армією до НАТО. Німеччина отримала майже 

повноцінний суверенітет, із ліквідацією статусу окупаційної зони.  

 Французькі Національні збори ратифікували "Паризькі угоди" в кінці 

1954 р., Бундестаг та Бундесрат, попри опір СДП, – у лютому та березні 1955 р. 

[58, S. 74]. Це cтало початком історії Збройних сил ФРН. 

 Позов СДП втратив свій сенс, але оскільки на запит ФКС СДП не 

відреагувала, тож справа не закрита і по сьогодні. Окрім СДП і ЄОС, поразки 

зазнав і Т. Делер, якого більше не захотіли бачити на посаді міністра юстиції в 

новому уряді ані федеральний президент, ані президент ФКС.  

 Переможцем у цій історії виявися ФКС ФРН, який гідно подолав кризу, 

штучно спровоковану політиками, – тричі прийнявши рішення всупереч їхнім 

очікуванням, чим довів і політичним партіям, і громадськості свою політичну 

незаанґажованість і об’єктивність. У період розбудови молодої української 

держави, формування її правової системи в непростих умовах політичних 

протистоянь, такий історичний досвід може стати в пригоді і українським 

політикам, і суддям  КСУ. 

 Повноваження із заборони політичних партій скероване проти 

"організованого протистояння конституції" [84, S. 206] і призначене для її 

превентивного захисту. ФРН як ніяка інша європейська держава змушена була 

врахувати трагічний досвід фашистського режиму і передбачити в 

законодавстві можливість запобігти в майбутньому будь-яким посяганням на 

демократичний лад. Предметом правової охорони є відкритий і вільний 

характер політичного процесу. Ст. 21 Основного Закону передбачено захист 

вільного демократичного ладу шляхом перешкоджання недемократичному 

розвитку політичних партій [91]. Разом з тим, демократичне 

суспільство гарантує політичним партіям безперешкодну діяльність. 

Тому видається доцільним розглянути на конкретному прикладі 

діяльності ФКС ФРН досвіду застосування повноваження із заборони 

політичних партій. 
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 Безпосереднім об’єктом історико-правового аналізу тут виступають 

рішення ФКС ФРН від 23 жовтня 1952 року у справі заборони Соціалістичної 

імперської партії [287] і наступне рішення ФКС про заборону Комуністичної 

партії Німеччини від 17 серпня 1956 року [288], в якому ФКС підтвердив свою 

позицію по СІП та поглибив його. 

 Розгляд справ про заборону СІП та КПН став для ФКС ФРН унікальною 

нагодою для фундаментальних роздумів щодо понять вільного демократичного 

суспільного ладу та демократії. Перш ніж проаналізувати логіку прийняття 

Судом свого рішення про заборону партій, доцільно коротко зупинитись на 

характеристиці учасників процесу – партій СІП та, пізніше, КПН, діяльність 

яких, на думку позивача, порушувала низку статей конституції ФРН. 

 Соціалістичну імперську партію було засновано 1949 року. Вона стала 

правонаступницею Німецької правої партії, колишні члени якої сформували 

більшість нової партії. Під час виборів до земельних парламентів та довиборів 

до Бундестагу СІП спочатку добилась успіхів, зокрема, в Бундестазі її 

представили 2 депутати. Політична діяльність СІП від самого початку була 

скерована проти політики федерального та земельних урядів. Поступово напади 

на федеральний уряд все помітніше стосувалися не стільки окреслених ним 

завдань, скільки форми політичного волевиявлення у ФРН загалом. У процесі 

безперервних конфліктів в уряді дійшли висновку, що діяльність СІП підриває 

конституційний лад ФРН. Тому в листопаді 1951 року уряд звернувся до ФКС 

із позовом про заборону СІП, керуючись ч. 2 ст. 9 Основного Закону ФРН 

(щодо заборони об’єднань, мета і діяльність яких суперечать кримінальним 

законам, скеровані проти конституційного ладу або проти ідей взаєморозуміння 

між народами; ч. 1 ст. 21 (щодо організації партій відповідно до демократичних 

принципів), ч. 2 (щодо неконституційності партій, які своєю метою або 

поведінкою своїх прихильників прагнуть завдати шкоди основам вільного 

демократичного ладу або піддати небезпеці існування ФРН); ст. 38 Основного 

Закону ФРН (за якою депутати німецького Бундестагу є представниками всього 
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народу) [276]. Детально вивчивши в ході тривалих слухань усі обставини 

справи, Суд прийняв рішення про заборону СІП.  

 Другою і останньою партію, діяльність якої було заборонено у ФРН, була 

КПН. Діяльність КПН, розгромленої за часів націонал-соціалізму, окупаційна 

влада дозволила після Другої Світової війни. Зокрема, в радянській окупаційній 

зоні 1946 року домоглися об’єднання КПН із Соціалістичною Єдиною партією 

Німеччини. На конференції 26–27 квітня 1948 року в Герне об’єднана партія 

отримала назву Соціалістичної Народної партії Німеччини. До неї мала 

долучитись група "Друзів соціалістичної єдності", яка перебувала в еміграції у 

Франції. Однак влітку 1948 року будь-які об’єднання чи перейменування партій 

окупаційна влада заборонила, тож влітку 1948 року частина "Друзів 

соціалістичної єдності" перейшла до КПН. Комуністична партія була 

представлена в Бундестазі  з 1949 до 1953 року. Представники інших партій 

звинувачували її в руйнації Веймарської республіки, прислужництві 

Радянському Союзу та порушенні конституційних норм. Зрештою, 1956 року 

діяльність КПН у ФРН заборонили. 

 У текстах німецьких конституцій після Першої світової війни практично 

немає згадки про політичні партії, хоча вже тоді все конституційне життя 

визначали саме вони. Нейтральна позиція конституції щодо партій мала 

підґрунтям передовсім демократичну ідеологію. За цією ідеологією конституція 

не має визнавати окрім вільної особи і волевиявлення всього народу, яке  

формується з суми окремих волевиявлень і представлене в парламенті 

депутатами як представниками вього народу, додаткові угрупування, які 

впливають на процес політичного волевиявлення. Однак Основний Закон ФРН, 

прийнятий 23 травня 1949 року, врахував політичні реалії і чітко визнав партії 

носіями політичного волевиявлення народу. За таких обставин конституційне 

врегулювання партійного будівництва пов’язане з двома труднощами. По-

перше, воно суперечить фундаментальному демократичному принципу про 

право будь-яких політичних течій, включно з ворожими для демократії, на 
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утворення партій (ч. 1 ст. 9 Основного Закону ФРН) [289]. По-друге, виникає 

проблема на парламентському рівні, оскільки депутат одночасно є вільним 

представником всього народу (Art. 38 Abs. 1 GG) [278], але керується певною 

партійною програмою.  

