Public Law Studies Quarterly, Vol. 51, No 4, Winter 2022
DOI: 10.22059/jplsq.2021.304721.2472

The Roots, Structure, and Evolution of
Federalism in the Federal Republic of Germany
(Type of Paper: Research Article)
Ali Sabbaghian*

Abstract
The structure of the German federal system is constitutionally regulated at the four
levels of the European Union: federal, land, and local government, including
districts, cities, and towns. The distribution of competencies and powers between
these levels of government is complex, rooted in the German historical tradition on
the one hand, and on the functional aspects of the subject on the other. The main
question of this article is what are the roots of federalism in the Federal Republic of
Germany and how are the competencies and powers of the German government
divided between the different layers of government and how has it evolved? Based
on this hypothesis, the article examines that the formation of the Federal Republic of
Germany in the post-World War II period is rooted in German historical traditions
and seeks to combine the self-government of the German states with a joint
government that gradually leads to equal equality of powers of federal level and the
landers. The findings of the article show that federalism in the Federal Republic of
Germany, since its establishment in the light of changing circumstances and in the
framework of various constitutional amendments has gradually moved away from
traditional federalism towards a kind of functional centralism federalism.
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چكيده
ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی ،در چهار سطح اتحادیة اروپااا ،فاادرال ،لناادر ا و
حکومت ای محلی شامل نواحی ،شهرستان ا و شهر ا تنظیم شده اساات .توزیا صاایحیت ا و
اختیارات بین این سطوح کار پیچیدهای است که از یک سو ریشه در ساانت ای تاااری ی آلمااان
دارد و از سوی دیگر به جنبه ای کارکردی موضوع مرتبط است .پرسش اصاالی ایاان م الااه ایاان
است که ریشااه ای فدرالیساام در جمهااوری فاادرال آلمااان چیساات و صاایحیت ا و اختیااارات
حاکمیتی دولت آلمان چگونه بااین هیااه ای م تلااح حکوماات ت سایم شااده و رونااد تحااول آن
چگونه بوده است؟ م اله باار مبنااای ایاان فرضاایه بااه بررساای موضااوع پرداختااه کااه شااکلگیری
جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت ای تاری ی آلمااان دارد
و در پی ترکیب خودگردانی ایالت ای آلمان با حکومت مشااترب بااوده کااه بهتاادری بااه ساامت
برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندر ا حرکت کرده است .یافته ا نشااان مید ااد ،فدرالیساام
در جمهوری فدرال آلمان از زمااان تأساای در پرتااو تحااوهت یناای و در چااارچو اصاایحات
متعدد قانون اساسی به ماارور از فدرالیساام ساانتی فاصااله گرفتااه و بااه ساامت نااو ی فدرالیسام
تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.
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مقدمه
جمهوری فدرال آلمان دموکراسی فدرال پارلمانی است که در سااال  1949تأساای شااده اساات.
پ از وحدت آلمان در سال  1990تعداد حکومت ای ایالتی (لناادرت تشااکیلد ندة فدراساایون
به شانزده مااورد افاازایش یافتااه اساات .ریااک از ایاان دولت ااا دارای قااانون اساساای ،پارلمااان،
حکومت ،ساختار اداری و دادگاه ای خود ستند .نظام نهادی و قانونی آلمان باار ساانت دیرپااا و
قدرتمند دولت قانونی1و فدرالیسم مکارانااه2اسااتوار شااده کااه بهتاادری در لااول تاااریخ شااکل
گرفته است ) .(OECD, 2010 :2آلمان در لول تاریخ لوهنیماادت خااود بهناادرت متحااد بااوده
است .در ب ش بزرگی از دو زارهای که اروپای مرکزی محل سکونت مردمااان آلمانیزبااان بااوده
است ،منط های که امروز آلمان نامیده میشود ،بااین صاد ا دولاات کااه بساایاری از آنهااا خیلاای
کوچک بودند و شااامل دوبنشااین ا ،شا زادهنشااین ا ،شااهر ای آزاد و دولت ااای مربااو بااه
کلیسا بودند ،ت سیم شده بود .قرارداد صلح وستفالی در سال  1968نیز اروپای آلمانیزبااان را بااه
صد ا دولت ت سیم کرد .در لول دو سدة بعدی دو دولت بزرگتر از میااان آنهااا یعناای پااروس و
اتریش برای تسلط بر دیگران تیش کردند .دولت ای کوچکتر م بااا متحااد شاادن بااا یکاادیگر
سعی در حفظ اساات یل خااود داشااتند .پا از حملااة ناااپلنون و شکساات آن ،در دوران بعااد از
کنگرة وین  1815قلمرو ای آلمانینشین به  40دولت کااا ش یافاات .مچنااین در اواخار ساادة
نوزد م در سال  1871سرزمین ای آلمانینشین متحد شدند و امپراتوری آلمان شکل گرفت.
در سال  1918با شکست آلمان در جنگ جهانی اول دوران امپراتوری آلمااان پایااان یافاات و
جمهوری وایمار در این کشور تشکیل شد که تا سااال  1933و روی کااار آماادن یتلاار و دولاات
نازی ادامه داشت .در پایان جنگ جهانی دوم و بعد از شکست آلمااان ،ایاان کشااور بااه دو ب ااش
شرقی و غربی ت سیم شد که بار دیگر در سال  1990پ از جنگ سرد وحاادت آن برقاارار شاد
).(Germany, 2008: 2-4
حکومت جمهوری فاادرال آلمااان دارای ترکیباای پیچیااده اساات .تنااودور اشااتمان دانشاامند
معروف لوم سیاسی آلمان سال  ،1994بعد سیاسی نظااام فاادرال آلمااان را بااه یااک ساااختمان
بزرگ با سه لب ة جدا اما به مپیوسته تشبیه کرده است .این ساختمان متشکل از حکومت ااای
محلی در لب ة مکح قرار دارد و بیانگر شهر ا ،شهرسااتان ا و ناحیه اساات ،سااپ در لب ااة
اول شانزده دولت ایالتی که ریک دارای قااانون اساساای و نهاد ااای سیاساای م ااتو بااه خااود
ستند و سرانجام در لب ة باه دولت فدرال بااا سااازمان ای مرکاازی قاارار دارد .البتااه در حااال
حاضر این ساختمان را میتوان توسعه داد و یک لب ة چهارم بر آن افزود که بیانگر بعد اروپااایی
آن است ) .(Peter, 2005: 30قانون اساسی فدرال آلمان تعیین کرده است که کدام صاایحیت ا
)1. legal state (Rechtsstaat
2. co-operative federalism
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و مسائل در حوزة اختیارات دولت فدرال و کدام مسائل و موضو ات در حااوزة اختیااار دولت ااای
ایالتی باشد .از این نظر ،نظام فدرالی آلمان شاابیه سااایر نظام ااای فاادرالی جهااان اساات .ب ااش
دولتی در آلمان بهلور مده بر قوانین فدرال استوار است .شهروندان ولاای ،بنااابر اصاال اساات یل
در تصمیمگیری ،ت ریباً ف ط با م امات ایالتی یا ادارات محلی که تحت نظر م امااات ایااالتی قاارار
دارند ،سروکار دارند .دلیل این مسنله تیش قانون اساسی برای درآمی تن مزیت ای یک دولاات
یکپارچه با امتیازات دولت ای محلی است .این م اله درصدد یافتن پاسخ این پرسااش اساات کااه
ریشه ای فدرالیسم در جمهااوری فاادرال آلمااان چیساات و صاایحیت ا و اختیااارات حاااکمیتی
دولت آلمان چگونه بین هیه ای م تلح حکومت ت ساایم شااده و رونااد تحااول آن چگونااه بااوده
است؟ م اله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداختااه کااه شااکلگیری جمهااوری فاادرال
آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت ای تاری ی آلمان دارد و در پی ترکیااب
خودگردانی ایالت ای آلمان با حکومت مشترب بوده که بهتدری به سمت برابااری اختیااارات دو
سطح فدرال و لندر ا حرکت کرده است .در ایاان چااارچو ابتاادا فدرالیساام بااه نوان چااارچو
نظری م اله تبیین خوا د شد و سپ رویکرد قانون اساسی  1949جمهااوری فاادرال آلمااان بااه
موضوع فدرالیسم بررسی خوا د شد .بعد از آن صیحیت ا و اختیااارات هیااه ای م تلااح نظااام
فدرال آلمان خوا د شد.

