
 115 

 

П артії сприяють формуванню 
політичної волі народу”. Це 
положення статті 21 Основного 
Закону ФРН справді лежить в 

основі політичного життя країни, де всі 
громадяни від урядовця до домогосподарки 
постійно обговорюють хід та результати 
виборів до федерального та земельних 
парламентів та перспективи участі тієї чи іншої 
партії в коаліційному уряді або відставку того 
чи іншого лідера. 
Яким же чином та в яких умовах 

сформувалися та продовжують формуватися 
політичні партії, які становлять сьогодні основу 
політичної системи ФРН? Слід зазначити, що з 
36 партій, які висували своїх кандидатів на 
перші вибори до бундестагу в 1949 році, лише 
чотири були в змозі протягом півстоліття 
стабільно долати під час виборів 5-відсотковий 
бар’єр, аби здобути три прямі мандати. 
Те, що в Німеччині іменується політичним 

ландшафтом країни, створювалося після війни 
практично на порожньому місці. І все-таки 
ледве більш ніж за півстоліття у ФРН вдалося 
створити партійну систему, що вважається 

однією зі зразкових у Європі, якщо не в цілому 
світі. 
А починалися ці процеси у момент, що у 

німців називається “нуль годин” – у травні 
1945-го. Відразу ж вийшла з підпілля і 
легалізувалася найстаріша в країні партія – 
Соціал-демократична партія Німеччини 
(СДПН), основи якої були закладені ще у 1863 
році. Одночасно на політичній арені знову 
виникла Комуністична партія Німеччини 
(КПН), що відійшла від лівого крила соціал-
демократії після Першої світової війни. У 
східній зоні окупації СДПН і КПН через рік у 
добровільно-примусовому порядку були злиті в 
Соціалістичну єдину партію Німеччини 
(СЄПН). Підім’явши під себе всі інші партії, 
вона безроздільно панувала в НДР більше 40 
років. У Західній же Німеччині обидві ці партії, 
що підкреслено іменували себе “робітничими”, 
співіснували спочатку мирно, потім – усе більш 
агресивно. Аж до 1956 року, коли 
Конституційний суд ФРН після 8-місячного 
розслідування заборонив КПН, оголосивши, що 
“диктатура пролетаріату, до якої відкрито, 
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відповідно до свого статуту, прагне зазначена 
партія, несумісна з вільним демократичним 
устроєм суспільства”. Суд при цьому вказав не 
тільки на “войовничу, агресивну риторику” 
комуністів, але насамперед – на конкретні дії 
такого роду, що, врешті-решт, і стало підставою 
для видалення КПН із партійної системи країни 
[1]. 
Поряд з партіями, що відродилися, були 

трансформовані старі і створені нові політичні 
партії (але нагадаємо, що нацистська НСДАП 
була поставлена поза законом). Так, партія 
Центру, що існувала до 1933 року, вирішила 
залучити у свій електорат, що складався з 
католиків, тепер і протестантів. Утім, 
потужними “насосами” в неї забрали основну 
масу виборців Християнсько-демократичний 
союз (ХДС) і його баварська “сестринська” 
партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), 
що були створені після війни. 
Існує думка, що партії у період післявоєнної 

розбудови Німеччини відроджувалися або 
створювалися в першу чергу завдяки 
харизматичним особистостям. Наочний 
приклад: ХДС – Конрад Аденауер. Так, 
з’явившись на початку 1946 року на з’їзді 
рейнської і вестфальскої організацій ХДС, 70-
річний Аденауер у своїй звичайній манері 
заявив з трибуни: “Я тут, напевно, найстарший. 
Якщо немає заперечень, вважайте мене 
головою з поваги до віку”. Делегати з’їзду так і 
зробили. Через три роки Аденауер, будучи вже 
головою ХДС, був обраний бундестагом на 
посаду першого канцлера ФРН (більшістю в 
один-єдиний голос, і до речі – свій власний). 
З 36 політичних партій ФРН, що брали 

участь у перших парламентських виборах у 
1949 році, у бундестазі після перших 
загальнонімецьких виборів у 1990 р. 
залишилося тільки чотири. Звичайно ж, на 
депутатські мандати і сьогодні претендує куди 
більше політичних партій та об’єднань. Серед 
них є і не особливо популярні, як говорять 
німці, “дублікати провідних парламентських 
партій” (наприклад, Християнська баварська 
народна партія, Демократичні соціалісти, 
Німецький соціальний союз, Ліберальні 
демократи), “екзотичні” політичні об’єднання 
(Партія вірних Біблії християн, Союз 
автоводіїв), праві або ліві екстремісти 
(реваншистський Німецький народний союз, 
Націонал-демократична партія Німеччини, 
політика якої переходить від проповіді 
неонацизму до терору, Німецька комуністична 
партія, політика якої усе більше наближається 
до  пол ітики  стал інського  зразка , 
троцькістський Союз західнонімецьких 
комуністів) [2]. 
Слід зазначити, що відбору політичних 