 Спробу вирішити першу проблему здійснено в ст. 21 Основного Закону 

ФРН, де спочатку наголошується на свободі заснування партій, однак 

передбачено можливість перешкоджання діяльності неконституційних партій 

[279]. Однак, щоб запобігти зловживанням цією можливістю, прийняття 

рішення про відповідність діяльності тієї чи іншої партії Основному Закону 

передоручено ФКС, що закріплено в ч. 2 ст. 13 та ст. 43–47 Закону 

"Про ФКС" [59].  

 При прийнятті рішення в справі СІП Суд, керуючись вже згаданими ст.ст. 

9, 21 та 38 Основного Закону ФРН, наголосив, що через особливе значення 

партій у ліберальній демократичній державі, до яких належить ФРН, їхнє 

вилучення з політичного життя не може бути виправданим у разі, якщо вони 

законними методами ведуть боротьбу з окремими положеннями чи навіть 

цілими конституційними інститутами, а лише тоді, коли вони хочуть похитнути 

найвищі цінності вільної, демократичної, конституційної держави. На думку 

ФКС, основні цінності утворюють суспільний лад вільної демократії, що його 

Основний Закон в межах конституційного ладу вважає фундаментальним. В 

основі цього суспільного ладу, відповідно до прийнятого конституційно-

політичного рішення перебуває бачення, згідно з яким людина в світовому 

порядку має власну, самостійну цінність, а свобода і рівність є базовими 

цінностями державного утвору. Тому суспільний лад є ціннісним устроєм. 

Такий устрій є протидією тоталітарній державі, що як виключно панівна сила 

відкидає людську гідність, свободу і рівність. Аргументацію представника СІП, 

що, мовляв, можуть існувати різні типи суспільного ладу вільної демократії, 

ФКС визнав хибною, бо вона, на його думку, ґрунтується на підміні поняття 

суспільного ладу вільної демократії формами, яких вона може набувати в 
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демократичній державі. ФКС наголосив, що суспільний лад вільної демократії 

можна визначити як лад, що, виключаючи будь-який деспотизм і свавілля, є 

системою правил правової держави на основі самовизначення народу волею 

відповідної більшості і на основі свободи та рівності. До базових принципів 

цього порядку суд відніс насамперед: повагу до витлумачених у Основному 

Законі прав людини, передусім до права особи на життя і вільний розвиток 

особистості, державний суверенітет, поділ на гілки влади, відповідальність 

уряду, законність влади, незалежність судів, принцип багатопартійності та 

рівність шансів для всіх політичних партій з гарантованим у конституції 

правом на створення і діяльність опозиції. 

 У своїй діяльності СІП, як послідовниця Націонал-соціалістичної 

робітничої партії Німеччини (скор. НСРПН від нім. NSDAP) керувалась 

вченням про тотальну державу, расовою доктриною та ієрархічною будовою. 

Інструментом національного світогляду, побудованого на ключових поняттях 

крові, території і честі та гарантом держави виступає виключно НСРПН. 

Винятково партія формує свідомість громадянина у штучній політичній системі 

загального послуху. Вона надає перевагу національним "законам життя" за 

принципами: "Право – це те, що приносить користь народу; поза правом – те, 

що йому шкодить", "Ти – ніщо, Твій народ – це все". Кінцева мета такої 

системи – не зорієнтована на справедливість правова ідея, а свавілля фюрера, 

підняте до рівня закону. Носієм і виконавцем його волі є передовсім таємна 

державна поліція з її апаратом концентраційних таборів і таборів смерті. 

Виключне визнання влади заперечує чинність і непорушність правопорядку. 

Безправ’я і свавілля, наруга над правами людини, порушення міжнародних угод 

і права на життя вільних народів спричинюють панування страху і залякування 

спільноти, повне ігнорування їхніх свобод.  

 ФКС зазначив щодо розвитку правих партій наступне: вони починають 

свою опозиційну до держави діяльність на теоретичному рівні, поступово 

займають радикальнішу позицію, допоки найрадикальніша не приходить до 
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влади і призводить до руйнації держави. Щодо СІП, суд констатував, що її 

внутрішній порядок не відповідає демократичним нормам (Art. 21 Abs. 1 GG), а 

діяльність зневажає основні права людини, спрямована на ліквідацію інших 

партій, керується в своїй організації принципом вождя, заперечує вільний вступ 

до партії і допускає свавільне виключення з рядів партії. За своїм світоглядним 

спрямуванням СІП споріднена з НСРПН, вона має подібну програму і уникає 

демократичних принципів у своїй дільності. В її керівному складі переважають 

націонал-соціалісти з колишньої НСРПН, які свого часу прославляли Гітлера. 

Усе викладене засвідчує, відповідно до ч. 2 ст. 21 Основного Закону, що СІП є 

неконституційною партією. 

 Другу проблему парламентського рівня щодо депутатів від заборонених 

політичних партій ФКС також розв’язав. Зокрема, якщо діяльність політичної 

партії визнано неконституційною, то постає питання про можливість 

збереження мандатів її представниками в законодавчих органах. ФКС 

заперечно висловився з цього питання, керуючись положенням ч. 2 ст. 21 

Основного Закону, відповідно до яких депутат неконституційної партії, 

діяльність якої суперечить демократичним принципам, не може брати участі у 

співпраці в процесі політичного волевиявлення народу.  

 Обґрунтовуючи своє рішення в справі заборони КПН від 17 серпня 1956, 

ФКС ФРН відштовхувався від того, що демократичний лад приймає наявні, 

історично сформовані державні та суспільні відносини, а також форми 

людського мислення і поведінки як факт. Він не ухвалює і не відкидає їх 

принципово і в цілому, а навпаки виходить з того, що відносини і форми можна 

та слід вдосконалювати. ФКС наголосив, що вільна демократія відкидає погляд, 

згідно з яким історичний розвиток визначається науково визначеною кінцевою 

метою, через що, зрештою, окремі рішення спільноти з погляду змісту 

визначаються як кроки на шляху до реалізації такої кінцевої мети. На думку 

Суду, громадяни самостійно впливають на власний розвиток за допомогою 

спільних рішень, які повинні прийматися виключно вільно. Це уможливлює і, 
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водночас, вимагає, щоб кожен член суспільства вільно приймав участь у 

прийнятті спільних рішень. Вільне право участі в управлінні суспільними 

справами є можливим лише в тому випадку, якщо рішення спільноти, що по 

суті є прийняттям рішень більшістю, надають кожному якомога об’ємніший за 

змістом, або принаймні достатній ступінь свободи. Замість досягнення ніби-то 

досконалого балансу у далекому майбутньому, відносно стабільного балансу 

можна досягти в актуальний момент. Якщо поступ на шляху до соціальної 

справедливості визначено як провідний принцип всіх державних заходів, а це в 

Основному Законі отримало особливу увагу завдяки акценту на понятті 

"соціальної держави", тоді цьому принципу можна і необхідно надати 

конкретне наповнення. Те, що колись має бути здійснено практично, твориться 

у безперервній полеміці між усіма людьми й групами, які беруть участь в 

організації суспільного життя. Таке протистояння загострюється до боротьби за 

політичну владу в країні, але не вичерпується нею. У суперництві за владу 

розгортається, водночас, процес тлумачення і трансформації цих уявлень. 