چارچوب نظری پژوهش
برای تبیین نحوة توزیا قاادرت بااین هیااه ای م تلااح حکوماات در یااک حکوماات چندهیااه از
رویکرد ای نظری م تلح مچااون فدرالیساام ،حکمراناای چندسااطحی ،حکمراناای چناادردیفی،
حکمرانی چندمرکزی و حکمرانی چندوجهی میتوان استفاده کرد .با وجااود ایاان ،نظریااة م تااار
این پژو ش نظریة فدرالیسم است .واژة فدرال1از واژة هتااین فنااودوس2بااه معنای میثاااق گرفتااه
شده است .یک نظم فدرال در واق نو ی شراکت است کااه توسااط یااک میثاااق ایجاااد و تنظاایم
میشود و روابط داخلی آن بیانگر نوع خاصاای از شااراکت بااین شرکاساات .در ایاان نااوع شااراکت
ریک از شرکا در ین تیش برای ت ویت تأمین مناف خااود سااعی دارنااد تااا وحاادت بااین آنهااا
حفظ شود .اصول فدرال با ترکیب خود -حکومتی3با حکومت مشترب4مرتبط است.
در معنای ام فدرالیسم مستلزم ایجاد ارتبا بین افراد ،گروه ا و حکومت ا در اتحادیااه ای
ثابت اما محدود است؛ آن م به شیوهای که ضمن فرا م ساختن زمینة تع یب قدرتمنااد ا ااداف
مشترب موجودیت خاص ریک از شرکا نیز حفظ شود .فدرالیسم به نوان یک اصل سیاسی بااه
1. federal
2. foedus
3. self-rule
4. shared rule

 1420فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

توزی قدرت توسااط قااانون اساساای ارتبااا دارد .در ایاان شاایوه توزیا قاادرت اشااتراب ناصاار
تشکیلد ندة یک نظام فدرال در فرایند ای سیاستگذاری و اجرایاای مشااترب بااهنحوی اادایت
میشود که موجودیت ناصر تشکیلد ندة آن نظام حفظ شود .نظام ااای فاادرال ایاان اماار را از
لریق توزی قدرت توسط قانون اساسی بین نهاد ای اصلی و فر ی حکومت انجااام مید نااد تااا
موجودیت و قدرت مة آنها را حفظ کنند ).(Elazar, 1991: 5-6
موضوع فدرالیسم بهویژه از جنگ جهانی دوم مورد توجه جاادی اندیشاامندان قاارار گرفتااه و
تعاریح م تلفی از آن ارائه شااده اساات .کنااه ویاارره1946(1ت در کتااا حکوماات فاادرال2گفتااه
است« :منظور من از اصاال فاادرال شاایوة ت ساایم قاادرت بااهنحوی اساات کااه حکوماات اصاالی و
حکومت ای منط های ر کدام درون یااک ف،ااا ،ما نااگ و مساات ل سااتند» .بعااداً براساااس
تعریفی که ویرره از فدرالیسم مدرن ارائه کرد ،اندیشاامندان دیگاار تعاااریفی از ایاان مفهااوم ارائااه
دادند .ویلیام ریکر1975(3ت در تعریح فدرالیسم آن را نو ی سازمان سیاسی قلمااداد کاارده اساات
که در آن فعالیت ای حکومت بین حکومت ای محلی و مرکزی بهنحوی ت سیم میشود که اار
کدام از این نوع حکومت ا دارای فعالیت ایی ستند که به تصمیمگیری نهایی منجاار میشااود.
مچنین کلمن (2003ت در تعریح فدرالیسم گفته است فدرالیسم نااو ی ترتیبااات نهااادی اساات
که در آن الحت قدرت مومی بین حکومت مرکزی و حکومت ااای محلاای ت ساایم میشااود؛ ت
ر سااطح از حکوماات در برخاای موضااو ات تصاامیم نهااایی را میگیاارد؛ جت یااک دادگاااه ااالی
اختیفات مربو به فدرالیسم را حلوفصل میکند .توماااس ااوکلین4وآلااین فنااا5نیااز (2006ت در
تعریفی از نظام فدرال گفتهاند در نظام حکومتی فدرال حاکمیت و قدرت بااین دو یااا چنااد هیااة
حکومتی که ر کدام از آنها از ارتبا مست یم با مااردم برخوردارنااد ،ت ساایم و تسااهیم میشااود
) .(Law, 2013: 93-95بنابراین میتوان گفت فدرالیسم یک نظام حکااومتی اساات کااه از لریااق
قانون اساسی نو ی ت سیم قدرت بین سطوح م تلح حکومت را ایجاد میکند.
در بسیاری از نظام ای فدرال معموهً دو سطح اصلی حکومتی وجود دارد :الحت سطح ملاای ،مرکاازی
یا فدرال ،و ت ایالتی ،استانی یا منط های .در برخی مااوارد ممکاان اساات یااک نظااام فاادرال بااا رساامیت
شناختن قدرت حکومت محلی از لریق قانون اساسی یک ساختار سااه هیااه یااا بیشااتر توزیا قاادرت را
ایجاد کند .بنابراین فدرالیسم به جوام مش صی که با مرز ای ساارزمینی خااود تعریااح میشااوند ،اجااازة
ا مال خودم تاری ت،مینشده در زمینة موضو ات مش صی را که باارای آنهااا مهاام اساات ،مید ااد؛ در
ین حال که آنها ب شی از اتحادیة فدرال بزرگترند کااه از لریااق آن قاادرت و مساانولیت ای مشااترب
در زمینة موضو ات مشترب آنها ا مال میشود .برای تح ااق ایاان اماار ،م لفااه ای نظااام فاادرال یوهباار
1. Kenneth Wheare
2. Federal Government
3. William Riker
4. Thomas Hueglin
5. Alain Fenna
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نهاد ای قانونگذار ،اجرایی (و در برخی مااوارد ق،اااییت در اار سااطح از حکوماات ،قااانون اساساای نساابتاً
مستحکمی که توزی قدرت بین سطوح م تلح حکومت را تنظاایم میکنااد و مجما ااالی ق،ااایی کااه
مسنول رسیدگی به اختیفات بین آنهاست ،است ).(Bulmer, 2017: 4
به بارت دیگر برای تح ق فدرالیسم که ت سیم قاادرت بااین دو یااا چنااد حکوماات بااهمنظور
ترکیب کردن خود –حکومتی (ایالت ا و منالقت بااا حکوماات مشااترب اساات ،دسااتکم وجااود
موارد زیر ضروری است:
 .1بین شااهروندان و اار دو سااطح حکوماات کااه دموکراتیااک سااتند و بااه ح ااوق احتاارام
میگذارند ).(Melbourne Forum, 2018: 2
لبق تعاریح م تلح ارائهشده از نظام فدرال ،نظام حکااومتی آلماان یوهباار اینکااه در نااوان آن
واژة فدرال وجود دارد ،از لحاظ محتوایی نیز نظام فدرال بااا ویژگی ااا و کارکرد ااای خاااص آن اسات،
البته باید توجه شود که فدرالیسم آلمان نه اکنون و نااه درگذشااته مفهااومی انتزا اای و دارای آبشا ور
خاص نبوده است .معنی فدرالیسم آلمانی بهتدری در لول قرن ا تحااول پیاادا کاارده اساات .بااا وجااود
این ،اگرچه این فرایند به یچوجه کامل نشده است ،بیتردید تاریخ ن ش مهماای در تعریااح فدرالیساام
در اذ ان آلمانی ایفا کرده است .در واق از منظر بسیاری از آلمانی ااا فدرالیساام از محور ااای تجساام
تاریخ این کشور از زاویة مثبت آن یعنی م ابله با خودکامگی بوده است ).(Umbach, 2002: 2