партій сприяв прийнятий у 1953 році більш 

жорсткий виборчий закон, що практично 
заблокував шлях до парламенту для 
“осколкових партій”. Так німці називають 
об’єднання з незначною кількістю членів, 
з д а т н і  с в о є ю  м е т у ш л и в о ю , 
“вибухонебезпечною” активністю паралізувати 
парламент зсередини. 
Згідно з вищезгаданим законом, кожний 

німецький виборець одержує два бюлетені. 
“Перший голос” він віддає за симпатичного 
йому кандидата у своєму окрузі, який у разі 
перемоги отримує депутатський мандат. 
“Другий голос” виборець має віддати за 
партійний список. За результатами цього 
голосування розподіляються основні місця в 
парламенті. Потрапити до бундестагу має 
можливість лише партія, що отримала не менше 
5 відсотків “других голосів” або один і більше 
прямих мандатів. 
Але у рамках цього жорсткого закону зрідка 

робляться виключення. Так, із самого початку 
Південношлезвигському об’єднанню виборців, 
що діє в північній землі Шлезвиг-Гольштейн, 
де проживає датська національна меншина, 
було дозволено на виборах у ландтаг не 
добрати до п’ятивідсоткового бар’єру. У грудні 
1990 року у загальній ейфорії після 
національного об’єднання Німеччини також 
було зроблене виключення для східнонімецької 
Партії демократичного соціалізму (ПДС), 
спадкоємиці СЄПН, що зберігає у землях 
колишньої НДР чимало прихильників: їй 
дозволили не добрати декількох часток відсотка 
до 5-відсоткового бар’єру. Слід зазначити, що 
цей бар’єр ПДС уперше переборола в 1998 році. 
Загалом, на нашу думку, незважаючи на 
неприховану непопулярність ПДС серед 
виборців у ФРН, особливо в її старих землях, 
жодних  формальних  перешкод  до 
парламентської діяльності цієї політичної партії 
не спостерігається [1]. 
У ФРН існує конституційна вимога до партій 

декларувати свої доходи [3]. Перше джерело 
фінансових надходжень до партійних кас – 
членські внески, яке залежить від кількості 
членів партії та їхніх власних доходів. І соціал-
демократи, що традиційно іменували себе 
“партією робітників”, і всі інші парламентські 
партії ФРН сьогодні називають себе 
“народними”, підкреслюючи, що склад кожної з 
них відображає всі соціальні прошарки 
населення. У правлячій нині СДПН (близько 
950 000 членів) за приблизними даними 
робітників – лише чверть, службовців 
приватних фірм і держчиновників – більше 
третини. Опозиційний блок ХДС/ХСС – це у 
першу чергу клерки і чиновники (40 %) та 
підприємці (25 %); робітників у лавах партії – 
не більше 10 % [4]. За цією інформацією щодо 
соціального стану членів партій, стає можливим 
приблизно підрахувати рівень доходів партій 
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від членських внесків. 
Але це фінансове джерело, на нашу думку, не 

може забезпечити діяльність партій, особливо 
великих, та особливо в період передвиборчих 
кампаній. У цьому разі першорядного значення 
набуває положення 21-ї статті Конституції 
ФРН: “Партії повинні надавати публічний звіт 
про свої фінанси” [3]. Слід зазначити, що     
пожертвування на користь політичних партій у 
ФРН досить поширені й обмежуються лише 
двома умовами: усі суми повинні фігурувати у 
щорічних фінансових звітах партійного 
скарбника, а при пожертвуваннях значних сум 
анонімність не допускається. Це і мало 
наслідками скандали довкола фінансової 
діяльності ХДС. Інформація про зловживання з 
партійними фінансами, що мала місце 
наприкінці урядування попереднього канцлера 
від правих Гельмута Коля, призвела до 
катастрофічної втрати популярності ХДС/ХСС 
серед населення чотири роки тому, що і 
сприяло приходу до влади коаліції соціал-
демократів і “зелених”. Але “Канцлер німецької 
єдності” так і не назвав прізвища 
дарувальників. Він лише визнав, що в 1993-98 
рр. особисто одержав для ХДС від півтора до 
двох мільйонів марок. 
На нашу думку, навряд чи у майбутньому 

виявиться можливим запобігти подібним 
фінансовим махінаціям, навіть відповідними 
жорсткими статтями Конституції чи законами. 
Але саме розслідування, а не замазування таких 
правопорушень у ФРН є показник здоров’я 
політичної і партійної системи Німеччини, де і 
зараз мають намір досліджувати до кінця те, що 
відомий публіцист, видавець “Шпігеля” 
Рудольф Аугштейн назвав “системою Коля, що 
мала корумпувати всіх, хто з нею стикався” [5]. 
З тією ж німецькою скрупульозністю 