Досягнуті у підсумку рішення неминуче щоразу більше відповідатимуть 

бажанням та інтересам тієї чи іншої групи або соціального прошарку; тенденція 

ж до порядку і закладена у ній можливість вільного протистояння між усіма 

реальними і духовними силами чинить вплив у напрямку рівноваги і поваги до 

інтересів усіх людей. Загальне благо апріорі не прирівнюється до інтересів чи 

бажань окремого класу. Принциповим є прагнення до наближеної 

пропорційності між вимогою благополуччя всіх громадян та наближено 

пропорційного розподілу обов’язків. Таким є ідеал соціальної демократії у тій 

чи іншій формі правової держави.  

 Відповідно до цього, державний лад вільної демократії повинен 

систематично виконувати завдання пристосування, покращення і соціального 

компромісу й перешкоджати зловживанню владою. Його завдання великою 

мірою полягає в тому, щоб залишати відкритими усі можливі шляхи для 

знаходження рішень і не лише керуватися волевиявленням реальної більшості у 
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прийнятті рішень, але й змушувати цю більшість пояснювати свої рішення 

всьому населенню і меншості зокрема. Такій меті слугують керівні принципи 

цього ладу й окремі його інститути. Воля більшості має щоразу бути визначена 

в ретельно регламентованій процедурі. Однак рішенню, прийнятому більшістю, 

має передувати обнародування вимог меншості й відкрита дискусія, 

різноманітні варіанти якої пропонує вільний демократичний лад. У 

демократичному суспільстві вони бажані, і суспільство підтримує їх, а тому для 

представників думок меншості формує з якомога меншим ризиком. Оскільки 

більшість у будь-який час може змінитись, думки меншості також мають 

реальний шанс проявити себе уповні. Так, можна конструктивно використати 

критику наявного стану речей, невдоволення особами, інститутами і 

конкретними рішеннями. У досягнуте в кінцевому результаті рішення 

більшості щоразу входить розумова діяльність і критика опозиційної меншості. 

Оскільки невдоволення і критика мають найрізноманітніші форми вираження, 

усвідомлення нестійкості своїх позицій примушує більшість суттєво зважати на 

інтереси меншості. 

 Дієздатність суспільного ладу, те, що він може втілити загальне благо у 

належний для всіх спосіб, забезпечується системою юридично встановлених та 

обумовлених правил гри, що склалися на основі історичних принципів у ході 

довгого історичного розвитку. По-різному забезпечена політична свобода слова 

і дискусії, а також свобода об’єднань ведуть до багатопартійної системи і права 

на організовану політичну опозицію. Вільні вибори з регулярним повтором у 

відносно короткий проміжок часу забезпечують контроль народу над 

використанням влади політичною більшістю. Влада відповідальна перед 

народним представництвом. Принцип поділу державної влади на різні гілки, що 

контролюють і стримують одна одну, слугує запобіганню надмірної 

концентрації влади в одній ділянці держави. Цю ж мету має відокремлення 

сфер державної діяльності від центрального керівництва і передання їх 

корпораціям і товариствам для самовідповідального здійснення функцій. 
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Громадянинові забезпечено вільну сферу діяльності завдяки визнанню 

основних прав і широкому захисту незалежними судами. Захист цілої системи 

гарантує передусім конституційне судочинство. Оскільки цей порядок через 

свою відкритість і різні гарантії свобод і впливів є вразливим, він захищається 

від сил, які принципово заперечують його основні принципи і правила гри, за 

допомогою таких запобіжних засобів, як ст.ст. 18, 21 Основного Закону [91]. 

 Історичну роль прийнятих ФКС ФРН рішень у справах щодо заборони 

партій засвідчили їхні правові наслідки для подальшого розвитку політико-

конституційного ладу ФРН. Після того, як суд постановив розпуск СІП та КПН 

і вилучення їхнього майна на користь Федеративної Республіки Німеччина у 

потрібних для громади цілях, він виніс заборону щодо створення організацій на 

зміну СІП та КПН або збереження наявних організацій як таких, що їх 

замінили. Ухвалене рішенням у справі СІП припинення депутатських мандатів 

від СІП у Бундестазі та земельних парламентах призвело до відповідної 

поправки у ст. 53 Федерального закону про вибори до Бундестагу від 8 липня 

1953 року щодо правових наслідків заборони партії для власників її мандатів 

[290]. 

 

 

4.2. Федеральний Конституційний Суд у механізмі захисту прав 

людини 

 Ефективним механізмом забезпечення основних прав і свобод особи є 

інститут конституційної скарги, який сприяє розвитку конституційно-правових 

засад демократії і піднімає на новий рівень можливість участі кожного в 

процесі розбудови держави.  

  Конституційна скарга, яка в незалежній Україні має лише стати 

"довгоочікуваним логічним кроком у розвитку вітчизняного 

конституціоналізму" [291, c. 111], у Федеративній Республіці Німеччина 
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вважають одним із найефективніших юридичних засобів захисту 

фундаментальних прав і свобод особи, втіленням конституційних цінностей у 

національному правопорядку [43, с. 55].  

 Конституційні скарги формують левову частину справ, які розглядає 

ФКС ФРН. 96% усіх справ ФКС – це саме конституційні скарги. Тільки за 

період з 1951 до кінця 1988 рр. до ФКС надійшло 71.447 конституційних скарг. 

Відтоді їхня кількість майже потроїлась і досягла на кінець 2013 року 200 тис. 

482. 2013 року Суд розглянув 6238 скарг, 91 – задовільнив (1,46%). Майже 70% 

скарг розглядають протягом року, ще 20% – протягом двох років [292, S. 29]. 

 Попри невеликий відсоток позитивних рішень за конституційними 

скаргами, можливість її подання вважають надзвичайно важливою складовою 

німецької конституційної юстиції, що слугує застережним чинником від 

прийняття неконституційних рішень органами державної влади.  

