
ГАМБУРЗЬКА РАТУША

Місце розташування земельного  
парламенту та уряду



ГАМБУРЗЬКА РАТУША
Місце розташування земельного парламенту та уряду



ВИХІДНІ ДАНІ
Земельний центр політичної освіти є складовою управління 
шкільної та професійної освіти Вільного та Ґанзейського 
міста Гамбург. Склад його наглядової ради, що забезпечує 
позапартійність діяльності, відповідає принципу плюралізму.

До завдань Земельного центру належать:
підготовка та поширення власних публікацій
придбання прав на публікації тематичного характеру
координація та підтримка політичної освіти
консультації з питань політичної освіти
співпраця з організаціями та об’єднаннями громадян
фінансова підтримка заходів в сфері політичної освіти
проведення в ратуші семінарів для цільових груп
публічні заходи

В своїй діяльності ми орієнтуємося на всіх мешканців 
Гамбурга. Наші інформаційні матеріали та публікації можна 
отримати в кіоску протягом годин роботи. Сплативши 
абонентську плату 15 євро на рік, можна додатково отримати 
до п’яти книжок з нашої видавницької програми.

Земельний центр політичної освіти Гамбурга співпрацює 
з центрами інших федеральних земель та з Федеральним 
Центром політичної освіти. За адресою www.politische-bil-
dung.de можна знайти інформаційні матеріали, підготовлені 
спільно всіма центрами.

Приміщення центру розташовані за адресою:
Dammtorstraße 14
20354 Hamburg

Вхід до кіоску з інформаційними матеріалами за адресою: 
Dammtorwall 1

Кіоск з інформаційними матеріалами працює:
понеділок-четвер з 12.30 до 17.00
п’ятниця з 12.30 до 16.30
Під час літніх канікул в Гамбурзі:
понеділок-п’ятниця з 12.00 до 15.00

Контакти
Телефон: (040) 428 23 – 48 08
Факс: (040) 428 23 – 48 13
E-Mail: PolitischeBildung@bsb.hamburg.de
Сторінка в інтернеті: www.hamburg.de/politische-bildung
Twitter: https://twitter.com/LZPolBildung

Під час підготовки цієї публікації всі наявні авторські права 
на зображення були старанно перевірені, отримані дозволи 
на їх використання та зроблені відповідні посилання. У разі, 
якщо якісь посилання виявилися невірними або неповними, 
просимо правовласників звертатися до Земельного центру 
політичної освіти. 
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ГАМБУРЗЬКА РАТУША
Місце розташування земельного парламенту та уряду

В цій брошурі ми хотіли б представити Вам Гамбурзьку 
ратушу – місце розташування земельного парла-
менту та уряду.

Гамбурзька ратуша розташована 
в центрі міста. Вона була збудо-
вана більше як сто років тому, 
між 1886 та 1897 рр. З її вишукано 
оздобленим фасадом, фронтом 
111 метрів завширшки, з цен-
тральною 112-метровою вежею та 
647 приміщеннями ратуша нага-
дує палац.

Також й на внутрішній двір рату-
ші варто подивитися. Вхід в нього 
вільний, він являє собою затишне 
місце посередині метушливого 
великого міста.

Щороку у дворі Гамбурзькі Гро-
мадські збори влаштовують пар-
ламентське літнє свято. В цей 
день у дворі виставляють пара-
солькі, під якими можна знайти 
напої та легкі закуски.

Посередині двору в фонтані Ги-
гиеї плескає вода. Крім фігури 
цієї давньогрецької богині здо-
ров’я фонтан прикрашають казкові фігури та дракон. 
Гигиея та дракон символізують подолання холерної епі-
демії в Гамбурзі у 1892 р.

З Гамбурзької ратуші здійснюється управління 
містом 
Хоча ратуша і нагадує палац, тут правлять не королі 
або імператори. Тут працюють земельний парламент та 

земельний уряд, демократично 
обрані мешканцями-виборцями 
Гамбурга.

Місцевий парламент назива-
ють «бюргершафт» – Громад-
ськими зборами, а уряд має 
назву «Сенат». В ратуші обго-
ворюються теми та приймають-
ся рішення, що мають значення 
також і для Вас: наприклад, пи-
тання житла, охорони здоров’я, 
організації шкільного навчання 
та вищої освіти, фінансів.
На наступних сторінках запро-
шуємо Вас прогулятися ратушею 
та познайомитися із завданнями 
та роботою Громадських зборів 
та Сенату. Під час цієї екскурсії 
ми також покажемо Вам чудові 
приміщення з прикрасами як-от 
фрески, різьба по дереву і т. інш. 
В цих приміщеннях проводяться 
заходи, а також в них прийма-
ють офіційні делегації з багатьох  
країн світу.

Але перед тим, як пройти до ратуші скрізь вишукано 
оздоблені ворота з кованого заліза, дізнайтеся більше 
про політичну структуру Гамбурга.



Вид з півдня на ратушу та на річку  
Альстер (внутрішня та зовнішня Альстер)
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ГАМБУРГ Є ДРУГИМ  
ЗА КІЛЬКІСТЮ МЕШКАНЦІВ  
МІСТОМ НІМЕЧЧИНИ
Тут живуть 1,8 мільйона людей

Збудована 2016 р. Ельбська філармонія – концертний  
зал та водночас новий символ міста Гамбург

Гамбург є другим за кількістю мешканців містом Німеч-
чини з 1,8 мільйонами жителів на площі 755,3 квадрат-
них кілометрів.

Поблизу ратуші тече річка Альстер. Багато століть тому 
на ній було збудовано греблю, так виникло озеро Аль-
стер. Після будівництва укріплень воно згодом розділи-
лось на «Внутрішній» та «Зовнішній Альстер». Вздовж 
кордону між ними лежить Ломбардський міст. На світ-
лині ліворуч можна побачити внутрішню та зовнішню 
частини озера-річки Альстер, що їх розділяють залиш-
ки міських укріплень та Ломбардський міст. Доріжки 
на берегах озер – улюблене місце прогулянок містян та 
туристів, які при сонячній погоді можуть насолоджува-
тися краєвидом.

З понад 1,8 мільйона мешканців міста майже 700  
тисяч (близько 37 %) є мігрантами 
або нащадками мігрантів. Тобто це 
люди, які або самі переселилися на 
територію сучасної Федеративної 
Республіки після 1949 року, або ті 
з народжених в Німеччині, у кого 
принаймні один з батьків був сам мі-
грантом або мав мати чи батька, які 
хоч і народилися в Німеччині, але 
мали інше громадянство.



Німеччина складається з 16 федеральних земель

НИЖНЯ 
САКСОНІЯ

ШЛЕЗВІГ-
ГОЛЬШТАЙН

ГАМБУРГ

БРЕМЕН

МЕКЛЕНБУРГ-
ПЕРЕДНЯ ПОМЕРАНІЯ 

БЕРЛІН

БРАНДЕНБУРГ
САКСОНІЯ-
АНГАЛЬТ

САКСОНІЯ
ТЮРИНГІЯ

ГЕССЕН

ПІВНІЧНИЙ 
РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ

РЕЙНЛАНД-
ПФАЛЬЦ

СААР-
ЛАНД

БАДЕН-
ВЮРТЕМБЕРГ

БАВАРІЯ

Нідерланди

Бельгія

Люксембург

Франція

Швейцарія

Австрія

Чехія

Польща

Північне море

Балтійське море
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МІСТО ГАМБУРГ Є ОДНІЄЮ  
З ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬ  
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ  
НІМЕЧЧИНИ – З ОДНІЄЮ 
ОСОБЛИВІСТЮ
Німеччина має 16 федеральних земель. Гамбург – 
одна з них
Німеччина поділяється на 16 федеральних земель. 
Гамбург – одна з них. На карті ліворуч 
видно обриси кордонів Німеччини з 
зазначенням всіх 16 федеральних 
земель. Кожна з федеральних 
земель керується земельним 
урядом. В Гамбурзі це – Се-
нат.