رویكرد قانون اساسی آلمان به فدراليسم
سازمان فاادرال و بافاات بیندولتاای مااودی آلمااان اساسااً مبتناای باار حکوماات چندوفیفااهای بااا
کارکرد ای اختصاصیافته به لندر ا (ایالت ات و نیز در درون لندر به م امات محلی است .از لحاااظ
تاری ی فرمول سازمانی حکومت چندهیااه در آلمااان اساسااً بااه دولت ااای ساارزمینی1مطلااقگرای
اواخر سده ای فد م و جااد م بااازمیگردد .بااا وجااود ایاان ساااب ة تاااری ی ،ایالت ااا ،لناادر ا و
واحد ای حکومت محلی در دکتاارین و ترمینولااوژی ح ااوقی ماادرن بااه نوان شاارکت ای محلاای2
تل ی میشوند ) .(Wollmann, 2008: 32نظام حکومتی کنونی آلمان ،جمهااوری فاادرال اساات کااه
براساس قانون اساسی  1948آلمان غرباای موسااوم بااه قااانون پایااه3ایجاااد شااده اساات .ایاان قاانون
اساسی چهار هیة حکااومتی شااامل  .1حکوماات فاادرال .2 4،حکومت ااای ایااالتی .3 5،حکومت ااای
منط های6و  .4حکومت ای محلی7را ترسیم کرده است ).(Edwards & Meer, 2000: 96
(1. "territorial states" (Territorialstaaten
)2. territorial corporations" (Gebietskörperschaften
)3. Basic Law (Grundgesetz
)4. the federal government (Bund
)5. the governments of the states (Länder
)6. the regional governments of the counties (Landkreisen
)7. the local governments of the municipalities (Gemeinden
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جمهوری فدرال آلمان پ از س و رایش سوم و پایان اشغال متف ین بعد از جنگ جهااانی
دوم در سال  1949بنیان گذاشته شد .درحالیکه در ب ااش اشااغالی اتحاااد جمااا یر شااوری در
شرق آلمان جمهوری دموکراتیک آلمان تأسی شده بود ،منالق تحت اشغال آمریکا ،بریتانیااا و
فرانسه با م متحد شدند تا جمهااوری دموکراتیااک فاادرال ایجاااد شااود .بنیانگااذاری جمهااوری
فدرال در آلمان ،یک سنت فدرال را که از قانون اساسی ان یبی  1849آلمان نشأت گرفته بااود و
با تأسی دولت ملی فدرال بیسمارب در سال  1871بااه اجاارا گذاشااته شااده بااود ،زنااده کاارد.
لندر ای آلمان که بعد از  1945ایجاد شده بودند ،از لریق تصویب یک قانون اساسی موسوم بااه
قانون پایه یک دولت مرکزی ایجاد کردند .این قانون مصالحهای بین ترجیحات نمایندگان آلمااان
در شورای پارلمانی باارای یااک دولاات فاادرال مرکاازی و ترجیحااات متف ااین باارای ایجاااد یااک
فدراسیون غیرمتمرکز بوده است .(Kaiser & Vogel, 2017: 88) .نمایندگان لندر ای آلمان کااه
قبل از شکلگیری دولت فدرال وجود داشتند ،در سال  1948برای تدوین قااانون اساساای جدیااد
در رنشیم1تشکیل جلسه دادند و شورای پارلمانی باارای مااذاکره بااا متف ااین در خصااوص مااتن
نهایی در سال  1949تشکیل دادند .قانون اساسی آلمان یا قانون پایه توسط پارلمان ای لناادر ا
( بهغیر از باواریات تصویب شد و نااه از لریااق مهپرساای مااومی .ایاان اماار نشااان مید ااد کااه
جمهوری فدرال توسط لندر ا ایجاد شده است .با وجود این در م دمة این قانون ا یم شااده کااه
قانون پایه نتیجة مل مردم آلمان است.
قانون پایه  141ماده و  27اصیحیه دارد .از سال  1949این قانون  50بار مااتمم خااورده اساات.
برخی از متمم ای قانون اساسی آلمان دربردارندة تغییرات چندگانة مواد قاادیمی یااا اضااافه کااردن
مواد جدید است که بر این اساس ،تعداد تغییرات بر  50مورد بالغ شده اساات .دلیاال ایاان تغییاارات
زیاد نیز روش آسان اصاایح قااانون اساساای آلمااان اساات کااه بااا اکثریاات دوسااوم آرای بوندسااتاب
(مجل ملیت و بوندسرات (شورای ایالت ات انجااام میگیاارد .حاادود نیماای از مااواد قااانون اساساای
آلمان بهلور مست یم و غیرمست یم به فدرالیساام ارتبااا دارد و بساایاری از اصاایحات ایاان قااانون
مربو به برخی جوانب این موضوع است .قانون اساسی آلمان در پاراگراف اول مااادة  ،20جمهااوری
فدرال را به نوان «دولت فدرال دموکراتیک و آگاه اجتما ی» تعریح کرده است .فدرالیساام اگرچااه
توسط قانون اساسی آلمان تعریح نشده است ،توسااط «اصاال ب ااا»(2پاااراگراف سااوم مااادة 79ت کااه
تغییرات در ت سیم فدراسیون به لندر یا تحاات تااأثیر قاارار دادن مشااارکت بنیااادی آنهااا در فراینااد
قانونگذاری را ممنوع کرده ،محافظت شده است ).(Gunlicks, 2003: 53-54
ویژگی نظام فدرال در قانون اساسی آلمان یک تفکیک قدرت اف ی بین قوای م ننه ،مجریااه
و ق،اییه و یک تفکیک قدرت مودی بین دولت فاادرال ،دولت ااای ایااالتی ،و جواما محلاای و
1. Herrenchiem
2. perpetuity clause
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شهرداری است .در این نظام مودی در برخی ایالت ا سه هیحة فدرال ،ایااالتی و محلاای وجااود
دارد که البته در برخی ایالت ا بین هیة ایالتی و هیة محلی هیة دیگری به نام ناحیه وجااود دارد
که با احتسا آن هیه ای بعااد از دولاات فاادرال در نظااام سیاساای آلمااان چهااار هیااه میشااود.
مچنین در یک هیة دیگر که فراملی است ،دولت فدرال آلمان بااه نوان ،ااو اتحادیااة اروپااا از
جهات م تلح تاب سیاست ای این اتحادیه است .اکنون کااه تااا حاادودی شاخصااه ا و ساااختار
نظام فدرال آلمان مش و شد ،در قسمت ای بعد صاایحیت ا و اختیااارات ریااک از هیااه ای
چهارگانة این ساختار فدرال بررسی میشود .با توجه به اینکه سطح اتحادیة اروپااا بااه نوان هیااة
فراملی دولت فدرال آلمان جدیدترین هیه است ،ابتدا این هیه بررسی میشود.