 Інститут конституційної скарги в системі німецького конституційного 

судочинства вважають одним із найуспішніших у світі, що викликає 

необхідність ретельного дослідження правового механізму його реалізації 

[293], а також порівняння механізму його функціонування на земельному і 

федеральному рівнях. 

 Вперше можливість подання конституційної скарги передбачила 

Баварська конституція 1818 року. Сьогодні ця норма закріплена на 

законодавчому рівні в ст. 93 Основного Закону, відповідно до якої ФКС 

уповноважений розглядати конституційні скарги, що можуть бути подані будь-

якою особою, яка вважає, що державна влада порушила одне з її основних прав 

або одне з прав (Art. 20 Abs. 4, Art. 33, Art. 38, Art. 101, Art. 103‚ Art. 104 GG). 

Відповідні положення містять інші параграфи Закону "Про ФКС": § 13 Abs. 8a, 

§ 90 Abs. 1 BVerFGG. 
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 Суб’єктом звернення з конституційною скаргою щодо захисту основних 

прав, закріплених в Основному Законі ФРН, може виступати будь-яка особа, 

права якої було порушено. Громадяни німецької національності можуть 

подавати конституційну скаргу щодо будь-якого основного права; іноземці та 

особи без громадянства – лише щодо прав, закріплених за ними Основним 

Законом ФРН [294, c. 86]. Крім цього, з конституційною скаргою можуть 

звертатися юридичні особи, якщо порушені щодо них права належать до 

основних і захищені Основним Законом, а також громади чи об’єднання 

громад, якщо відповідно до пункту 4 "б" ч. 1 ст. 93 Основного Закону ФРН та 

ст. 91 Закону "Про ФКС" щодо порушення їхніх прав на самоврядування, 

передбачених ст. 28 Основного Закону, а щодо законів земель – за умови, якщо 

скарга не може бути подана до земельного конституційного суду. 

 В обґрунтуванні скарги має бути зазначено право, порушення якого 

підлягає оскарженню, а також вказано дії або бездіяльність органів або установ, 

які призвели до того, що позивач вважає порушеними свої права [92, § 92]. 

 Конституційна скарга подається та обґрунтовується протягом одного 

місяця. Термін розпочинається з дати вручення або усного повідомлення 

рішення [92, § 93 Abs. 1].   

 Предметом конституційної скарги є порушення державною владою 

основних прав особи, закріплених Основним Законом ФРН – непорушності 

людської гідності, недоторканості і невідчужуваності прав людини (Art. 1)‚ 

права на життя і фізичну недоторканність (Art. 2)‚ рівності усіх перед законом 

(Art. 3)‚ свободи віросповідання і совісті (Art. 4)‚ свободи висловлювання 

думок (Art. 5)‚ права на мирні збори (Art. 8)‚ на створення спілок і об’єднань, 

включно "для охорони і поліпшення умов праці й економічних умов" (Art. 9)‚ 

таємниці листування (Art. 10)‚ свободи пересування (Art. 11)‚ вибору професії 
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(Art. 12)‚ недоторканості житла (Art. 13)‚ основних прав у сфері правосуддя‚ 

наприклад‚ на "законного суддю" тощо. 

 Предметом конституційної скарги може бути вже згадане в попередніх 

розділах порушення інших прав (Art. 93 Abs. 1 Satz 4a), включно з правом усіх 

німців на супротив кожному, хто спробує усунути конституційний лад, якщо 

застосування інших способів неможливе (Art. 20 Abs. 3)‚ права на рівний 

доступ до державної служби (Art. 33)‚ виборчих прав (Art. 38)‚ заборони на 

створення надзвичайних судів (Art. 101)‚ права бути вислуханим з питань 

права, зазнавати покарання за діяння, лише якщо його вина була встановлена 

законом до вчинення цього діяння, не бути покараним неодноразово за одне й 

те саме діяння за кримінальним законом (Art. 103)‚ прав особи, пов’язаних із 

законністю затримання та арешту (Art. 104). 

 Ст. 93 "а" Закону "Про ФКС" чітко передбачає допустимість 

конституційної скарги і зазначає умови такої допустимості: 1) принципове 

конституційне значення (§ 93а  Abs. 2a); 2) захист основних прав (§ 90 Abs. 1), 

зазначених у ч. 4 ст. 20, ст.ст. 33, 38, 101, 103 та 104 Основного Закону, і 

скаржник зазнає особливо тяжкої шкоди в разі відмови в розгляді 

конституційної скарги (§ 93а Abs. 2b). 

 Ч. 8 "а" ст. 13 та ст.ст. 90–95 Розділу 15 Закону "Про ФКС" визначають 

інші важливі умови розгляду конституційної скарги. Зокрема, ч. 2 ст. 90 Закону 

зазначає: якщо у випадку порушення прав є інша можливість судового розгляду 

справи, конституційна скарга може прийматися лише після вичерпання цих 

можливостей. Федеральний Конституційний Суд може приймати негайне 

рішення щодо конституційної скарги, для якої не вичерпалися інші можливості 

судового розгляду справи, якщо ця скарга має загальне значення або якщо для 

скаржника виникли б важкі та невідворотні негативні наслідки, якби він 

спочатку обрав інші шляхи судового розгляду справи. 
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 Вимога  використання усіх можливих способів захисту свого права 

видається обґрунтованою і доречною. По-перше, вона розвантажує ФКС від 

надмірної кількості скарг, які можуть бути вирішені в інших, аніж ФКС судах. 

Зокрема, спори між громадянином та державою чи між громадянами є 

предметом розгляду компетентних судів загальної, адміністративної, 

фінансової, трудової та соціальної юрисдикції (Art. 95). Для того, щоб 

конституційна скарга була допустимою, позивач може і мусить використати всі 

інші можливості захисту своїх прав. 

 По-друге, передбачена законом вимога суголосна з відповідальністю 

судів загальної юрисдикції щодо охорони та захисту конституційних прав 

громадян (Art. 1 Abs. 3), яка визначає основні права як безпосередньо чинне 

право, обов’язкове для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. 

 Попри невеликий відсоток задоволених конституційних скарг, цей 

інститут права відіграв визначну роль у становленні конституційної юстиції 

ФРН. Тому варто окремо зупинитися на розгляді тих конституційних справ, які 

набрали широкого суспільного розголосу і зміцнили демократичні засади 

німецького суспільства. 