Федеральна земля Гам-
бург є містом-державою
Структура Гамбургу відріз-
няється від структури біль-
шості федеральних земель. 
До нього не відносяться інші 
міста або села. Тому Гамбург 
є містом-державою. Такими мі-
стами-державами є також Бремен з 
Бремерхавеном та Берлін. Вони звуться 
містами-державами, оскільки їх територія 
охоплює тільки територію міста (виключенням є мі-
сто-держава Бремен, до якої відноситься ще місто Бре-
мерхафен). В місті-державі немає ані повітів, ані комун, 
як в інших німецьких федеральних землях. 

Об’єднання всіх федеральних земель в Федератив-
ну Республіку Німеччину
Федеральні землі входять до складу більшого держав-
ного утворення – Федеративної Республіки Німеччини. 
Федеративна Республіка Німеччина керується феде-
ральним урядом, місцем знаходження якого є Берлін.

Розподіл повноважень федерального уряду та зе-
мельних урядів
Як федеральний уряд, так і уряди 16 федеральних зе-

мель мають власні компетенції. Наприклад, 
федеральний уряд відповідає за зовніш-

ню політику. До цієї сфери належить 
зокрема зміцнення миру, а також 

надання гуманітарної допомоги 
людям, що постраждали від 
громадянських та інших війн. 
У компетенції федерального 
уряду також знаходиться по-
літика по відношенню до бі-
женців та надання притулку.

Розподіл законодавчих функцій між Федеративною 
Республікою Німеччиною та федеральними землями
Розподіл завдань закріплений в 70-й та подальших 
статтях Конституції ФРН. В ній записано, хто і в якій 
сфері здійснює законодавчу діяльність. Де можна озна-
йомитися з Конституцію, Ви дізнаєтеся на сторінці 13. 

На фасаді ратуші закріплено 
великий герб Вільного та 

Ґанзейського міста Гамбург від 
1897 року. Два леви, що стоять 

на задніх лапах та дивляться в 
сторони, тримають щит. На ньому 

зображений замок з трьома вежами. 
Середня вежа символізує середньовічний 

Маріїнський Собор, який знесли на початку 
19 ст. Обидві зірки над крайніми баштами є так 

званими маріїнськими зірками, названими на честь Св. Марії, 
покровительниці Гамбурга у Середньовіччі.



Deutschland hat 16 Bundesländer

Шлезвіг-Гольштайн

Шлезвіг-Гольштайн

Нижня Саксонія
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ЦЕНТР

АЛЬТОНА

ГАРБУРГ

БЕРҐЕДОРФ

МІТТЕ / 
ЦЕНТР

Гамбург поділено на сім районів, в кожному  
з них є районна управа
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ГАМБУРГ ПОДІЛЕНО НА СІМ 
РАЙОНІВ
Кожний район має управу та районні збори

До міста-держави Гамбурга не відносяться ніякі подаль-
ші населенні пункти або села. Натомість в Гамбурзі є 
міські райони

Гамбург поділено на сім районів
На зображенні ліворуч показані контури міста Гамбург 
з поділом на сім міських районів: Гамбург-Мітте, Альто-
на, Еймсбютель, Гамбург-Норд, Вандсбек, Берґедорф та 
Гарбург.

Управління районами
Кожен із семи міських районів Гамбурга має власне 
управління: районну управу. На карті ліворуч зображе-
но будівлі, в яких вони розташовані. Деякі відділи цих 
управ знаходяться в інших будівлях. Де саме знаходять-
ся відділи управ, які відповідальні за питання, що Вас 
цікавлять, Ви можете довідатися в районних управах.
В цих управах Ви можете та маєте попіклуватися про ба-
гато речей. Наприклад, тут Ви можете пройти реєстра-
цію після переїзду на нове місце проживання, у відділі 
реєстрації актів цивільного стану можете зареєструвати 
народжену дитину або укласти шлюб. Також в районних 
управах можна отримати або продовжити термін дії по-
свідчення особи, отримати довідку про народження, 
шлюб або смерть. 

Контроль за управліннями
Населення кожного району Гамбурга має власне де-

мократичне обране представництво – районні 
збори. Їх обирають на п’ять років 

всі мешканці, 
що мають виборчі права. 
Районні збори консультують та контролюють районні 
управи. Вони вирішують багато питань, за які є відпові-
дальними управи.

Районні збори не є парламентами, адже вони не при-
ймають законів. Закони для міста Гамбург та для його 
районів може приймати тільки земельний парламент – 
Гамбурзькі Громадські збори.

Більше про роботу районних зборів Ви можете 
дізнатися в брошурі «Ви обираєте Громадські збори. 
– Ви обираєте районні збори». Цю брошуру можна 
завантажити за адресою https://www.hamburg.de/conte
ntblob/12407998/215403da6b0435b2adf3c52e2ce08781/data/
ringbuch-bezirksversammlung-buergerschaft-2019.pdf

https://www.hamburg.de/contentblob/12407998/215403da6b0435b2adf3c52e2ce08781/data/ringbuch-bezirksversammlung-buergerschaft-2019.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12407998/215403da6b0435b2adf3c52e2ce08781/data/ringbuch-bezirksversammlung-buergerschaft-2019.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12407998/215403da6b0435b2adf3c52e2ce08781/data/ringbuch-bezirksversammlung-buergerschaft-2019.pdf


Гамбурзька ратуша вночі
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Вночі у світлі численних ліхтарів Гамбург виглядає 
особливо привабливо. Гамбурзька ратуша також освіт-
люється прожекторами, а її фасади випромінюють теп-
ле світіння. Тут, у Гамбурзі, можна почуватися добре і 
жити в мирі. Тут визнають права людини. Тут люди жи-
вуть в демократії. Демократія означає «влада народу». 
Населення може брати участь у рішеннях з будь-яких 
питань. 
В демократії всі люди мають 
однакові права та обов’язки. 
Всім дозволено вільно вислов-
лювати власні думки, збира-
тися та отримувати інформа-
цію.

Але так було не завжди:
1933-1945 роки були в Німеччи-
ні періодом диктатури Націо-
нал-соціалістичної німецької 
робітничої партії (НСДАП) з її «фюрером» Адольфом 
Гітлером. Усі інші партії в цей період були заборонені. 
Політичних дисидентів, гомосексуалістів, людей з об-
меженими можливостями, сінті та ромів і, насамперед, 
людей єврейського походження переслідували і вбива-
ли. Заборона на професію, переслідування, експропріа-
ція, ув’язнення, стерилізація та кастрація, депортації та 
вбивства були на порядку денному.
1939 року з нападу Німеччини на Польщу почалася Дру-
га світова війна. «Третій Рейх» розв’язав Другу світову 
війну, яка в Європі закінчилась 8 травня 1945 року. Роз-
почата Гітлером та його націонал-соціалістичним ре-
жимом війна принесла значній частині Європи незмір-
ні страждання, смерть і руйнування. 55 мільйонів людей 
загибли, з них 5,5 мільйона були німці і 50 мільйонів – 
представники багатьох інших народів.

Наприкінці Другої світової війни значна частина міста 
Гамбург лежала в руїнах. 900 000 людей у   Гамбурзі на 
той час не мали даху над головою, понад 12 мільйонів 
німців з колишніх східних територій Німеччини та з ін-
ших країн Східної Європи стали вигнанцями. Багато з 
них опинилися в Гамбурзі.
Численні сліди руйнувань лишалися помітними в 
Гамбурзі ще протягом десятиліть після Другої світо-

вої війни. Радянський Союз, 
«Америка, Англія і Франція як 
переможці у війні отримали 
владу над Німеччиною. Вони 
поділили Німеччину на чотири 
області. Радянська окупаційна 

зона пізніше перетворилася 
на Німецьку Демократичну Республіку (НДР), а три за-
хідні зони – американська, британська та французська 
– об’єдналися у Федеративну Республіку Німеччину 
(ФРН)».* Гамбург був тоді розташований у західній оку-
паційній зоні, відтак місто належало до Федеративної 
Республіки Німеччини. ФРН була заснована у 1949 році. 
1989 року дві німецькі держави об’єдналися.