واگذاری اختيارات حاکميتی به اتحادیة اروپا
جدیدترین هیة تصمیمگیری در نظااام سیاساای آلمااان هیااة اتحادیااة اروپاساات .در سااال 1957
آلمان غربی در کنار فرانسه ،ایتالیا ،لند ،بلژیک و لوکزامبورگ یکی از شااش کشااور ام،اااکنندة
پیمان رم که به تأسی جامعة اقتصادی اروپا انجامیااد ،بااود .از آن زمااان بااه بعااد ایان کشااور از
محور ای اصلی توسعة روند مگرایی اروپا بوده است .بر این اساس ضمن اینکه در رونااد تاادوین
و تصویب م ررات سطح فراملی جامعه و بعداً اتحادیة اروپا تأثیرگذار بوده ،در مرحلة اجرا نیااز در
چارچو قوانین اتحادیه ملزم به اجرای آنها بوده است .این اماار موجااب شااده اساات کااه اکنااون
ب شی از تصمیم ای مربو به سیاست داخلی این کشور در سطح فراملی اتحادیااة اروپااا گرفتااه
شود و بر مین اساس هیة جدید به سطح حکومتی این کشور اضافه شود.
قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان پا از بااه اجاارا گذاشااتن معا ااده لیساابون کااه رونااد
مگرایی اتحادیه اروپا را تعمیق ب شیده اساات در نسا ه اصیحشاادهای کااه سااال  2010از آن
منتشرشده به هیه حکومتی فراملی در سطح اتحادیه اروپا توجه کاارده اساات .در ایاان چااارچو
مادة  23این قانون به موضوع ،ویت جمهوری فدرال آلمان در اتحادیة اروپا پرداختااه و در بنااد
 1این ماده تصریح کرده است که با توجه به ایجاد اروپای متحد ،جمهوری فدرال آلمااان بایااد در
شکلگیری اتحادیة اروپایی که به اصول دموکراتیااک ،اجتمااا ی ،فاادرال ،حاکمیاات قااانون ،تاااب
بودن1و اصول ت،مینکنندة سطحی از ح ااوق اساساای مشااابه مااوارد مطرحشااده در ایاان قااانون
متعهد باشد ،مشارکت کند .به ایاان منظااور فدراساایون ممکاان اساات اختیااارات حاااکمیتی را بااا
تصویب یک قانون و با رضااایت بوندسااتاب بااه آن اتحادیااه بد ااد ) .(Basic law , 2010اگاار در
دوران قبل از تأسی اتحادیة اروپا توزی قدرت از سطح ملی به سطوح فرو ملی واگااذار میشااد،
1. principle of subsidiarity

اصل  subsidiarityیک اصل در سازمان اجتما ی است که م رر میدارد حل مسااائل اجتمااا ی و سیاساای بایااد در سااطح
بیفاصله مرتبط با آن و به بارتی سطح محلی که این مسائل سازگاری بیشتری با آن دارد ،مورد توجه قرار گیرد.
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بعد از تأسی اتحادیة اروپا ب شی از اختیارات حاکمیتی دولت جمهوری فدرال آلمان بااه سااطح
فراملی یعنی اتحادیة اروپا واگذار شده است .در این چارچو برخی تصمیمگیری ای مربو بااه
ادارة آلمان در سطح اتحادیة اروپا انجام میگیرد و دولت آلمان ملزم به ر ایت آنهاست.
در حال حاضر در اتحادیة اروپا سااه سااطح از صاایحیت ا و اختیااارات وجااود دارد؛ سااطح اول
مربو به صیحیت انحصاری اتحادیة اروپاست که کشور ای ،و از جمله آلمااان بایااد در آن تاااب
تصمیم ا و سیاست ای ات اذشده در بروکساال باشااند .سااطح دوم سااطح صاایحیت ای مشااترب
بین اتحادیة اروپا و کشور ای ،و است .در این حوزه ااا سیاساات ا در دو سااطح ملاای و اروپااایی
ات اذ میشود که سیاست ای سطح اروپایی معموهً بااا اادف تکمیاال سیاساات ای موجااود یااا در
حال تدوین در سطح ملی است .نمونه ای این موارد را میتااوان در م ااررات بااازار کااار ،زینااه ای
منط ااهای و مهاااجرت و پنا ناادگی ذکاار کاارد .سااومین سااطح صاایحیت ا را میتااوان بااه نوان
صیحیت ای ما نگشده تل ی کرد که بارتانااد از :سیاساات ایی کااه اقاادامات مربااو بااه آن
اساساً در سطح ملی کشور ای ،و باقی مانده است ،اما بهدلیل تااأثیرات انکارناپااذیری کااه چنااین
سیاست ایی میتواند بر دیگر کشور ای ،و اتحادیه داشته باشد ،کشور ای ،و پذیرفتهانااد کااه
سیاست ای داخلی خود را بااهلور دسااتهجمعی در سااطح اروپااایی ما نااگ کننااد (Hix, 2008
) ،:581بهلوریکه مش و میشود آلمان مچون سایر کشور ای ،ااو اتحادیااة اروپااا ب شاای از
اختیارات حاکمیتی خود در زمینة سیاسااتگذاری و تصاامیمگیری را بااه سااطح فراملاای و نهاد ااای
اتحادیه داده است و باید از تصمیم ای ات اذشده توسط نهاد ای این اتحادیه تبعیت کند .ایاان اماار
بهویژه در مورد آن دسته از صیحیت ایی که انحصاری اتحادیة اروپاست ،ضرورت تام دارد.