 Рішення ФКС ФРН від 15 січня 1958 року в справі Люта [295] у 

німецькому правознавстві часто цитують, бо воно стало певним прецедентом у 

подальшому тлумаченні основних прав і свобод і їхньої взаємодії з 

громадянськими правами. Справа торкнулася проблематики меж основного 

права на свободу слова як основи будь-якої свободи і зафіксувала певну 

об’єктивну систему цінностей як фундаментальну складову німецького 

Основного Закону. 

 Суть справи: скаржник – керівник державної прес-служби в Гамбурзі 

Еріх Лют протягом 1950 року неодноразово публічно висловлювався проти 

сценариста і режисера Вайта Гарлана і публічно закликав прокатчиків, 
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власників кінотеатрів та глядачів до бойкоту прем’єри його кінофільму 

"Безсмертна кохана". На думку скаржника, Гарлан був у Третьому Рейху 

найвідомішим режисером нацистських фільмів, а його антисемітський 

пропагандистський фільм "Єврей Зюс", відзнятий за мотивами однойменного 

роману Л. Фейхтванґера, став одним із злочинних елементів в системі 

переслідування євреїв. Два творчих кінооб’єднання оскаржили проголошений 

бойкот у земельному суді, і їхній позов було задоволено: суд прийняв рішення 

зобов’язати Еріха Люта утриматися на майбутнє від подібних закликів, щоб 

уникнути можливого покарання у вигляді штрафу чи утримання під вартою. 

Підставою зазначеного рішення суд обрав  ст. 826 Німецького цивільного 

уложення (нім. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [296]), за яким дії Люта було 

визнаними такими, що суперечать загальноприйнятим нормам моралі. Суб’єкт 

звернення оскаржив це рішення у Верховному Суді землі Гамбург та звернувся 

з конституційною скаргою до ФКС, який її задовільнив. 

 Обґрунтовуючи своє рішення, ФКС зазначив, що вирок земельного суду, 

як акт державної влади в особливій формі вияву її судової гілки, своїм змістом 

може порушити основні права і свободи скаржника лише в тому випадку, коли 

ці основні права і свободи повинні бути враховані під час прийняття судом 

рішення. Суд заборонив суб’єкту звернення висловлювання, якими він міг би 

впливати на інших осіб з метою залучення до свого погляду щодо наступної 

появи Гарлана, і відповідно до цього формувати своє ставлення до створених 

ним фільмів. Фактично, це означало обмеження скаржника у вільному 

висловленні своєї думки. Земельний суд обґрунтував своє рішення тим, що 

вважав висловлювання Люта правопорушенням відносно позивачів за ст. 826 

Німецького цивільного уложення і на підставі норм цивільного права 

задовольнив вимогу позивачів до Люта утриматися від своїх висловлювань. У 

такий спосіб ця задоволена земельним судом цивільно-правова вимога 
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позивачів у вигляді судового рішення призвела, на думку ФКС, до акту 

державної влади, що обмежив свободу слова скаржника, адже рішення суду  

може порушити основне право скаржника відповідно до ч. 1 ст. 5 Основного 

Закону [91] лише тоді, коли застосовані норми цивільного права за змістом 

зазнають такого впливу з боку норм основних прав, що виходять за межі 

рішення суду [297]. 

 Суд також зазначив, що основні права призначені першочергово для того, 

щоб захистити простір свободи індивіда від посягання на нього з боку 

державної влади. Вони є захисними правами громадянина супроти держави. Це 

випливає як з еволюції ідеї основних прав, так і з тих історичних процесів, що 

призвели до внесення основних прав до конституцій низки держав. Згаданий 

зміст притаманний і основним правам, закріпленим в Основному Законі ФРН, 

що, помістивши розділ про основні права на початку конституції, хотів 

підкреслити пріоритет людини і її гідності перед владою держави. У цьому 

контексті законодавець забезпечив особливий механізм правового захисту цих 

прав – конституційну скаргу виключно щодо актів державної влади [298]. 

 Суд висловився також схвально про те, що в Основному Законі, який не 

прагне бути нейтральним з погляду оцінки регулятором, у розділі, 

присвяченому основним правам, встановлено, окрім іншого, об’єктивну 

систему цінностей, і що саме в ньому знаходить відображення принципове 

підсилення дієвості основних прав. Ця система цінностей, зосереджена на 

людській особистості, що вільно розвивається в межах соціальної спільноти, та 

її гідності, повинна бути конституційно-правовою базою для прийняття рішень 

в усіх галузях права.  Законодавча, виконавча та судова гілки влади отримують 

від неї директиви та стимули. Система цінностей безперечно впливає на 

цивільне право – жодна цивільно-правова норма не може їй суперечити, будь-

яку норму варто тлумачити з її погляду. Правовий зміст основних прав як 
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об’єктивних норм розкривається у приватному праві за посередництва 

положень, безпосередньо регулюючих цю галузь права. Нове право має бути 

узгодженим із системою цінностей основних прав так само, як і попереднє 

право за своїм змістом – спрямованим на цю систему цінностей. Вона наділяє 

право специфічним конституційно-правовим змістом, що надалі визначає його 

тлумачення. Суперечка між приватними особами про права і обов’язки з огляду 

на ці норми цивільного права, що перебувають під впливом основних прав, 

залишається цивільним спором. Норми цивільного права тлумачать і 

застосовують, навіть якщо його тлумачення повинне підпорядковуватись 

нормам публічного права, конституції. 

 ФКС також наголосив, що вплив ціннісних критеріїв основних прав 

передусім проявлятиметься у тих положеннях приватного права, що містять 

імперативні норми і в такий спосіб формують в широкому значенні частину 

ordre public (лат. громадський порядок), тобто принципи, що з огляду на 

загальне благо повинні бути обов’язковими і для формування правовідносин 

між індивідами, а тому позбавлені домінування волі однієї особи. Згадані 

положення близько споріднені за своєю метою з публічним правом, якому 

вони, доповнюючи, підпорядковуються. Це піддає їх особливому впливу з боку 

конституційного права. Судова практика має в своєму розпорядженні для 

реалізації такого впливу насамперед загальні положення, що стосуються, як, 

напр. ст. 826 Німецького цивільного уложення [296], критеріїв оцінки 

поведінки людини, що виходять за рамки цивільного права, власне взагалі не 

передбачені законом критерії, як-от загальноприйняті моральні норми. Адже 

приймаючи рішення про те, що вимагають ці соціальні заповіді в кожному 

окремому випадку, Суд наголосив, що слід передусім виходити з сукупності 

ціннісних уявлень, що їх народ досягнув на певному етапі свого духовного і 

культурного розвитку й зафіксував у своїй конституції. Тому  загальні 
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положення справедливо дістали назву "місця проникнення" основних прав у 

цивільне право [296]. 