* https://www.geo.de/geolino/wissen/9510-rtkl-von-diktatur-zur-demokratie-deutschland-
nach-dem-zweiten-weltkrieg

Знищений бомбами центр 
Гамбурга наприкінці Другої 
світової війни у 1945 році

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА  
НІМЕЧЧИНА Є ДЕМОК РА—
ТІЄЮ
Гамбург – демократична місто-держава

https://www.geo.de/geolino/wissen/9510-rtkl-von-diktatur-zur-demokratie-deutschland-nach-dem-zweiten-weltkrieg
https://www.geo.de/geolino/wissen/9510-rtkl-von-diktatur-zur-demokratie-deutschland-nach-dem-zweiten-weltkrieg


Демонстрація за мир та проти  
розміщення ракет середньої даль-
ності перед Гамбурзькою  
ратушею, 1983 рік
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КОНСТИТУЦІЯ Є ФУНДА-
МЕНТОМ НІМЕЦЬКОЇ  
ДЕМОКРАТІЇ 
На початку 2022 року в Гамбурзі відбулися численні 
мирні демонстрації проти російської війни проти Укра-
їни. У Німеччині – а отже, і в Гамбурзі – кожен може 
формувати свою думку та вільно і публічно її вислов-
лювати. Люди можуть мирно і без зброї збиратися. Це 
фундаментальне право на свободу вираження 
поглядів і інші основні права людини за-
хищені Основним Законом Федера-
тивної Республіки Німеччини.

Що таке Основний Закон?
Після заснування Федератив-
ної Республіки Німеччини в 
1949 році було прийнято Кон-
ституцію. Адже і в демокра-
тії для співіснування людей 
існують правила і прийма-
ються закони. Конституція Фе-
деративної Республіки Німеч-
чини є її Основним Законом. Він 
є чинним також і в місті Гамбург. Всі 
люди в Німеччині повинні дотримува-
тися положень і прав, викладених в Основ-
ному Законі.

Що таке основні права і свободи?
Основні права викладено на початку Основного Закону. 
Це гарантовані державою свободи особи по відношен-
ню до держави. Права і свободи є невід’ємними і можуть 
бути захищені в суді. Вони гарантують мирне та демо-
кратичне співіснування людей в Німеччині.

Через жахливий досвід націонал-соціалістичного режи-
му права і свободи людини в Основному Законі мають 
особливе значення і вагу:

 

Кожна людина є вільною і автономною особистістю. 
Будь-яка дискримінація за ознакою статі, походженням, 
кольором шкіри, релігією, переконаннями або світогля-
дом, через інвалідність, вік або сексуальну орієнтацію 
є неприпустимою. Кожен у Федеративній Республіці Ні-

меччині має право на людську гідність, свободу 
і рівність, справедливість і солідарність.

«Багато хто дивиться на основні 
права і свободи як на щось само-

очевидне. (...) Втім, як свідчить 
історичний досвід, вони хоч і 
визначають повсякденне жит-
тя особистості та співіснуван-
ня всіх у державі і суспіль-
стві, але ні в якому разі не є 
автоматично гарантовани-
ми. Основні права і свободи є 

фундаментом системи ціннос-
тей Федеративної Республіки 

Німеччини, вони є визначальни-
ми для розуміння вільного та демо-

кратичного характеру Конституції». 

Цитовано за: https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokra-
tie/39294/grundrechte/?p=all

Основні права та свободи не можуть бути скасовані. 
Нікому не дозволено зловживати правами, наприклад, 
використовувати свободу вираження поглядів та пе-
реконань проти вільного демократичного суспільного 
ладу Федеративної Республіки Німеччини. З текстом 
Основного Закону німецькою та іншими мовами можна 
ознайомитися за адресою
https://www.btg-bestellservice.de/informations-material/42/
anr10060000

https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokratie/39294/grundrechte/?p=all
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokratie/39294/grundrechte/?p=all


Благочестя: алегорічна фігура на зов-
нішньому фасаді Гамбурзької ратуші
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ОСНОВНІ ПРАВА ТА  
СВОБОДИ
В статтях 1-19 Основного Закону закріплено основні пра-
ва і свободи. До них насамперед відноситься право на 
вільний розвиток особистості, свободу особи, на свобо-
ду віросповідання, рівність кожного перед законом, сво-
боду вираження поглядів і недоторканість житла.

Ось лише три приклади:

Приклад: право на свободу віросповідання
На зовнішньому фасаді, на вежі ратуші розташовані чо-
тири алегорічні фігури, що символізують громадянські 
чесноти. Одна з цих чеснот – благочестя, представлене 
фігурою з хрестом в лівій руці.

У Німеччині найбільш поширеною є християнська цер-
ква. Проте жодний закон не примушує людей в Німеччи-
ні бути християнами. Кожен громадянин може самостій-
но вирішувати, до якої конфесії він хотів би належати. 
Всі також є вільними не сповідувати жодної релігії. 
У Німеччині церква відділена від держави. Це означає, 
що не існує жодної державної релігії. 

Приклад: рівні права жінок і чоловіків
Щороку в Міжнародний жіночий день 8 березня Сенат 
проводить святковий прийом в ратуші, на який запро-
шує представниць жіночих об’єднань та організацій, 
які виступають за права жінок. З нагоди 100-річчя Між-
народного жіночого дня 8 березня 2011 року на балконі 
ратуші висів великий банер з привітаннями та інформа-
цією до Міжнародного жіночого дня.

Завдяки багаторічній боротьбі жінок в Німеччині за рів-
ноправ’я вони 1918 року змогли отримати виборчі пра-
ва. А з 1949 р. рівні права жінок та чоловіків закріплено 
в Основному Законі.

Приклад: Право на вільний розвиток особистості
«Кожна людина має право на вільний розвиток. Це озна-
чає: кожна людина має право на життя згідно з власни-
ми уявленнями та бажаннями.

Кожен має свободу робити те, що хотів би. Наприклад, 
кожна людина має право сама обирати місце прожи-
вання і людей, з якими зустрічатися, який одяг носити, 
яку музику слухати або чи виходити вночі на вулицю на 
прогулянку.
Ніхто не має права приймати рішення за інших.

Кожен може жити так, як хоче. Це називається віль-
ним розвитком особистості. Однак, роблячи це, всі 
повинні дотримуватися законів.
Наприклад, ніхто не має права когось переслідувати, 
бити або привласнювати чужі речі. Адже роблячи це, 
він нехтуватиме правами інших. 
Нікому не дозволяється порушувати права інших лю-
дей.

Кожна людина має право на життя.
Наприклад, держава не має права нікого катувати. Дер-
жава не має права завдавати поранень через катування 
або когось вбивати. Держава також має спостерігати за 
тим, аби ніхто не завдавав іншим поранень чи чинив 
вбивства.
Держава має захищати здоров’я людей. (...)

Кожна людина сама вирішує, як йому поводитися із 
власним тілом. Наприклад, чи погоджується вона з про-
веденням медичних досліджень».

Цит. за: Bundeszentrale für politische Bildung: einfach Politik: Das Recht auf Freiheit.



Судова 
(суди)

Законодавча 
(парламент)

Виконача 
(уряд) 

Гамбурзька ратуша: тут розташовані  
законодавча та виконавча гілки влади

Будівля суду, де розташована третя гілка 
влади – судова
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ОЗНАКАМИ ДЕМОКРАТІЇ Є 
ПОДІЛ ВЛАДИ ТА ПРАВОВА 
ДЕРЖАВА
Що означає поділ влади?
«Поділ влади» не має нічого спільного з «насильством»
або завданням комусь шкоди.
«Поділ влади» означає розподіл трьох гілок державної 
влади: парламент (законодавча влада), уряд (виконав-
ча влада) та суди (судова влада).

Фотографії ліворуч символізують ці три гілки: у рату-
ші під одним дахом знаходяться земельний парламент 
(Гамбурзькі Громадські збори) і земельний уряд (Гам-
бурзький Сенат). На третьому фото видно будівлю суду. 
Вона знаходиться за декілька кілометрів від ратуші 
Гамбурга. Ці зображення ілюструють розподіл держаної 
влади.

Поділ цих трьох владних сфер є важливою передумо-
вою демократії. Тільки таким чином гілки влади можуть 
контролювати одна одну. Такий контроль запобігає 
зловживанню владою, наприклад, окремими особами 
або партіями. В умовах диктатури, наприклад, усі три 
гілки влади знаходяться в одних руках.