правосуддя ФРН підходить до ще однієї 
проблеми, що особливо тривожно давала про 
себе знати останнім часом. Мова йде про 
практику заборони тієї або іншої політичної 
партії. У зв’язку з цим можна пригадати події 
навколо Націонал-демократичної партії (НДП). 
Вона сформувалася в 1960-х роках та вже через 
два роки після створення пройшла до ландтагів 
Гессену і Баварії, потім надовго пішла в тінь. 
Націонал-демократична партія змусила знову 
про себе пригадати націоналістичною та 
антисемітською пропагандою, підпалом 
синагог, опоганенням єврейських цвинтарів, 
замахами на життя іноземців, варварським 
терактом у Бухенвальдському меморіалі, що 
відбулися не так давно. Усі ці злочини 
числяться за активістами самої НДП (нараховує 
близько 6000 членів) або за її оточенням. 
Можна згадати, що наступ на націонал-

екстремістів вівся у Німеччині широким 
фронтом :  канцлер  Герхард  Шредер 
неодноразово призивав до “повстання всіх 

добропорядних людей” проти цієї загрози; 
Міністерство внутрішніх справ проводило 
засідання “штабів” у федеральному і земельних 
міністерствах; законопроект про заборону НДП 
обговорювався в Конституційному суді і 
бундестазі. Це начебто підтверджує типічну для 
нещодавнього минулого тезу про те, що 
“Феміда у ФРН крива на одне око – праве”, 
тому що комуністів вона у свій час забороняла, 
а на неонацистів тривалий час “закриває очі”. 
Хочемо спростувати цю тезу. Слід 

зауважити, що у ФРН існує “вільний 
демократичний правопорядок”, що є основою 
соціальної правової держави [6]. Через гіркий 
історичний досвід німецьке суспільство має 
алергію на найменше порушення принципу 
рівності шансів для всіх політичних партій, на 
обмеження свободи опозиції. Вільний 
демократичний правопорядок визначає лише 
“правила гри” для громадян, партій та держави. 
Надання державою дозволу на створення будь-
якої партії не вимагається. Але будь-яка 
політична партія може бути визнана “ворожою 
до конституції”, якщо її ідеологія чи дії хоча б 
частково відкидають чи заперечують “вільний 
демократичний правопорядок” у державі. 
Націонал-демократична партія визнана у ФРН 
“ворожою до конституції”, тому що ця 
політична партія проповідує расизм і шовінізм, 
г а з е т а  д а н о ї  п а р т і ї  “ Д о й ч е 
штімме” (“Німецький голос”) вимагала “під 
дулом пістолета вигнати з Німеччини весь 
іноземний набрід”, лідер партії Удо Фойгт 
відкрито загрожував “мотузкою” усім 
політикам, що знаходяться при владі. Але 
в и з н а н н я  п о л і т и ч н о ї  п а р т і ї 
“антиконституційною” аж ніяк не веде у ФРН 
автоматично до її “неконституційності”, тобто 
до заборони. Якщо програма політичної партії 
на кшталт вищезгаданої залишається теорією, 
поки голоси її виборців на парламентських 
виборах не досягають 5 відсотків, держава 
може не зважати на таку партію. Але у тому 
разі, якщо її діяльність приймає бойовий, 
агресивний характер, уряд або бундестаг 
можуть звернутися до Конституційного суду, 
який вирішить, чи вважати конкретну 
політичну партію “неконституційною” [6]. 
Отже, на нашу думку, у ФРН продовжує 

формуватися традиція “оборонної демократії”, 
тобто терпимості влади до будь-якої політичної 
партії доти, доки її діяльність не загрожує 
вільному демократичному правопорядку у 
державі. Політична традиція Об’єднаної 
Німеччини відмовляється від апріорних 
вердиктів, захищає вільний демократичний 
розвиток німецького суспільства у суді, і суд, 
після ретельного розгляду, приймає відповідне 
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рішення – наприклад, накладає санкції у виді 
штрафів, закриває друкований орган партії або 
забороняє цілу політичну партію. Тільки таким 
чином, вважає вищезгадана традиція, 
демократія може захистити себе, не завдаючи 
собі шкоди [6]. 
Незважаючи на всі збурюючі процеси, що 

відбуваються у світі в цілому та в Європі 
зокрема, об’єднана ФРН залишається дуже 
стабільною країною з великим запасом 
міцності, чию політичну систему, економіку та, 

мабуть,     найдосконалішу в Європі систему 
соціального захисту та демократичні засади 
поки що не в змозі похитнути ні національно 
орієнтовані рухи в багатьох європейських 
країнах, ні зростаючі праворадикальні рухи та 
скандал навколо таємних рахунків ХДС у самій 
Німеччині. 
ФРН сьогодні не загрожує, за словами Г. 

Шредера, загарбання держави з боку якоїсь з 
партій, хоч би як довго вона не перебувала при 
владі. А перемога будь-якої з них на виборах 
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