 У своїй аргументації ФКС зазначив також, що суддя на підставі 

конституційної скарги повинен перевірити, чи матеріальні цивільно-правові 

норми, які він має застосувати, зазнали впливу з боку основних прав.  Якщо це 

так, тоді, інтерпретуючи і застосовуючи ці положення, йому слід зважати на 

спричинені цим зміни приватного права. У цьому полягає зміст зобов’язального 

характеру основних прав і щодо цивільного права (Art.1 Abs. 3 GG). Якщо ж він 

не врахує цих критеріїв і обґрунтує свій вирок, залишивши поза увагою 

згаданий конституційно-правовий вплив на норми цивільного права, то в 

такому разі він не тільки порушує об’єктивне конституційне право, не 

визнаючи змісту норм основного права (як об’єктивної норми), а й своїм 

вироком у ролі носія державної влади посягає на основне право, на дотримання 

якого громадянин має конституційне право, зокрема через судову владу. Проти 

такого вироку можна апелювати, подавши конституційну скаргу до ФКС, 

зберігаючи за собою право на подолання правової помилки у низці цивільно-

правових судових інстанцій. 

 ФКС вважає своїм обов’язком перевірити, чи суд загальної юрисдикції 

правильно оцінив межі дії та силу впливу основних прав у ділянці цивільного 

права. Водночас, з цього випливає обмеження перевірки: здійснювати повну 

перевірку вироків, винесених суддями суду загальної юрисдикції, на правові 

помилки, не є компетенцією Конституційного Суду. ФКС повинен лише 

здійснювати оцінку впливу основних прав на цивільне право і декларувати й 

тут ціннісний зміст конституційно-правових норм. Сенс інституту 

конституційної скарги полягає в тому, що всі акти законодавчої, виконавчої та 

судової гілок влади повинні бути перевірені на їхню "співмірність з основними 

правами" (ст. 90 Закону "Про ФКС" [92]). Своє призначення ФКС не вбачає в 
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тому, аби бути ревізійною інстанцією чи інстанцією додаткової ревізії судів 

загальної юрисдикції, однак він не відмовляється в цілому від перевірки таких 

рішень і не ігнорує виявленого ним нехтування норм і обсягу основних прав 

[299]. 

 Основне право на свободу слова ФКС визначив у рішенні в справі Люта 

найпрямішим вираженням особистістю в суспільстві одного з найвищих прав 

людини загалом (франц. un des droits les plus précieux de l’homme) за ст. 11 

Декларації прав людини і громадянина від 1789 р. [300]. Для державного ладу 

вільної демократії воно є попросту установчим елементом, тому що 

уможливлює передусім постійне духовне змагання, боротьбу думок, що є його 

життєво необхідним складником. У певному сенсі, це, за словами Б. Кардозо, – 

основа будь-якої свободи в цілому, невід’ємна умова майже кожної з усіх 

інших форм свободи. 

 Із такого основного значення свободи слова, на думку ФКС, для держави 

з вільною демократією випливає, що з погляду цієї конституційної системи 

нелогічна будь-яка релятивація предметної сфери дії згаданого основного права 

зі звичайним законом (і внаслідок цього неминуче зі судами, що тлумачать 

закони в ході судової практики). Чинною і в даному випадку є радше викладена 

вище аргументація про співвідношення основних прав і положень приватного 

права: загальні закони в їхній дії, що обмежує основне право, варто розглядати 

та інтерпретувати на підставі значення цього основного права таким чином, 

щоб зберегти особливий ціннісний зміст цього права, який у вільній демократії 

повинен забезпечувати принципове очікування свободи слова в усіх сферах і 

головно в громадському житті. Взаємовідношення між основним правом і т. зв. 

загальними законами не можна розглядати як одностороннє обмеження 

загальними законами основних прав, бо відбувається радше взаємодія в тому 

сенсі, що хоча загальні закони формально обмежують дію основного права, 

вони повинні тлумачитись із погляду вартісного значення цього основного 
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права у вільній демократичній державі і тому повинні бути заново лімітовані в 

їхній дії, що обмежує основне право [301]. 

 ФКС констатував також у своєму рішенні, що, використовуючи правовий 

інститут конституційної скарги, він покликаний охороняти основні права і 

мати, відповідно до цього, юридичні можливості для контролю практики судів 

там, де вони, застосовуючи загальний закон, переступають визначену 

основними правами межу і в такий спосіб можуть незаконно обмежити 

юридичну силу основних прав в окремому випадку. До компетенції 

Конституційного Суду повинна належати демонстрація специфічної цінності, 

втіленої в цьому основному праві вільної демократії, усім органам державної 

влади, в тому числі судам загальної юрисдикції та встановлення конституційно-

правового балансу між суперечливими, гальмівними та обмежувальними 

тенденціями стосунків між основним правом та загальними законами. 

 Судова практика, що розпочалася з рішення в справі Люта, закріпила 

чинність основних прав у тлумаченні та застосуванні й тих правових норм, що 

регулюють взаємовідносини між громадянами держави (т.зв. опосередкована 

дія третіх осіб), де теж повинні враховуватись ціннісні критерії, визначені 

основними правами.  Необхідність дотримання цих принципів ФКС підтвердив 

у своїх подальших рішеннях, напр., у справі Шмід – Шпігель [302], у справі 

Cпілки любителів звукозапису [303], у справі "Мефістофель. Історія однієї 

кар’єри” [304], а також у дискусії щодо допустимості образливих оцінних 

суджень у рамках політичних дискусій [305]. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 Історія Федерального Конституційного Суду – це важлива частина  історії 

Федеративної Республіки Німеччина. Створений у посттоталітарній Німеччині 

Суд від рішення до рішення сам утверджувався як гарант Основного Закону 

ФРН і відроджував у суспільстві віру в справедливий суд. У жорсткій 
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конкуренції з іншими судами та конституційними органами Німеччини ФКС 

зумів вже на початку діяльності утвердити свою самостійність і незалежність, а 

виваженими й неупередженими рішеннями сприяти розбудові демократичного 

суспільства. 

 Становлення конституційної юстиції ФРН відбувалось у складних умовах 

політичної боротьби, коли конкуруючі партії намагались використати усі 

можливі законні, а інколи й незаконні методи впливу на Конституційний Суд. 

Потрібно віддати належне суддям ФКС, які завжди залишались на боці 

конституції і її охорони і зуміли довести і політичним партіям, і громадськості 

свою політичну незаанґажованість і об’єктивність. Саме тому серед переважної 

більшості громадян Німеччини сьогодні панує високий рівень довіри до ФКС. 