Що означають слова законодавча та виконавча 
влада?
Земельний парламент Гамбурга (Громадські збори) є за-
конодавчим органом. Це означає: законодавча гілка 
влади. Громадськи збори розробляють та приймають за-
кони, що діють на території міста-держави Гамбурга. 
Вони не ухвалюють жодних законів, що стосуються всієї 
Німеччини. За це відповідає федеральний парламент 
(Бундестаг) у Берліні.

Уряд федеральної землі Гамбург (Сенат) є виконавчою 
владою.

Тобто: він виконує закони. Сенат та його установи від-
повідають за виконання законів, які прийнято земель-
ним парламентом.

Що означає слово судова влада?
Суди — це судова влада, вони виносять правові рішен-
ня. Ці владні функції здійснюються незалежними суд-
дями. Ніякі втручання в незалежність суддів іншими 
органами влади, наприклад, з боку бюргомістра або се-
наторки юстиції неприпустимі. Незалежні судді відпові-
дають лише перед законом.
Їх головним завданням є прийняття правових рішень 
або вироків щодо різних суперечок. В Німеччині суди 
також перевіряють, чи дотримується держава закону. 
Всі громадяни правової держави мають право захища-
тися в суді від заходів уряду.

Що означає правова держава?
Федеративна Республіка Німеччина – і разом з нею Гам-
бург – є правовою державою.
На відміну від поліцейської держави, наприклад, або 
від диктатури, в якій держава не підкоряється ані кон-
ституції, ані іншим законам, в правовій державі все, що 
держава робить, відбувається за правилами Конститу-
ції та чинного законодавства. Всі органи влади, суди, 
земельні парламенти та уряди повинні дотримуватися 
норм Основного Закону.



Столяр

Слюсар

Суднобудівник

Живописець
Фігури ремісників  
на фасаді ратуші
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ВИБОРИ ДО ГРОМАДСЬКИХ 
ЗБОРІВ ГАМБУРГА
Хто може голосувати?
Коли понад сто років тому була побудована ратуша, 
над вікнами першого поверху будівельники розмістили 
кам’яні фігури. На фотографіях можна побачити деякі 
з них. Вони представляють різні професії: наприклад, 
швець, пекар, столяр, гончар, м’ясник, кравець, муляр, 
маляр, садівник. Понад сто років тому будівельники ра-
туші хотіли показати, що й ці професії мають бути пред-
ставленими в Громадських зборах.

Задовго до будівництва ратуші тільки заможним чоло-
вікам було дозволено обирати чи бути обраним до Гро-
мадських зборів. Серед них були купці, юристи, лікарі. 
Це змінилося лише наприкінці 19 століття. 1918 року 
додалося ще одне нововведення: з того часу також і жін-
кам було дозволено голосувати.

Сьогодні брати участь у виборах Громадських збо-
рів міста можуть усі мешканці міста-держави Гам-
бург. Передумовою є:

-  вони повинні мати німецьке громадянство,
-  їм повинно бути не менше 16 років,
-  вони не менше трьох місяців мають основне місце 
 проживання в Гамбурзі і
-  вони не повинні бути позбавлені права голосу, на- 
 приклад, за рішенням суду після скоєння певних  
 тяжких злочинів.

Якщо Ви хочете балотуватися на виборах, Ви повинні 
самі мати право голосувати, бути не молодше 18 років 
та не позбавлені права обиратися.

Вибори проводяться кожні 5 років
У Гамбурзі, як правило, кожні п’ять років проводяться 
вибори до Громадських зборів – земельного парламенту 
Гамбурга.

Кого обирають?
Німеччина – а отже й Гамбург – є парламентською демо-
кратією. Це означає:
Джерелом всієї державної влади є народ. Жителі, 
які мають право голосу, обирають партії та осіб, яких 
вони на певний час хочуть бачити у владі. Є різні пар-
тії, яки викладають власні ідеї в так званих партійних 
програмах. Своїми голосами виборці визначають, які з 
партій увійдуть у склад Громадських зборів (земельного 
парламенту). Також своїми голосами вони вирішують, 
як окремі партії будуть представлені в парламенті. На 
наступних виборах виборці знову вирішують, які саме 
партії і у якій чисельності будуть представляти їх в Гро-
мадських зборах. Під «чисельністю» мається на увазі, 
скільки місць в парламенті отримає кожна з партій. Де-
тальніше про це дивіться на сторінці 29.

Вибори є загальними, прямими, вільними, до-
ступними для всіх та таємними. Наприклад, «вільні 
вибори» означають, що ніхто не може бути змушений 
голосувати за когось конкретно. «Таємні вибори» озна-
чають, що ніхто не довідається про те, хто за кого голо-
сував. «Загальними» вибори є тому, що всі громадяни і 
громадянки Німеччини, що мають право голосу, можуть 
голосувати.
Більше інформації на тему виборів можна знайти за 
адресою https://www.hamburg.de/wahlen



Вхід до ратуші: ворота  
з кованого заліза
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РАТУШУ ВІДЧИНЕНО
Потрапити в ратушу з боку Ринкової площі можна через 
розкішно оздоблений чорний портал. Він виготовлений 
з кованого заліза і прикрашений пишними рослинними 
орнаментами, розетками та фігурками.
За дверима знаходиться приміщення, де досі висить 
стара поштова скринька з латуні. З цього приміщення 
можна пройти скрізь інші двері в нижній зал ратуші.

Ратуша працює щодня, і Ви самі можете оглянути ниж-
ній зал ратуші. Інші приміщення можна побачити 
лише під час екскурсії ратушею. Такі екскурсії 
пропонуються в певний час доби, зокрема 
англійською мовою.

Інформацію про розклад екскурсій можна отримати 
за телефоном 0049-(0)40-428 31-20 64 з 9:00 до 17:00, 
а також онлайн за адресою: https://www.hamburg.de/
rathausfuehrung/

https://www.hamburg.de/rathausfuehrung/
https://www.hamburg.de/rathausfuehrung/


Сходи до приміщень  
земельного парламенту
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ГРОМАДСЬКІ ЗБОРИ  
ТА СЕНАТ
Парламент та уряд Гамбурга

Відвідувачі ратуші спочатку потрапляють в зал, відо-
мий як нижній зал ратуші. Тут завжди велилюдно, 
оскільки нижній зал відкритий для відвідувачів.

Громадські збори – це парламент федеральної землі
Ліворуч в нижньому залі розташовано два сходових про- 
льоти до лівої половини будівлі ратуші. Тут розташова-
ні Гамбурзькі Громадські збори.

До складу Гамбурзького парламенту 22-го скликання 
увійшли 123 народних обранця. Їх було демократично 
обрано виборцями Гамбурга.

У Конституції Вільного та Ґанзейського міста Гамбург 
зазначено, що Громадські збори складаються з щонай-
менше 120 депутаток і депутатів. Закон про вибори до 
Громадських зборів уточнює, що зазвичай це має бути 
121 депутат. Остаточна кількість депутатів розрахову-
ється за конкретними кількисними показниками ре-
зультатів виборів і може дещо змінюватися в залежності 
від них. При цьому кількість членів зборів завжди має 
бути непарною з метою запобігання рівного розподілу 
голосів при майбутніх голосуваннях.

Народних обранців називають депутатами. Їх завдан-
ня полягає в репрезентації політичних інтересів народу. 
Проте депутати, як твердить Конституція Гамбурга, під-
звітні лише власному сумлінню.  

Важливими завданнями Громадських зборів є зокрема:
-  Законодавча діяльність: парламент приймає земель-
 ні закони,
-  контроль за діяльністю Сенату.

Сенат — це земельний уряд
Праворуч у ратуші – широкі сходи до приміщень Сена-
ту. Прохід до сенатських сходів закривається кованими 
залізними воротами з дорогоцінними прикрасами та 
золотими краями. Позолочена рама з пісчаного каменю 
прикрашена орнаментом з зображенням листя та ма-
леньких тварин, як-от равликів, птахів, метеликів і жаб.

Сходи до приміщень Сенату

Сенат Гамбурга складається не більше як з 12 членів. Він 
очолює та контролює міську адміністрацію. До складу 
Сенату входять 11 управлінь. Ці управління є установа-
ми з подання державних послуг населенню.

До завдань Сенату – а значить і до завдань влади – на-
лежить, наприклад, виконання законів, прийнятих Гро-
мадськими зборами (парламентом).