اعطای صالحيتهای قانونگذاری به سطح فدرال
قانون اساسی آلمان در چارچو ت سیم کارکردی قدرت ،قانونگذاری را اغلب در سطح فاادرال قاارار
داده اساات .در فصاال فااتم قااانون اساساای فاادرال بااا نااوان «قانونگااذاری فاادرال و رویااه ای
قانونگذاری» این موضوع مش و شده است .لبق قانون اساسی فدرال انواع صاایحیت قانونگااذاری
به سه نوع صیحیت انحصاری قانونگااذاری فاادرال ،صاایحیت قانونگااذاری مااوازی سااطح فاادرال و
لندر ا و قانونگذاری انحصاری لندر ا ت سیم شده اساات .در پاااراگراف اول مااادة  73قااانون اساساای
آلمان حوزه ایی که صیحیت قانونگذاری در آن بهلور انحصاااری در اختیااار سااطح فاادرال اساات،
احصا شده است .در این پاااراگراف در  17بنااد حوزه ااای صاایحیت انحصاااری قانونگااذاری سااطح
فدرال مش و شده است .حوزه ای سیاست خارجی ،دفاع ،تابعیت ،پول ،راهآ اان ،خاادمات پسااتی
و  ...از جمله حوزه ای انحصاری سطح فدرال ذکر شده است .مچنین در مادة  74موضااو اتی کااه
قانونگذاری در زمینه ایی که بهلور موازی در دو سطح فدرال و لندر ا انجام میگیاارد ،در  36بنااد
احصا شده است .ایاان موضااو ات شااامل مااواردی ماننااد قااوانین ماادنی ،قااوانین کیفااری ،سااازمان
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دادگستری و رویه ای ق،ایی ،ثبت موالید ،مرگ و ازدواج ،قوانین انجمن ا ،اقامتگاااه ،رفاااه مااومی
و  ...است .البته در مادة  72قانون اساسی آلمان با نوان «قدرت قانونگااذاری مااوازی» باارای اینکااه
لندر ا بتوانند در این زمینه ا قانونگذاری کنند ،شرایطی تعیین شده اساات .باارای نمونااه در بنااد 1
این ماده تصریح شده است در موضو اتی که در حیطة قانونگااذاری مااوازی قاارار میگیرنااد ،لناادر ا
زمانی و به میزانی از قدرت قانونگذاری برخوردارنااد کااه فدراساایون قاادرت قانونگااذاری خااود را بااا
تصویب یک قانون ا مال نکند ).(Basic Law, 2010
قانون اساسی سال  1949آلمان فدرال در تنظاایم روابااط بااین نهاد ااا و سااازمان ای دولاات
فدرال قدرت ای جام قانونگذاری و سیاستگذاری را بااه سااطح فاادرال داده ،امااا در ااین حااال
قانون اساسی به دولت فاادرال اجااازة اجاارای وفااایح خااود را نااداده اساات .بنااابراین در ساطوح
منط های و محلی یچگونه ادارة اجرایی فدرال وجود ناادارد .در م اباال  16لناادر ( قباال از سااال
 1990تنها  11لندر آلمان غربیت با میانگین جمعیت اار کاادام  5میلیااون نفاار مساانول اجاارای
سیاست ا و قوانین مصو فدرال یوه بر اجرای قوانین و مصوبات خااود سااتند .البتااه لناادر ا
ب شی از این وفایح را از لریق سااازمان ای محلاای خااود انجااام مید نااد ،زیاارا آنهااا تاارجیح
مید نااد کااه ایاان امااور را (غیاار از آمااوزش و پلاای ت بااه حکومت ااای محلاای واگااذار کننااد
) .(Wollmann, 2008: 32اگرچه صیحیت قانونگذاری در جمهوری فدرال اغلب در سطح فدرال
قاارار گرفتااه اساات و سااطح لناادر ا ماادتاً معطااوف بااه حااوزة اجاارای قااوانین مصااو سااطح
فدرال است ،قانون اساسی فدرال راه ایی برای مشارکت لندر ا در قانونگذاری سااطح فاادرال در
نظر گرفته است .مشارکت لندر ا در قانونگذاری سطح فدرال غیرمست یم است .مااادة  50قااانون
اساسی آلمان تصریح کرده است که لندر ا باید از لریق مجل بوند سرات (شااورای فاادرالت در
قانونگذاری و امور اجرایی سطح فدراسیون و موضو ات مرتبط با اتحادیااة اروپااا مشااارکت کننااد.
این تعبیر نشان مید د که لندر ا بهلور مست یم نمیتوانند در قانونگذاری و ادارة امااور اجرایاای
فدرال مشارکت کنند ،اما به نوان یک قا ده مشارکت آنها از لریااق بوندساارات انجااام میگیاارد.
قانون اساسی آلمان برای این مشااارکت بونااد ساارات دو نااوع هیحااه در نظاار گرفتااه اساات؛ اول
لوایحی که تبدیل شدن آنها به قانون یوهبر تصویب در بوندستاگ نیازمنااد مواف اات بوندساارات
است و دوم لوایحی که تنها در بوندستاگ تصویب میشود و بوندسرات میتواند به آنهااا ا تاارا
کند ).(Niedobitek, 2018: 205

قدرت و اختيارات قانونگذاری و اجرایی در سطح لندرها
در نظام فدرال آلمان در هیة دوم داخلی حکومت  16لندر (جدول 1ت وجااود دارد کااه ریااک از
آنها دارای قانون اساسی و ساختار سیاسی داخلی تا حد زیادی مست لاند.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدول  .1وضعيت لندرهای آلمان
جمعيت
مساحت
نام لندر
10٬755٬000
35٬752
بادن -وورتمبرگ
12٬542٬000
70٬552
باواریا
2٬500٬000
29٬479
براندنبورگ
3٬469٬000
892
برلین
661٬000
419
برمن
2٬231٬000
16٬172
تورینگن
4٬052٬803
19٬853
راینیند -فالتز
1٬018٬000
2٬569
زارهند
4٬143٬000
18٬416
زاکسن
2٬331٬000
20٬446
زاکسن-آنهالت
2٬833٬000
15٬799
شلسویگ -ولشتاین
1٬639٬000
23٬180
مکلنبورگ-فورپومرن
17٬837٬000
34٬085
نوردراین-وستفالن
7٬914٬000
47٬609
نیدرزاکسن
1٬788٬000
755
امبورگ
6٬066٬000
21٬115
سن

مركز
اشتوتگارت
مونیخ
پوتسدام
برلین
برمن
ارفورت
ماینز
زاربروکن
درسدن
ماگدبورگ
کیل
شورین
دوسلدورف
انوفر
امبورگ
ویسبادن
)Source: (Lovgren, 2012

روابط بین حکومت فدرال و لندر ا از لریق قانون اساسی فدرال مش و شده است .لناادر ا
در غیر از مواردی که قانون اساسی فدرال صیحیت و قاادرت قانونگااذاری را بهصااورت انحصاااری
در اختیار دولت فدرال قرار داده باشد ،از قدرت و صیحیت قانونگذاری برخوردارند.
مادة  70قانون اساسی فدرال آلمان با نوان «ت سیم قدرت بین فدراساایون و لناادر» در بنااد
 1تصریح کرده که لندر ا در مواردی که قانون پایة قدرت قانونگذاری به فدراسیون نااداده اساات،
حق قانونگذاری دارند .مچنین در بند  2این ماده آمده است که ت سیم قاادرت بااین فدراساایون
و لندر ا باید تاب مفاد قانون در خصوص قدرت قانونگااذاری انحصاااری و مااوازی باشااد .در مااادة
 71با نوان «قدرت انحصاری قانونگذاری فدراسیون» تصریح شده در موضو اتی کااه در انحصااار
قدرت قانونگذاری فدراسیون است ،لندر ا تنها زمانی و به میزانی قاادرت قانونگااذاری دارنااد کااه
انجام آن توسط یک قانون فدرال بهصراحت اجااازه داده شااده باشااد ) ،(Basic Law, 2010البتااه
در این خصوص قانون اساسی فدرال شر حداقل دموکراسی به معنی اینکه ر لندر بایااد اصااول
جمهوری دموکراتیک و دولت اجتما ی مبتنی بر حاکمیت قانون را به رسمیت بشناسااد ،تعیااین
کاارده اساات .مچنااین مااة لناادر ا از جایگاااه قااانونی براباار و جایگاااه یکسااان قااانون اساساای
بهرهمندند که سطح گستردهای از است یل در برابر دولت فدرال را به آنهااا مید ااد .در بساایاری
از لندر ا برای قانونگذاری حکومت پارلمانی شبیه حکومت پارلمانی فدرال بااا درجااات و اشااکال
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متفاوت وجود دارد .برای نمونه در لندر ا نظام قانونگذاری یکمجلسی ( لنااد تاااگت وجااود دارد.
البته ادارة سه لندر برلین ،امبورگ و برمن که شکل دولتشهر دارند متفاوت است ،چراکه آنهااا
از یک وضعیت دوگانه یعنی م به نوان لندر و م به نوان شهر برخوردارند .ت صیو قاادرت و
وفایح لندر ا از سوی قانون اساسی فدرال انجام گرفته است .این قانون تصریح دارد کااه لناادر ا
مسنول مة اقدامات و وفایح مومی که بهصراحت بااه دولاات فاادرال اختصاااص نیافتااه اساات،
ستند .این به معنای آن است که دولت فدرال مسنول مان وفایفی است که برای او در قااانون
اساسی فدرال احصا شده است ).(Lovgren, 2012 :7
قانون اساسی فدرال آلمان لبق اصل تابعی بودن مة رصه ای زناادگی مااومی در آلمااان
را تحت تأثیر قرار نمید د .این قانون صرفاً اصول اساسی و چارچو سازمانی کلی برای زناادگی
مومی آلمان را تدوین کرده است .در ایاان چااارچو کلاای ،رصااه ای خاااص زناادگی مااومی
بهصورت جزئی در قوانین اساسی ریک از شانزده لندر مش و شده است .لندر ا بااا توجااه بااه
ویژگیشان به نوان دولت ااای نیمااهحاکمیت ،آزادانااه تصاامیم بااه قبااول قااانون اساساای فاادرال
گرفتهاند .در ین حال با توجه به حق فر ی بودن آنهااا مااة صاایحیت ای خااود را بااه قاادرت
فدرال مرکزی واگذار نکردهاند .برای نمونه نظام ای پلیسی ،آموزشی و جم آوری مالیات برخاای
از حوزه ایی است که صیحیت دولت ااای لناادر ا در آن ا مااال میشااود ،درحالیکااه آنهااا بااه
محدودیت ای تعیینشده از سوی قانون اساساای فاادرال احتاارام میگذارنااد (Muresan, 2014:
) .172لندر ا که مسنول اجرای سیاساات ا و قااوانین مصااو فاادرال یوهباار اجاارای قااوانین و
مصوبات خود ستند ،ب شی از این وفایح را از لریق سازمان ای محلی خود انجااام مید نااد،
زیرا آنها ترجیح مید ند که این امااور را (بااهغیر از آمااوزش و پلاای ت بااه حکومت ااای محلاای
واگذار کنند ) .(Wollmann, 2008: 32مسنولیت ای کارکردی در مة ایالت ای آلمااان مشااابه
است ،ایالت ااا مساانول مساات یم آمااوزش و پاارورش ،فر نااگ ،قااوانین محلاای و امنیاات و نظاام
مومیاند .در سایر حوزه ا مچون آموزش بزرگساهن ،توسعة اقتصادی منط ااهای ،کشاااورزی و
حفظ سواحل ،ایالت ا با دولت فدرال (و برخی مواقا باا اتحادیااة اروپااات بااهلور مشااترب ماال
میکنند ) .(Cook & Ultimate, 2005: 122مچنین ایالت ا با نواحی ،شهرسااتان ا و شااهر در
خصوص ارائة خدمات اجباری و احتیالی مسنولیت ای مشترب دارند.