 Історико-правовий досвід діяльності ФКС свідчить про те, що попри 

невеликий відсоток позитивно вирішених справ, сама можливість вирішення 

конституційних спорів у незалежному федеральному суді створила надійну 

передумову для рівноправних стосунків між усіма гілками державної влади, 

конституційними органами, державою і громадянином. 

 Розгляд спору між політичними партіями щодо створення Збройних сил 

ФРН підтвердив політичну і юридичну самостійність ФКС. Попри неодноразові 

спроби тиску і з боку правлячої, і з боку опозиційної партій, Суд не дозволив 

учасникам процесу маніпулювати його ходом. Різні політичні уподобання не 

стали перешкодою для суддів першого і другого сенатів, щоб прийняти спільне, 

політично нейтральне рішення. У період становлення ФКС і Німецької 

республіки загалом це стало для інших конституційних органів федерації та 

земель потужним сигналом, який мав застерегти їх від подальших спроб 

недооцінки чи тиску на Суд. Неупереджений підхід ФКС під час розгляду 

справи мав, зрештою, наслідком для країни те, що 1954 року в Парижі було 

прийнято рішення про вступ ФРН до НАТО з національною армією, Німеччина 

отримала майже повноцінний суверенітет, а статус окупаційної зони було 

ліквідовано. Сьогодні Збройні сили ФРН не лише захищають державний 
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суверенітет ФРН, але й беруть участь в операціях миротворчих сил ООН за 

межами країни (теж завдяки відповідному рішенню ФКС). 

 Рішення ФКС щодо заборони політичних партій відіграло історичну роль 

в утвердженні конституційного ладу Німеччини. Воно нелегко далося Суду, бо 

потрібно було зробити вибір між захистом вільного характеру політичного 

процесу шляхом сприяння діяльності політичних партій чи захистом вільного 

демократичного ладу шляхом перешкоджання недемократичному розвитку 

політичних партій. У своєму рішенні ФКС зафіксував фундаментальні роздуми 

Суду щодо понять вільного демократичного суспільного ладу та демократії, а 

діяльність неконституційних партій визнав незаконною.  

  ФКС Німеччини лише двічі скористався своїм повноваженням щодо 

заборони політичних партій. Після повалення фашистської диктатури, у перші 

роки побудови незалежної демократії це рішення відіграло важливу роль. 

Реакційні політичні сили було попереджено, що конституційна юстиція нової 

держави не допустить націонал-соціалістичного реваншу, але й не прагнутиме 

своєю практикою перешкоджати розвиткові політичних партій. Обережне 

поводження ФКС із зазначеним повноваженням зумовлене переконанням, що 

прихована ворожість до демократичної системи може бути небезпечнішою, ніж 

відкрита. 

 Рішення ФКС в справі Люта закріпило чинність основних прав у 

тлумаченні та застосуванні й тих правових норм, що регулюють 

взаємовідносини між громадянами держави, де теж повинні враховуватись 

ціннісні критерії, визначені основними правами.  

 Конституційний Суд закріпив за собою право демонстрації усім органам 

державної влади, включно з судами загальної юрисдикції, специфічної цінності, 

втіленої в основному праві вільної демократії,  та встановлення конституційно-

правового балансу між основним правом та загальними законами. 

 Захист основних прав, які ФКС визнав обов’язковими для законодавчої, 

виконавчої та судової  влади як безпосередньо діюче право, належить до 
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пріоритетних завдань ФКС. Однак зловживання цими правами з метою 

усунення вільного демократичного ладу Суд вважає підставою для їх 

позбавлення. Таке рішення на користь "озброєної демократії" є одним із 

способів забезпечення її дієвості. 

 На особливу увагу заслуговують теоретико-правові надбання ФКС ФРН, 

випрацювані під час прийняття рішень по конституційних скаргах, обов’язкова 

перевірка Судом фактів порушення основних прав людини, контроль 

відповідності оскаржуваних правових актів Основному Закону, офіційне 

тлумачення суперечливих рішень, прийнятих судами загальної юрисдикції. 

Комплексне дослідження тематики конституційних скарг та процедури їхнього 

розгляду ФКС ФРН може слугувати тематикою для подальших історико-

правових досліджень. 

 Основні положення розділу відображено в чотирьох публікаціях [306–

309]. 
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 ВИСНОВКИ 

 

  

 У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає в аналізі становлення та розвитку 

конституційної юстиції ФРН, зокрема, Федерального Конституційного Суду та 

земельних конституційних судів, їх юрисдикції та провідної ролі в процесі 

зміцнення конституційного ладу Німеччини. 

 За результатами здійсненого дослідження зроблено такі висновки: 

 1. Сучасна німецька конституційна держава сформувалась у результаті 

тривалої конституційно-політичної еволюції країни. Правові підстави для 

становлення конституційного ладу Німеччини створили найважливіші німецькі 

конституції XIX-XX ст.: Франкфуртська Конституція 1849 р., Імперська 

конституція 1871 р., Конституція Веймарської республіки 1919 р. та Основний 

Закон ФРН (1949 р. та 1990 рр.). Саме після прийняття Конституції 1849 р. було 

зроблено перші кроки в напрямі створення вищого Конституційного Суду 

Німеччини, однак окремі елементи німецької конституційної юстиції можна 

ідентифікувати задовго до цього.  

 2. Вже в ХІІ ст. у судах вирішувались конфлікти між першими особами 

німецьких королівств, що нагадує сучасне повноваження ФКС із вирішення 

спорів між федеральними органами влади. З XIV ст. відомі аустреґальні суди 

Німеччини, які розвинулись із третейських і були провісниками теперішніх 

конституційних судів. Конституційну юстицію Священної Римської імперії 

німецької нації можна пов’язати з Імперським камеральним судом та 

Імперською надвірною радою 1495 р.  

 3. Створення Державного суду, який би мав право розгляду звинувачень 

проти міністрів і високопосадовців, уперше було передбачено Конституційним 

актом Великого герцогства Баденського 1818 р., Баварською конституцією 

1818 р. та  Конституцією Саксонії 1831 р. Франкфуртська Конституція 
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Німецької імперії 1849 р. передбачила, але не втілила в життя норми щодо 

конституційного судочинства у формі Імперського суду Німеччини як 

найвищого судового органу в системі розподілу гілок влади. У Веймарській 

республіці (1919–1933 рр.) створюють Конституційний суд, який нагадує 

сучасний ФКС, але не працює самостійно як вищий конституційний орган.  

 4. Занепад демократичної республіки і побудова Гітлером нацистської 

диктатури призупиняють будь-які процеси з правової охорони конституції в 

Німеччині, які поновлюються лише в повоєнний час, після поділу Німеччини. 