Зал пленарних засідань
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У ПЛЕНАРНОМУ ЗАЛІ  
ГРОМАДСЬКИХ ЗБОРІВ ВІД-
БУВАЮТЬСЯ ЗАСІДАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ
На другому поверсі в лівій частині будівлі ратуші розта-
шований пленарний зал Громадських зборів. Засідання 
проводяться кожні 14 днів по середах. Вони починають-
ся о 13.30.

Місця у пленарному залі розташовані як у театрі: вони 
піднімаються спереду назад. Попереду, де в театрі роз-
ташована сцена, в центрі президії знаходиться місце 
спікерки (президентки) земельного парламенту. Перед 
президіумом стоїть кафедра, з якої депутати виголошу-
ють свої промови.

Всі 123 членів Громадських зборів сидять перед президі-
єю. В ложах по обидва боки розміщаються гості Сенату 
та парламенту.
 
 
 
 
Цими сходами депутати прямують до пленарного залу 
парламенту.



Пленарний зал під час одного  
з засідань парламенту
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ХТО ВИЗНАЧАЄ ПОЛІТИЧНУ 
СПРЯМОВАНІСТЬ ГРОМАД-
СЬКИХ ЗБОРІВ?

Останні загальні вибори відбулися в лютому 2020 року. 
На цих виборах більшість голосів (39,2%) отримала Соці-
ал-демократична партія Німеччини (СДПН). Цієї частки 
голосів, однак, не вистачило для того, щоб урядувати 
самостійно. 

Адже для створення уряду необхідна абсолютна біль-
шість місць в парламенті – тобто половина плюс одне 
місце. Оскільки СДПН хоч і набрала більшість голосів, 
але ця більшість не була абсолютною, вона пішла на ко-
аліцію – це означає політичний альянс – з Партією Зе-
лених. Ця коаліція визначатиме політику Громадських 
зборів протягом 22-го скликання.

Виборчий період зазвичай триває 5 років.



СДПН
ХДС
ЗЕЛЕНІ
«ЛІВІ»
АдН
Поза- 
фракційні

Фракції урядової  
коаліції 

Опозиція
53 33 15 12 6 4

Розподіл місць в Громадських зборах 22-го скликання

Станом на травень 2022 р.

Урядові фракції:
53 місця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН)
33 місця Партії Зелених

Опозиційні фракції та позафракційні депутати
15 місць Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС)
12 місць Лівої Партії Німеччини («Ліві»)
6 місць партії Альтернатива для Німеччини (АдН)
4 місця для позафракційних депутатів, з них 2 місця позафракційних 
(Вільна Демократична партія (ВДП)), 1 місце позафракційне (Ліва 
Партія Німеччини («Ліві»)) та 1 місце позафракційне (безпартійний)

Порожні місця:
Кількість наявних місць в пленарному залі є більшою, ніж кількість 
обраних депутатів
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РОЗПОДІЛ МІСЦЬ В 
ПЛЕНАРНОМУ ЗАЛІ 
ГРОМАДСЬКИХ ЗБОРІВ
Ліворуч представлено план розподілу 123 місць в Гро-
мадських зборах 22-го скликання.

В земельному парламенті представлені всі партії, за які 
на загальних виборах подано п’ять або більше процен-
тів дійсних голосів. На останніх виборах цей 5-відсотко-
вий бар’єр подолали 5 партій: СДПН, Зелені, ХДС, «Ліві» 
та АдН.

Найбільше голосів на виборах отримала СДПН. Тому со-
ціал-демократи отримали найбільше місць в парламен-
ті. На другому місці опинилася Партія Зелених, третє 
місце за кількістю голосів за ХДС, потім – партія «Ліві» 
і, нарешті, АдН.

Більшість в Громадських зборах
→ Якщо якась партія отримала на виборах більше 
половини всіх поданих голосів, вона отримує біль-
шість місць у парламенті і може самостійно формувати 
уряд. Наразі дві партії утворили урядову коаліцію 
і визначають політичний порядок денний Громад-
ських зборів. Що таке урядова фракція, див. на сторін-
ці 31.

Фракція – це об’єднання депутатів, які зазвичай нале-
жать до однієї партії. Фракція повинна складатися з що-
найменше шести депутатів.

Але не всі депутати мають належати до якоїсь із фрак-
цій. Якщо, наприклад, депутати через розбіжності 
вийшли з фракції, вони не належать до жодної з фрак-
цій і є «позафракційними». Однак вони і далі залиша-
ються членами Громадських зборів.

Головна мета кожної фракції – домогтися втілення яко-
мога більшої кількості політичних цілей власної партії.

→ Якщо жодна партія не отримала більше полови-
ни всіх поданих голосів, зазвичай створюється ко-
аліція. Це об’єднання двох або більше партій. Коаліція 
цих партій означає, що вони погодилися на співпрацю. 
Як створюються коаліції:
Партія з найбільшою кількістю місць в новообраному 
парламенті ініціює переговори, аби визначити, з якою 
партією або якими партіями можливо утворення біль-
шості та уряду. Разом вони опрацьовують коаліцій-
ну угоду та визначають політику.

→ Усі інші партії, які за результатами виборів подола-
ли п’ятивідсотковий бар’єр, утворюють парламент-
ську меншість та перебувають в опозиції. Вони не 
визначають політику уряду, адже перебуваючи в опози-
ції, вони мають інші політичні цілі.

Опозиція важлива для функціонування демократії. 
Вона є противником уряду та партій, які представляють 
урядові фракції в парламенті. Вона має завдання пу-
блічно критикувати урядову програму.
В парламенті цього скликання опозиційними пар-
тіями є ХДС, «Ліві» та АдН.



Вид пленарного залу із президії
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УРЯДОВІ ФРАКЦІЇ ТА ЇХ ВІД-
НОШЕННЯ ДО СЕНАТУ
Між фракціями, що у складі більшості визначають по-
літику Громадських зборів, і Сенатом існує тісний полі-
тичний зв’язок.
Тому ці фракції також називають урядовими. Цей тіс-
ний політичний зв’язок між урядовими фракціями та 
Сенатом виникає наступним чином:

– Якщо одній партії вдалося отримати на виборах аб-
солютну більшість голосів, тоді її фракція визначає по-
літику парламента, і Сенат також складається з членів 
цієї партії. (Іноді членами Сенату є також безпартійні). 
Докладніше про це дивіться на сторінці 47.

– Якщо співвідношення голосів в Громад-
ських зборах робить необхідним створення 
коаліції, то політику парламенту визнача-
ють коаліційні фракції. Сенат в цьому випад-
ку складається з членів коаліційних партій. 
Партія, що на виборах отримала найбільше 
голосів, висуває більшість членів Сенату.

Виконуючи одне з головних завдань Громад-
ських зборів – контроль за роботою Сенату – уря-
дові фракції більше схиляються до ролі партнера 
по відношенню до уряду.
«Уряд повинен втілювати політичні програми та 
ідеї   парламентської більшості на практиці. Тому 
урядові фракції, звичайно, не бачуть причин в пер-
шу чергу контролювати «свій» уряд. Вони натомість 
підтримують його».

Якщо урядові фракції й критикують свого партнера по 
співпраці – Сенат, то ця критика висловлюється пере-
важно непублічно.

Цит. за: Bundeszentrale für politische Bildung. Пояснення  
до терміну: Розподіл влади



Перший бургомістр д-р Петер Ченчер скла-
дає присягу після обрання парламенту  
21-го скликання. Після виборів парламен-
ту наступного, 22-го, скликання його знову 
було обрано першим бюргомістром. 

Праворуч зверху: місця членів Сенату
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ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ЗБОРІВ
Вибори першого міського голови
Важливим завданням депутатів Громадських зборів є 
вибори голови Сенату – першого міського голови.

На світлині ліворуч видно складання присяги у пленар-
ному залі теперішнім першим бюргомістром д-ром Пе-
тером Ченчером (СДПН) після обрання його більшістю 
депутатів Громадських зборів. Під час складання при-
сяги перший міський голова піднімає праву руку. Цей 
жест має суто символічне значення і підкреслює осо-
бливу важливість складання присяги.