اختيارات گستردة اجرایی حكومتهای محلی
حکومت ای محلی آلمان را میتوان در سطح پایینتر از دولت ای ایالتی و شااامل حکومت ااای
ناحیهای ،شهرستان ا و شهر ا مشا ده کرد .حکومت محلی در آلمان در م ایسه با سایر جواما
از جایگاه محکم قانون اساسی برخوردار است .لبق مادة  28قانون اساسی فدرال آلمااان ،شااهر ا
از خودم تاری محلی بهرهمندند و دولت فدرال و دولت ای ایااالتی مجاااز بااه دخالاات در حااوزة
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کاری آنها نیستند .در این ماده تأکید شده است نظاام مبتناای باار قااانون اساساای اار لناادر بایااد
منطبق با اصول حکومت جمهوری دموکراتیااک اجتمااا ی براساااس قااانون در حاادود مفاااد ایاان
قانون اساسی باشد .در ریک از نواحی لندر ا و حوزه ا مردم باید توسااط یااأتی کااه از لریااق
انت ااا مااومی مساات یم آزاد و براباار و محرمانااه منت ااب شاادهاند ،دارای نمایناادگی باشااند،
بهلوریکه از اصل  28قانون اساسی آلمان برمیآید ،حکومت محلاای ایاان کشااور در م ایسااه بااا
بسیاری از کشور ای جهان از جایگاه محکم قانون اساساای برخااوردار اساات .م امااات محلاای در
واق مسنولیت اجرای  75درصد قوانین و م ررات مصو سطح فدرال و سطح ایالتی را بر هااده
دارند ).(Reichard, 2003: 346
قانون اساسی فدرال اگرچه به موضوع حکومت ای محلی ورود کرده است ،واقعیاات ایاان اساات
که در آلمان مباحه مربو به حکومت محلی جاازو صاایحیت ای حکوماات لندر اساات .بنااابراین،
ترتیبات نهادی ،ت صیو صیحیت ا و نظام مالیة م امات محلی در چارچو مسنولیت لناادر قاارار
دارد که میتواند با است یل زیادی به تنظیم آنها بپردازد .این مساانله موجااب شااده اساات تااا باارای
حکومت ای محلی در آلمان ت،مین ای زیادی در قانون اساسی لندر ا وجااود داشااته باشااد .ایاان
قوانین اساسی مفاد و ت،مین ای کامیً مشابهی مچون قانون اساساای فاادرال باارای حکومت ااای
محلی دارند .یوهبر این ،م ررات و قوانین جزئاای دربااارة ادارة امااور اار لناادر توسااط قانونگااذاران
سطح لندر ا انجام میگیرد که این امر نیز بااه خودم تاااری باااهی حکومت ااای محلاای در آلمااان
منجر میشود .از سوی دیگر ،است یل لندر ا در زمینة تنظیم و تصویب قااوانین و م ااررات مربااو
به امور حکومت ای محلی موجب تفاوت ای نهادی چشاامگیری بااین نظام ااای حکوماات محلاای
موجود در قلمرو ریک از آنها شده است .مانلورکه اشاره شد ،تنهااا محاادودیت م ااررات سااطح
لندر در خصوص حکومت ای محلی ایاان اساات کااه نظااام قااانون اساساای لناادر مبتناای باار اصااول
جمهوریت ،دموکراتیک بودن ،اجتما ی بودن و حاکمیت قانون است ).(Lovgren, 2012: 9
ساختار اساسی حکومت محلی آلمان در دوران پ از جنگ ای ناپلنونی تنظیم شده اساات.
در این دوران فون اشتاین1ن ستوزیر پروس قدرت بیشتری به نهاد ای حکومت محلاای داد کااه
تا حد زیادی خودم تار شدند .در این دوران مهمترین رکن اجرایی محلی شااورا ای محلاای بااود
کااه توسااط صاااحبان دارایاای و ح ااوقبگیران حرفااهای انت ااا میشاادند .ایاان شااورا ا اختیااار
تصمیمگیری دربارة مة موضو ات مرتبط با امور مومی شهر ا را داشتند .ایاان شااورا ا یااأت
اجرایی را انت ا میکردند .این یأت نیز امور محلی را اداره میکردند و اجاارای برخاای وفااایح
حکومت ملی را نیز بر هده میگرفتند .مدل فون اشتاین در نهایت در تمااامی ایالت ااای آلمااان
حاکم شد .دف اشتاین از نوسازی ساختار ای منسااو محلاای مشااارکت بیشااتر شااهروندان در
ادارة امور جامعه بود ).(Edwards & Meer, 2000 :2
1. von stein
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در حکوماات محلاای آلمااان شهرسااتان ا و شااهر ا از جایگاااه سیاساای و کااارکردی مهماای
برخوردارند .دهیل این امر م ایاان اساات کااه اوهً اصاال صاایحیت مااومی کااه بااه صاار منشااور
شهرداری پروس در سدة نوزد م بازمیگردد ،در قانون اساسی فدرال  1949جریان یافته و باار ایاان
اساس شهر ا (و تا حدود کمتری شهرسااتان ات در ساااختار قااانون اساساای در چااارچو قااانون بااا
مسنولیت خود از حق سااروکار داشااتن بااا تمااامی موضااو ات ماارتبط بااا جامعااه برخوردارنااد .ایان
وضعیت رصة گستردهای را برای خود -حکومتی محلی که از نظر قانون اساسی نیز ت،اامین شااده
است ،فرا م میکند؛ ثانیاً در راستای سنت قانونی و شهری آلمان که باز م به اوایل ساادة نااوزد م
بازمیگردد ،شهر ا میتوانند در زمینة وفایح مومی که از سوی دولت به آنها واگاذار شااده اساات،
قانونگذاری کنند .این کارکرد دوگانة ترکیب خود -حکومتی با وفایح محولااه ،کارکرد ااا و وفااایح
آنها را افزایش مید د؛ ثالثاً ،لبق قانون اساسی  1949دولت فدرال مجاز بااه ایجاااد ادارات اجرایاای
منط های و محلی برای اجرای سیاست ا و م ررات خود نیست .باار ایاان اساااس  70تااا  80درصااد
م ررات (فدرال و ایالتی و م ررات اتحادیة اروپااات توسااط م امااات محلاای اجاارا میشااود .مچنااین
توزی کارکرد ا در ساااختار بینحکااومتی را میتااوان در تعااداد کارمناادان مربولااه مشااا ده کاارد.
براساس آمار ای سال  ،2002تنها  6/5درصد از کل کارکنااان ب ااش مااومی در اساات دام سااطح
فدرال بودهاند و حدود  50درصد در سطح لندر ا (اغلااب معلمااان و نیرو ااای پلاای ت و حاادود 40
درصد کارمندان حکومت محلی بودهاند ).(Wollmann, 2004: 650-651
بااهلور کلاای در نظااام حکوماات محلاای آلمااان نااواحی ،شهرسااتان ا و شااهر ا از قاادرت کاماال
خودگردانی برخوردارند و اختیار تصویب م ررات مربولااه را دارنااد .مچنااین انعطاااف چشاامگیری در
ت صیو مسنولیت ای کارکردی و مالی که معموهً بین هیه ای م تلح حکوماات ت ساایم میشااود،
وجود دارد .وفایح حکومت محلی لبق این اصل که برخی خدمات قابل ارائه از سااوی شااهر ا نیساات
و باید در سطح باهتر ارائه شود ،از یک سو بااین نااواحی و از سااوی دیگاار بااین شهرسااتان ا و شااهر ا
ت سیم شده است .برای نمونه اگر احداث و نگهداری تسهییت دف و بازیافت زباله در تااوان یااک شاهر
تنها نباشد ،شهرستان این وفیفه را برای مة شهر ای تاب خود انجام مید د.
فعالیت ای شهر ا در چااارچو حکوماات محلاای در آلمااان را میتااوان بااه دو دسااته الااحت
وفایح اجباری که از سوی مراج باهتر ارجاع داده میشود و ت فعالیت ااا و وفااایح اختیاااری
که توسط شهر ای مربوله انجام میگیرد ،ت سیم کرد .وفایح دستة اول وفااایح دولتاای اساات
که از سوی دولت فدرال یا دولت ای ایالتی لبق قانون به شهر ا تکلیح میشااود .ایاان وفااایح
ب ش مهمی از فعالیت ای محلی را شامل میشود .دولت فدرال یا دولت ای ایالتی باارای انجااام
این وفایح نظارت قانونی و کارشناسی دارند و دستورالعمل ا و را نما ااای ویااژه لبااق شاارایط
خاص برای آنها تدوین میکنند.
وفایح اختیاری شهرداری ا شامل مواردی مچون پر کردن اوقات فراغاات ،انجااام اقاادامات
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مربااو بااه حوزه ااای ساارگرمی و فر نگاای مچااون ایجاااد مراکااز ورزشاای ،اساات ر ای شاانا،
پیادهروسازی ،شبکه ای حملون ل محلی تراموا ااا و اتوبوس اساات .یوهباار ایاان شااهرداری ا
مسنول نهاد ای فر نگی زیادی مچون اپرا ا ،آرشیو ای شهری ،سینما ا ،موزه ا ،کتاب انااه ا
و بازسااازی ساااختمان ای تاری یانااد ) .(Cook & Ultimate, 2005: 122-124رویکاارد قااانون
اساسی فدرال آلمان و قوانین اساسی لندر ا و نیز واقعیت ای موجود ادارة امور در آلمااان نشااان
مید د که حوزة حکومت محلی ا م از اینکه دارای دو هیه شهرستان و شهر یا سه هیه نااواحی،
شهرستان ا و شهر ا باشد ،حوزة اجرایی است که ب ااش ماادهای از اجاارای مصااوبات حکوماات
فدرال و حکومت ای لندر ا را بر هده دارد.