На основі Франкфуртської Конституції 1849 р. у ФРН випрацьовують 

Основний Закон (1949 р.), який створює правову основу для діяльності ФКС. 

Прийнята 1949 р. Конституція НДР, хоч і передбачала створення 

конституційного комітету для перевірки конституційності законів республіки, 

не змогла запропонувати реальної конституційної юстиції. 

 5. Формування органів земельної конституційної юстиції в повоєнній 

Німеччині проходило в два етапи – через прийняття земельної конституції та 

створення відповідного земельного конституційного суду. До створення 

існуючої моделі Федеративної Німеччини великою мірою долучились країни-

переможниці в Другій світовій війні. Однак, незважаючи на певну штучність 

тогочасного федеративного устрою, саме позитивний історико-правовий досвід 

німецького федералізму забезпечив тяглість федеративної ідеї, її позитивне 

сприйняття в суспільстві і подальший  ефективний розвиток, а також 

сформував сприятливу основу для розбудови в ФРН подвійної системи 

конституційної юстиції – на федеральному і земельному рівнях.  

 6. Історія ФКС – це важлива частина  історії Федеративної Республіки 

Німеччина. Створений у посттоталітарній Німеччині Суд від рішення до рішен-

ня сам утверджувався як гарант Основного Закону ФРН і відроджував у 

суспільстві віру в справедливий суд. У жорсткій конкуренції з іншими судами 

та конституційними органами Німеччини ФКС зумів вже на початку діяльності 

утвердити свою незалежність і незаангажованість, а виваженими й неупередже-
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ними рішеннями сприяти розбудові демократичного суспільства, гармонізації 

життя країни, становленню парламентської демократії, незалежності гілок вла-

ди, формуванню правової свідомості та культури всіх суб’єктів правовідносин. 

 7. ФКС ФРН має подвійну правову природу і займає особливе становище 

в судовій системі ФРН в цілому. Це судовий орган, який вирішує конфлікти в 

формі судового процесу, а по відношенню до інших конституційних органів 

виступає незалежним органом державної влади. ФКС не входить до системи 

судів загальної юрисдикції і тому не є по відношенню до них судом вищої 

інстанції. Він завжди приймає свої рішення як перша і одночасно остання 

інстанція. За предметом і юридичною дією його рішення займають провідне 

місце в системі судових органів федерації.  

 8. Основний Закон і Закон про ФКС передбачили особливий порядок його 

формування – виключно парламентським шляхом, на відміну від інших держав, 

де використовується змішаний принцип і у виборі суддів бере участь кілька 

органів державної влади. У ФРН як парламентській республіці такий порядок 

формування складу Конституційного Суду свідчить про послідовне проведення 

принципу парламентаризму. Важливу роль у процесі еволюції ФКС відіграли 

нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ФКС, а також політико-

декларативні документи, які Суд випрацював  для себе сам. 

 9. Федеративний устрій ФРН забезпечив подвійний державний статус 

федерації і земель.  Основний Закон ФРН закріплює за  кожною із земель право 

на конституційну автономію, тож окрім ФКС до правової охорони конституції 

долучаються земельні конституційні суди. В процесі розвитку ФКС не лише 

відстояв право на самостійність і незалежність щодо інших конституційних 

органів федерації, але й всією своєю діяльністю сприяв налагодженню 

співпраці між органами конституційної юстиції федерації та земель. Земельні 

конституційні суди ФРН не підпорядковуються ФКС і не вибудовують з ним 

ієрархічної структури, а співіснують як самостійні органи. Подібно до ФКС, 
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земельні конституційні суди мають подвійну правову природу – незалежних 

судових органів та конституційних органів влади.  

 10. Сукупність повноважень ФКС забезпечує успішну реалізацію ним 

головного завдання з правової охорони Основного Закону ФРН. Характерною 

особливістю компетенції ФКС є наявність у їхньому переліку як украй 

популярних, традиційно присутніх у німецькому конституційному судочинстві 

повноважень, так і повноважень, які на практиці або ніколи не здійснювались, 

або застосовувались украй рідко. Наявність таких повноважень зумовлена 

врахуванням досвіду посттоталітарної держави, який передбачає існування 

конституційних засобів для запобігання можливій узурпації влади 

неконституційними органами. 

 11. Аналіз історико-правового досвіду діяльності ФКС свідчить про те, 

що більшість резонансних суперечок, які виникали в німецькому суспільстві на 

політичному, економічному, соціальному чи релігійному ґрунті, завершувались 

у ФКС. Попри невеликий відсоток позитивно вирішених справ, сама 

можливість вирішення конституційних спорів у незаанґажованому 

федеральному суді створює надійну передумову для рівних стосунків усіх гілок 

державної влади, конституційних органів, держави і громадянина. 

Конституційний Суд ФРН закріпив за собою право демонстрації усім органам 

державної влади, включно з судами загальної юрисдикції, специфічної цінності, 

втіленої в основному праві вільної демократії, та встановлення конституційно-

правового балансу між правом та законами. 

 12. Опираючись на цінний історико-правовий досвід становлення та 

розвитку конституційної юстиції ФРН, реформування судової системи в 

Україні на фоні загострення політичної боротьби могло б відбуватися через 

запровадження наступних заходів: 

– внесення змін до конституційного законодавства України з метою запро-

вадження інституту конституційної скарги як одного з найефективніших 

засобів захисту основних прав і свобод громадян, з відповідним механізмом 
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подання конституційної скарги (її попередня перевірка, впровадження належ-

ного судового збору, закріплення права на конституційну скаргу в 

Конституції України, вимога конституційної більшості для скасування цієї 

норми); 

– реорганізація діяльності КСУ шляхом створення двопалатного суду з раціо-

нальним розподілом повноважень та передачею частини компетенцій судо-

вим палатам. Це дасть змогу ефективно реагувати на можливе перевантажен-

ня органів конституційного судочинства через запровадження інституту 

конституційної скарги і забезпечувати виконання головного завдання консти-

туційної юстиції – захисту конституції і передбачених нею основних прав; 

– надання КСУ шляхом внесення відповідних змін до Конституції України та 

Закону "Про Конституційний Суд України" повноваження щодо заборони 

політичних партій, які дискредитували себе відкрито ворожим відношенням 

до існуючого конституційного ладу, публічними заявами з вимогою його 

повалення, розпалюванням національної, расової чи релігійної ворожнечі; 

– ширше залучення до роботи в складі КСУ правників-науковців з досвідом 

науково-педагогічної діяльності, які б сприяли випрацюванню і прийняттю 

несуперечливих рішень, керуючись виключно принципами права, а не 

політичною доцільністю.  
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