Затвердження складу Сенату
Завданням депутатів земельного парламенту є також 
затвердження складу Сенату. Це означає: депута-
ти голосуванням підтримують запропоновані першим 
міським головою кандидатів та кандидаток на посади 
сенаторів. Детальніше про це дивіться на сторінці 47.
Якщо сенатори або сенаторки не будуть затверджені 
Громадськими зборами, вони не можуть обіймати поса-
ди.

Контроль Сенату 
Іншою функцією Громадських зборів є контроль Сена-
ту. На фото ліворуч зверху можна побачити лаву Сена-
ту. Там під час засідань парламенту сидять члени Сена-
ту, перший та друга міські голови.

Сенат є підзвітним депутатам земельного парламенту. 
Він не має права брати участь в здійсненні цього конт- 
ролю, адже він є виключно парламентською функцією.

Контроль за діяльністю Сенату означає зокрема конт-
роль за виконанням фінансового бюджету Гамбурга. 
Громадські збори вирішують, скільки і куди має бути 
витрачено державних коштів. Парламент розглядає, 

змінює і приймає проект бюджету, представлений Се-
натом. У бюджеті зазначено доходи і видатки, активи 
та борги міста Гамбурга. Громадські збори здійснюють 
контроль за роботою Сенату також через великі та 
малі запити до Сенату. Це означає: депутати парламен-
ту вимагають точної інформації на певну тему. Сенат 
повинен у визначений термін письмово відповісти на 
запит.

Малі запити від депутатів стосуються найрізноманіт-
ніших політичних питань. Вони можуть бути надіслані 
одним або кількома депутатами, оформляються в пись-
мовій формі, і Сенат має надати письмову відповідь 
протягом восьми днів.

Великі запити, що можуть бути подані групою у складі 
не менше п’яти депутатів, також надсилаються у пись-
мовій формі. Для підготовки письмової відповіді на такі 
запити Сенат має чотири тижні.



Президія земельного парламенту
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Президентка земельного 
парламенту Карола Файт

НА ЧОЛІ ЗЕМЕЛЬНОГО  
ПАРЛАМЕНТУ: ПРЕЗИДІЯ
На чолі Громадських зборів стоїть президія. Місця пре-
зидії розташовані в пленарному залі у передній його 
частині, а члени президії сидять дивлячись у бік депу-
татів.

На першому засіданні 
парламенту після виборів 
нових Громадських зборів 
депутати обирають пре-
зидію на весь виборчий 
період. В президії парла-
менту нинішнього 22-го 
скликання представлені: 
президентка, перша ві-
це-президентка, а також 
три віце-президенти і дві 
секретарки.

Президентка представляє фракцію, до якої належать 
більшість депутатів. Депутатська фракція Партії Зе-
лених у цей виборчий період представлена першою 
віце-президенткою. Троє віце-президентів у парламен-
ті 22-го скликання представляють СДПН, ХДС і Партію 
«Ліві».
Відповідно до §2 регламенту Гамбурзьких Громадських 
зборів депутати зі свого складу за пропозицією депу-
татських фракцій обирають чотирьох віце-президенток 
чи віце-президентів. Друга за чисельністю фракція при 
цьому висуває кандидатуру першої віце-президентки 
чи першого віце-президента.

Двоє секретарок підтримують президентку парламенту 
під час засідань, приймаючи, наприклад, прохання на-
дати слово.

Президентка парламенту Гамбурга є найвищим пред-
ставником Вільного та Ґанзейського міста Гамбург. Вона 
захищає права депутатів. Вона неупереджено слідкує за 
дотриманням правил регламенту та забезпечує належ-
ну поведінку в приміщеннях парламенту.

Посаду президентки парла-
менту наразі обіймає Каро-
ла Файт (СДПН). До її зав-
дань відноситься ведення 
парламентських засідань. В 
цьому її підтримують чоти-

ри віце-президентки та ві-
це-президенти. Керівниця 
парламенту є господинею в 

тій частині будівлі ратуші, де розташовані приміщення 
Громадських зборів. В її обов’язки також входить веден-
ня переговорів та листування між земельним парла-
ментом та Сенатом, виконання представницьких функ-
цій, таких як виголошення промов чи прийом гостей з 
інших країн.



Питання з залу та виступаюча за пультом: 
депутатка від Партії Зелених Марайке  
Енґельс
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Під час виступів інколи лунають оплески

ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ: 
НАЙВАЖЛИВІШЕ МІСЦЕ 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ
Засідання парламенту є найважливішим місцем парла-
ментської демократії. Під час засідань обговорюються 
та приймаються рішення та закони, внесені на обгово-
рення фракціями або підготовлені Сенатом. Також тут 
приймаються рішення стосовно звітів парламентських 
комісій та комітетів. Тут відбувається публічний обмін 

аргументами між владою та опозицією. Точаться деба-
ти та дискусії, під час яких Сенат та урядові фракції по-
яснюють політику уряду та захищають її від нападів з 
боку опозиції.

Деякі засідання відбуваються дуже жваво. Під час ви-
ступу депутатів або депутаток, в яких вони пояснюють 
власне бачення певної теми, депутати з інших фракцій 
інколи вигукують репліки з місць або ставлять проміж-
ні питання.

Рішення та постанови парламенту 
приймаються більшістю депутатів. 
Цей порядок має свої особливос-
ті. Прийняття законів, що перед-
бачають внесення змін до діючої 
Конституції, повинні прийматися 
виключно за умов присутності не 
менше трьох чвертей загальної 
кількості членів Громадських збо-
рів та більшістю, що налічує не мен-
ше двох третин присутніх членів 
парламенту.

Якими проблемами займаються 
депутати?
Гамбург – це не просто федеральна 
земля, але й місто. Тому депутати 
займаються не тільки проблема-
тикою, притаманною іншим фе-
деральним землям. Вони також 

опікуються питаннями самоврядування, наприклад, 
фінансовою підтримкою дошкільних дитячих закладів 
або втіленням житлових проектів.



Вид пленарного залу з трибуни 
для гостей

Фотографія зроблена під час  
21-го виборчого періоду
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Вид з однієї з гостьових 
лож

ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ЗБОРІВ В ПЛЕНАРНОМУ ЗАЛІ 
Є ПУБЛІЧНИМИ
Засідання земельного парламенту є переважно пу-
блічними. Кожен, включаючи дітей та молодь, може 
бути присутнім на засіданнях. Час та порядок денний 
парламентських засідань можна знайти в Інтернеті 
за адресою https://www.hamburgische-buergerschaft.de/
plenarsitzungen/. Їх можна також отримати, звернув-
шись за електронною адресою: kontakt@bk.hamburg.de 
або за телефоном 428 31-24 09.
Ви можете також зареєструватися на засідання парла-
менту та замовити вхідні квитки. Крім того кожне за-
сідання транслюється наживо в Інтернеті: https://www.
hamburgische-buergerschaft.de/buergerschaft-live/. 

І Ви також можете ставити питання
Якщо Ви хочете, щоб якась політична тема обговорюва-
лася в парламенті, Вам необхідно зв’язатися з відомим 
Вам депутатом чи депутаткою. З ними можна обгово-
рити питання, що Вас хвилює. У кожного депутата є 
власна громадська приймальня, яку можна відвідати 
протягом прийомних годин. Вони хоча і не зобов’язані 
безпосередньо реагувати на пропозиції громадян, але 
вони часто саме так роблять.

Адреси депутатських фракцій можна знайти за адресою: 
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/fraktionen/

https://www.hamburgische-buergerschaft.de/plenarsitzungen/
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/plenarsitzungen/
mailto:kontakt@bk.hamburg.de
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/fraktionen/


„Зал громадян“ – зал, де проходять 
засідання парламентських комітетів
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КОМІТЕТИ ГРОМАДСЬКИХ 
ЗБОРІВ
У вишукано прикрашеному «Залі громадян» з його ве-
ликим каміном чорного граніту президентка парла-

менту влаштовує для гостей малі прийоми. Поде-
куди в цьому залі також проводяться засідання 

парламентських комітетів.
Бокові стійки дерев’яних лав при-
крашають різьблені голови. 
Вони символізують іронію, за-
здрість, образу і злорадство. 

Ці погані властивості повин-
ні залишатися зовні, коли пар-

ламентський комітет збирається 
на своє чергове засідання.