تحول فدراليسم آلمان از فدراليسم سنتی به فدراليسم بسيط
بهلوریکه گفته شد اگرچه فدرالیسم آلمان ریشه در سنت ای سدة نااوزد م دارد ،نظااام سیاساای
جمهوری فدرال آلمان محصول قانون پایه است که در سال  1949در شرایط بعد از جنااگ جهااانی
دوم تصویب شد .از زمان آغاز به کار نظام فدرال آلمان در سااال  1949بااه ماارور در پرتااو تحااوهت
رصة ینی ضرورت تحول در نوع فدرالیسم تعبیهشده در قانون پایه را ضروری کرده است.
از د ة  1990به بعد چالش ای م تلفی که فرا روی نظام فدرال آلمان قرار گرفاات ،موجااب
شد تا روند تحول فدرالیسم در آلمان بااه ساامت نااو ی فدرالیساام کااه از آن بااه نوان فدرالیساام
مکارانه یاد میشود ،سر ت یابد .مدهترین چالش ایی که در تحول فدرالیسام آلمااان در سااه
د ة اخیر به سمت فدرالیسم مکارانه تأثیرگذار بودهاند بارتانااد از :پیامااد ای وحاادت آلمااان
شرقی و غربی ،چالش ای ناشی از تعمیق مگرایاای اروپااا ،تحااول در ایسااتار ای شااهروندان در
زمینة ح تعلق به سطوح محلی ،لندر و فدرال که موجااب شااده تااا لرح ااای م تلفاای باارای
اصیح نظام فدرال آلمان ارائه شود و از لریق انجام اصیحات در قانون پایه این تحااول را ملاای
کنند .با وحدت آلمان در سال  1990تعداد لندر ا به  16لندر افزایش یافت .ایاان وضاعیت اادم
ت ارن ای اقتصادی و مالی را بین لندر ا افزایش داد و موجب شد لناادر ای ضااعیح بیشااتر بااه
دولت فدرال وابسته شوند که در نتیجة آن وزن دولاات فاادرال ت ویاات شااد و تااأثیر ماادهای باار
توازن کلی نظام فدرال برجا گذاشت .به یوه نظااام برابرسااازی ای اف اای نیااز تحاات تااأثیر ایاان
شرایط رو به تزاید گذاشاات .مچنااین تفاوت ااای نظااام حزباای در لناادر ای ب ااش شاارقی بااا
لندر ای ب ش غربی به شکلگیری دولت ائتیفی در چااارچو ائااتیف باازرگ انجامیااد و تااأثیر
زیادی بر تحوهت سیاست آلمان برجا گذاشت.
تعمیق روند مگرایی اروپا نیااز چالش ااای جاادی فااراروی وضااعیت ح ااوقی لناادر ا و نیااز
ساختار فدرال جمهوری فدرال آلمان قرار داد .اولین چالش در این خصوص ناشی از این واقعیاات
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بااود کااه اتحادیااة اروپااا قلماارو ملکاارد خااود را بااهنحو چشاامگیری گسااترش داد ،بهلوریکااه
فعالیت ای این اتحادیه به رصااه ایی کااه در ساااختار فاادرال آلمااان صاایحیت ای آن بااهلور
انحصاری برای سطح لندر ا حفظ شده بود ،گسترش یافت .دومین چااالش از ایاان نظاار ناشاای از
شرایط تصمیمگیری در اتحادیة اروپا بود .در شورای وزیران اتحادیة اروپا بااه نوان قدرتمناادترین
نهاد تصمیمساز ف ط حکومت فدرال آلمان ح،ور داشت .این به معنای مشااارکت دولاات فاادرال
در رصه ای تصمیمگیری که در صیحیت انحصاری لندر ا بود ،محسو میشد .چااالش سااوم
در این زمینه از اجرای م ررات اتحادیااة اروپااا در آلمااان ناشاای میشااود .از آنجااا کااه مساانولیت
اجرایی در نظام فدرال آلمان اغلب در حیطة وفایح لندر است ،در ایاان چااارچو آنهااا خااود را
تحت درجة شدید از کنترل دولت فدرال میدیدند ).(Tyler, 2017: 9-10
رویکرد قانون اساسی آلمان که براساس اصل تاب بااودن شااکل گرفتااه بااود ،بعااداً در فراینااد
اصیحات دچار تغییر شد .البته ایاان اصاایحات تااا اواخاار د ااة  1960تغییاارات چناادانی در پاای
نداشته است .از این زمان به بعد وامل دیگر مچون ایجاد جامعااه تااودهای1و رشااد دولاات رفاااه2
موجب کا ش حمایت اجتما ی از اصل تابعی بودن و ترجیح مومی برابری بر تنوع شد .قباال از
اصیحات مربو به مفاد فدرالیسم در قانون اساسی آلمان روحیة فدرال در جامعااه ناپدیااد شااده
بااود .مهمتاارین اصاایحات فدرالیساام در سااال ای  2009 ،2006و  2017اساات کااه مهمتاارین
اصیحات قانون اساسی آلمان تاکنون تل ی میشود .این اصاایحات موجااب گنجاناادن فدرالیساام
بسیط3در قانون اساساای آلمااان شااده اساات ) .(Sturm, 2018: 18در آلمااان دولاات فاادرال یااک
ساختار اجرایی م ثر غیر از ساختار اجرایی موجود در لندر ا و حکومت ااای محلاای ناادارد .ایاان
امر موجب شده است تا برخی روابط بینحکومتی را که در قااانون اساساای فاادرال آلمااان تعبیااه
شده است ،به نوان یک فرایند تحول از فدرالیسم ساانتی بااه سیاسااتگذاری مشااترب کااه در آن
1. Mass society
2. welfare state
3. Unitary federalism