Парламентські комітети є робочими 
групами в певних галузях. Вони ство-
рюються Громадськими зборами. Напри-
клад, є комітет в справах сім’ї, дітей та 
молоді, шкільний, транспортний комі-
тети або комітети з соціальних питань, 
праці та інтеграції. Комітети беруть на 
себе певні підготовчі роботи, консуль-
тують або готують пропозиції.
Ці пропозиції комітети представля-
ють на розгляд парламенту. Завдяки 
роботі комітетів парламент є добре обі-
знаним з різних тем і може приймати ви-
важені рішення.

На засідання профільних комітетів депутати мо-
жуть запрошувати представників Сенату. Вони по-
винні відповідати на питання депутатів.
Депутати також можуть запросити на засідання 
комітетів громадян, які взмозі надати компетент-
ну інформацію на певну тему або мають важливу 
думку.

Засідання комітету, як правило, відкриті для 

громадськості. Однак є винятки: у разі, якщо йдеться 
про особисті справи людей, засідання комітетів є за-
критими, як, наприклад, засідання комітетів з розгляду 
звернень громадян та петицій. Ви також можете від-

відати відкрите засідання комітету без попере-
дньої реєстрації.

Дати проведення засідань комітетів 
можна знайти за адресою: https://www.
hamburgische-buergerschaft.de/termine/ 

https://www.hamburgische-buergerschaft.de/termine/
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/termine/


Комітет з розгляду звернень 
громадян
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ДЛЯ ПРОХАНЬ ТА СКАРГ – 
КОМІТЕТ З РОЗГЛЯДУ ЗВЕР-
НЕНЬ ГРОМАДЯН
Він працює для всіх

Важливим парламентським комітетом є комітет з роз-
гляду звернень громадян. Ви можете подавати заяву 
до нього, якщо вважаєте, що державні установи Вільно-
го та Ґанзейського міста Гамбург чинять з Вами неспра-
ведливо. Наприклад, коли орган влади приймає рішен-
ня, з яким Ви не згодні, або якщо Ви не погоджується із 
способом роботи органів влади та інших інституцій.

Будь-хто може звернутися до комітету з розгляду звер-
нень громадян за допомогою, незалежно від наявності 
німецького паспорту, наприклад, дорослі, молодь, діти, 
ув’язнені або особи без громадянства.
Комітет з розгляду звернень громадян не засідає публіч-
но і діє за принципом конфіденційності.

Неважливо, чи йдеться про соціальні виплати, буді-
вельне законодавство, умови утримання в місцях поз-
бавлення волі або про право на проживання, – будь-які 
скарги та запити можна подавати в комітет, якщо вони 
стосуються рішень урядових установ Гамбурга.
Для випадків, пов’язаних, наприклад, із припиненням 
права на проживання, існує «прискорена процедура 
розгляду».
Звернення, однак, не може стосуватися суперечок 
між приватними особами, наприклад, між сусідами, 
між родичами або власниками і орендарями житла. Ко-
мітет з розгляду звернень громадян також не може пе-
ревіряти судові рішення, тому що він не має права втру-
чатися в незалежну роботу судових установ.
Жодних вимог щодо складання звернень або заяв 
не існує. Вам також не потрібно нічого сплачувати за їх 
розгляд. Перевірка Вашої справи комітетом, однак, буде 
значно полегшена, якщо Ви одразу надасте копії інших 
важливих документів, що мають відношення до справи.

Важливо: Ви повинні вказати своє ім’я та адресу та 
підписати подання. Як варіант для подання заяв та 
скарг можна використовувати онлайн-форму, яка є до-
ступною за адресою: https://www.buergerschaft-hh.de/
eingaben
Ви також можете надіслати листа на поштову адресу:
Eingabendienst, Geschäftsstelle des Eingabenaus-
schusses der Hamburgischen Bürgerschaft, Schmiede-
straße 2, 20095 Hamburg. E-Mail: eingabendienste@
bk.hamburg.de

Як найкраще підготувати та подати заяву, Ви можете 
довідатися за адресою www.hamburgische-buergerschaft.
de/eingabeverfahren

Комітет з розгляду звернень громадян регулярно 
проводить консультації. Домовитися про прийом 
можна в офісі комітету. Тел: 428 31-13 24. Детальніше 
ознайомитися з порядком прийому звернень можна 
за адресою: https://www.hamburgische-buergerschaft.de/
eingaben/

Звернення громадян спочатку надсилають до Сенату 
для одержання пояснень. Після цього співробітники ко-
мітету перевіряють справу та готують до засідання комі-
тету власний правовий відгук. На підставі цих виснов-
ків комітет формулює відповідну рекомендацію для 
парламенту, який виносить рішення у справі. Зрештою 
Сенат має визначитись, чи він буде виконувати рішення 
парламенту. В будь-якому випадку Сенат зобов’язаний 
відзвітувати про вжиті заходи.

www.hamburgische-buergerschaft.de/eingabeverfahren
www.hamburgische-buergerschaft.de/eingabeverfahren


Сходи до приміщень Сенату
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СЕНАТ ГАМБУРГА: ЗЕМЕЛЬ-
НИЙ УРЯД
В правому крилі будівлі ратуші по червоним килимо-
вим сходам можна піднятися на другий поверх до при-
міщень Сенату.

У верхній частині сходової клітки розташований вхід до 
«сенатської огорожі». Праворуч та ліворуч перед ґрат-
частими воротами стоять мармурові фігури благодаті 
(ліворуч) і справедливості (праворуч). Вхід до сенат-
ських приміщень, до «огорожі», здавна був відмежова-
ним від решти будівлі. І дотепер територію Сенату охо-
плює багато прикрашена бронзова решітка.

Які партії представлені в Сенаті?
У цей 22-й законодавчий період Сенат складається з ко-
аліції між Соціал-демократичною партією Німеччини 
(СДПН) і Партією Зелених. Докладніше про це дивіться 
на сторінці 31. Якщо створюється коаліція, партнерам 
для роботи необхідна спільна політична програма. Ця 
програма зформульована у формі коаліційної угоди. 
Опозиція у формуванні Сенату участі не бере.
 
У коридорі «сенатської огорожі»: На картині праворуч 
зображена перша сенаторка Гамбурга Паула Карпінскі 
(СДПН). 1946 року вона очолила управління в справах молоді



Прийомна кімната бюргомістра
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ПЕРШИЙ БЮРГОМІСТР – КЕ-
РІВНИК СЕНАТУ
Його заступниця: друга бюргомістерка

На другому поверсі у правій 
частині будівлі ратуші знахо-
диться прийомна кімната 
бюргомістра. Перший бюрго-
містр використовує її для при-
йома відвідувачів.

Першим бюргомістром у поточ-
ний 22-й виборчий період є д-р 
Петер Ченчер. Він представляє 
СДПН. Другу бюргомістерку 
звуть Катерина Фегебанк. Вона 
є членкинею Партії Зелених. 
Водночас вона також є сена-
торкою в справах науки, до-
сліджень, питань рівноправ’я 
та міських районів і відповідає 
між іншим за рівні права жінок 
і чоловіків.

Що означає бути першим 
бюргомістром, і чим він займається?
Перший бюргомістр є головою Сенату. Він веде справи 
Сенату і визначає його політику. Політику Сената ви-
кладено в заяві уряду, яку перший бюргомістр оголо-
шує після утворення Сенату. Ця заява є урядовою про-
грамою. Окремі члени Сенату мають дотримуватися 
цієї програми. Як очільник Сенату, перший бюргомістр 
може в будь-який час отримувати інформацію від орга-
нів влади.
Якщо у Вас є проблеми з державними закладами Гам-
бурга, Ви можете звернутися до приймальні першого 
міського голови. 
E-Mail: Buergerbuero@sk.hamburg.de

Перший бюргомістр обирається парламентом шля-
хом таємного голосування.
Після обрання він призначає другого міського голову, 
сенаторів та сенаторок. Це «призначення» відбувається 
наступним чином: перший бюргомістр вирішує, з ким 
він хоче працювати. При цьому він може пропонувати 
для роботі в Сенаті також безпартійних кандидатів.

Запропонований першим бюргомістром склад Сенату 
має бути затверджений Громадськими зборами. Це та-
кож робиться шляхом таємного голосування. Детальні-
ше про вибори першого бюргомістра та затвердження 
членів Сенату дивіться на сторінці 33.

Оскільки перший бюргомістр вирішує, хто буде сенато-
ром або сенаторкою, він має право їх звільняти.

Термін перебування на посаді першого бюргомі-
стра та членів Сенату закінчується одразу після 
виборів нового земельного парламенту. Виборчий 
період зазвичай триває п’ять років.

Термін повноважень сенаторок та сенаторів також за-
кінчується, коли перший бюргомістр оголошує про свою 
відставку.

Окремі члени Сенату також можуть в будь-який час 
звільнитися з посади.

Якщо члени Громадських зборів незадоволені пер-
шим бюргомістром, вони висловлюють йому свою 
недовіру.
Таким чином парламент позбавляє першого бюргомі-
стра його повноважень і обирає нового кандидата. 



Сенат 22-го скликання після  
складання присяги його членкинями 
та членами на початку 2020 року
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ЧЛЕНИ СЕНАТУ ОЧОЛЮЮТЬ 
ОФІЦІЙНІ УСТАНОВИ
На другому поверсі ратуші розташований Зал бюргомі-
стра. Тут висить велика картина. На ній зображено чле-
нів уряду 1897 року. Із святкової нагоди вони одягнуті в 
урочисте офіційне вбрання з іспанським йоржом. Такий 
костюм важив 35 кілограмів і був скасований у 1919 році.

Після загальних виборів земельного парламенту та піс-
ля затвердження Сенату за традицією новий склад Се-
нату вишукується для групового фото перед цією кар-
тиною.

У 22-й виборчий період групове фото нових членів Сена-
ту з першим бюргомістром було зроблено в іншому міс-
ці – на сенатських сходах. Члени Сенату беруть на себе 
управління одинадцятьма центральними установами 
Гамбурга.

На фото можна побачити (зверху зліва):

Сенатор д-р Карстен Брозда (СДПН): Він очолює 
Управління з питань культури та ЗМІ.

Сенатор д-р Ан’єс Тяркс (Партія Зелених). Він очолює 
Управління з питань дорожнього руху та мобіль-
ності.

Сенатор Енді Ґроте (СДПН) очолює Управління вну-
трішніх справ і спорту.

Сенатор Йенс Керстан (Партія Зелених) очолює Управ-
ління навколишнього середовища, клімату, енер-
гетики та сільського господарства.

Сенатор Міхаель Вестхагеманн (незалежний). Він 
очолює Управління з питань економіки та іннова-
цій.

Сенаторка д-р Доротее Стапельфельдт (СДПН). Вона 
керує Управлінням містобудування та житлового 
господарства.

Сенатор Тіз Рабе (СДПН). Він очолює Управління 
шкільної та професійної освіти.

Перший бюргомістр Гамбурга д-р Петер Ченчер 
(СДПН). Він є головою Сенату.

Друга бюргомістерка Гамбурга і сенаторка Катаріна 
Фегебанк (Партія Зелених). Вона очолює Управління з 
питань науки, досліджень, рівноправ’я та міських 
районів.

Сенатор д-р Андреас Дрессель (СДПН). Він керує 
Управлінням фінансів.

Сенаторка д-р Мелані Леонард (СДПН). Вона очолює 
Управління праці, охорони здоров’я, соціальних 
питань, сім’ї та інтеграції.

Сенаторка Анна Галліна (Партія Зелених). Вона очолює 
Управління юстиції та захисту прав споживачів.



Великий зал урочистих прийомів, 
декорований до традиційної  
«Трапези Матвія»
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Федеральний президент 
Франк-Вальтер Штайнмайєр 
робить запис в Золотій Книзі 
Вільного та Ґанзейського міста 
Гамбург 22 лютого 2019 року 

СЕНАТ – ГОЛОВА ДЕРЖА-
ВИ-МІСТА ГАМБУРГ
Щороку наприкінці лютого у великому залі урочистих 
прийомів Гамбурзької ратуші відбувається «Трапеза 
Матвія». Вона проводиться з 1356 р. і є найстарішою 
святковою вечерею у світі. Назва походить від христи-
янського дня вшанування Святого апостола Матвія 24 
лютого. У попередні століття цей день вважали почат-
ком весни. В давні часи в цей день сенатори отримува-
ли свої нові завдання і вибирали першого бюргомістра. 
Так поступово виникла традиція запрошувати до «Тра-
пези Матвія» представників інших держав і впливових 
організацій. Сьогодні у 
великому залі урочистих 
прийомів, що має 45 метрів 
довжини та площу 720 кв. 
метрів, будуть присутні 
понад 400 гостей, для яких 
святково прикрашені та на-
криті столи. Серед гостей 
– представники політики, 
бізнесу, культури і науки, 
а також представники ве-
ликих релігійних громад та 
міжнародних організацій. 
Знаменитості з Німеччини та інших країн так само як 
президенти, голови урядів, а також королеви і королі 
охоче приймали і приймають запрошення на «Трапезу 
Матвія».

«Трапези Матвія» є для Сенату надзвичайно важливою 
подією. Як для уряду голови міста-держави Гамбург, 
одним з завдань Сенату є організація прийомів та дер-
жавних візитів, нагородження відзнаками, преміями та 
призами.

У своїй якості як голова держави, Сенат має й інші 
обов’язки:
наприклад, він представляє Гамбург на федеральному 
рівні та в інших федеральних землях. Він також презен-

тує Гамбург за кордоном. 
Тому Сенат, наприклад, має 
власне представництво в 
Брюсселі для забезпечення 
контактів з Європейським 
Союзом.



Зал засідань Сенату



53

Під цим дерев’яним балдахіном знаходяться 
місця першого бюргомістра та другої 
бюргомістерки.

Балдахіном називають різний навіс, під яким 
знаходяться місця високопоставлених осіб.

ЗАСІДАННЯ СЕНАТУ
У залі на другому поверсі «сенатської частини» ратуші 
щовівторка о 12:00 відбуваються засідання Сенату. Голо-
вує на них перший бюргомістр. Ці засідання за традиці-
єю є закритими.

Перший бюргомістр та друга бюргомістерка сидять під 
балдахіном. Поруч з ними займають свої місця члени та 
членкіні Сенату, а також державні радники та радниці. 
Чим довшим є термін їхніх повноважень, тим ближче до 
бюргомістра розташовані їхні місця. Державні радники 
і радниці є представниками сенаторів та їх найважливі-
шими співробітниками.

На своїх засіданнях Сенат одностайно погоджує рішен-
ня щодо подань від органів влади, які вже пройшли 
попередні обговорення. Оскільки перед громадськістю 
Сенат намагається виступати як єдине ціле та говорити 
одним голосом, в його засіданнях беруть участь речник 
та його заступниця. Про результати роботи вони пові-
домляють на офіційній прес-конференції після закін-
чення засідання.

Основні напрямки роботи Сенату регулюються угодою 
про створення коаліції, яку в Гамбурзьких Громадських 
зборах укладають партії, що входять в склад земельного 
уряду. Перший бюргомістр визначає головні орієнтири 
політики та несе за неї відповідальність перед парла-
ментом.

Питання, які Сенат обговорює та по яких він прий-
має рішення, є дуже різноманітними:
На своїх засіданнях Сенат, зокрема, затверджує заяви та 
звернення на адресу Громадських зборів, а також відпо-
віді на великі та малі запити членів парламенту. Крім 
того він обговорює та приймає рішення з усіх питань, 
які стосуються відносин з федеральними органами вла-
ди, зокрема з Федеральною Радою (Бундесрат), з орга-
нами влади інших федеральних земель, Європейського 
Союзу або інших країн, якщо ці питання не відносяться 
до компетенції місцевих органів управління.

В багатьох випадках Сенат потребує згоди Громадських 
зборів. Особливо це стосується фінансових питань. Се-
нат готує проект бюджету, який обговорюється та за-
тверджується депутатами. Якщо Сенату потрібно біль-
ше грошей, земельний парламент має дати на це згоду.





ГАМБУРЗЬКА РАТУША

Місце розташування земельного  
парламенту та уряду
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