و سایت  https://study.comدر بیان اینکه فدرالیسم بسیط چیست گفته است براساس تح ی ات انجامگرفته
دربارة موضوع فدرالیسم یونیتری چنین مفهومی وجود ندارد .اما اغلب استفاده از این دو واژه نگام بحه
دربارة فدرالیسم که در لرف م ابل آن دولت یونیتری قرار دارد ،مطرح میشود و از این لریق اصطیح
فدرالیسم بسیط شکل گرفته است و آن زمانی است که فدرالیسم دو سطح از حکومت ای برابر دارد.
مچنین رونالد استورم ) (Roland Sturmاستاد لوم سیاسی در دانشگاه Friedrich-Alexander-University
Erlangen-Nuremburgدر م الهای با نوان «فدرالیسم بسیط آلمان روح اصلی قانون اساسی آن را نادیده
گرفته است»"  " Unitary Federalism–Germany Ignores the Original Spirit of its Constitutionگفته است
نوع فدرالیسمی که در آلمان میبینیم ،بسیط است .این نوع فدرالیسم از فدرالیسم مکارانه در سال ای بعد
از جنگ جهانی برای مرتبط کردن سیاستگذاری سطح فدرال با سطوح لندر ا در اواخر د ة  1960توسعه
یافته و در اصیحات سال ای  2009و  2017فدرالیسم آلمان ،حتی بسیطتر شده است.
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بازیگران سطوح م تلح حکومت در زمان تدوین سیاست ای کشور مناف خود را فعاهنااه دنبااال
میکنند ،تل ی کنند .مرکز اصلی تصمیمگیری نیز بوندسرات اساات کااه حکومت ااای ایااالتی در
آن نمایندگی مست یم دارند .مچنین سیاست توزی و برابرسازی تاادریجی ،حکوماات لناادر ا را
به سمت فرایند سیاستگذاری مرکزی سوق داده است).(Pagano & Leonardi, 2007: 266
این تحول در واق ایجاد نو ی سازش بین تمایل لندر ای بزرگتر بااه فدرالیساام رقااابتی بااا
رویکرد فدرالیسم مشارکتی مورد یقة لندر ای کوچکتر است .تیبه پیترساان1و مکااارانش در
تحلیلی بر نتای نظرسنجی انجامگرفته توسط بنیاد برتلسمان اشتیفتن2در خصااوص اناادازهگیری
احساس مومی شهروندان آلمان در زمینة موضوع فدرالیسم ،نشان دادند کااه مااردم قباال از اار
چیز به پاسخ ای استانداردشدة ملی ملگرایانه به مشکیت سیاسی یقهمندند .بااه یوه نتااای
این نظرسنجی تأیید کرده که درخواست شدید برای مشارکت نزدیااک حکوماات فاادرال آلمااان و
لندر ا وجود دارد .مچنین یافته ای این پژو ش حاااکی از آن اساات کااه تجربااه ای اخیاار در
رصه ای متنوع سیاستگذاری نشان داده که مکاری و مااا نگی بااین سااطوح م تلااح نظااام
فدرال آلمان از جمله ت ویت بعد اف ی به نوان سازوکاری کلیدی حکمرانی در ایاان کشااور تل اای
شده است .این امر موجب شده اساات کااه مباحااه ماارتبط بااا اصاایحات قااانون پایااة آلمااان در
خصوص اصیح فدرالیسم آلمان از مفهااوم ساانتی «فدرالیساام رقااابتی»3کااه از سااب ة تاااری ی و
نهادی برخوردار اساات ،بااه ساامت بهینهسااازی افاازایش پااذیرش دموکراتیااک اشااکال مکارانااه
ما نگی دگرگون شود) .(Petersen et al., 2008: 5در تحوهت ناشی از اصاایحات اخیاار ،مفاااد
فدرالیسم در قانون اساسی آلمان از فدرالیسم مکارانه نیااز فراتاار رفتااه و بااه ساامت فدرالیساام
بسیط و اجرایی سوق یافته است.

نتيجهگيری
بررسی ریشه ا ،ساختار ا و کارکرد ای فدرالیسم تعبیهشده در قانون اساساای جمهااوری فاادرال
آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نشان مید د که اوهً ریشااه ای ایاان فدرالیساام از تاااریخ آلمااان
بهویژه تحوهت سدة جد م و نیمة اول سدة بیستم نشأت گرفته است ،ثانیاً شکساات آلمااان در
جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور توسط متف ین و تأثیر آنها در تعیااین نااوع نظااام حکااومتی
بعد از جنگ آلمان غربی تیش شده است که یااک نظااام فاادرال در چااارچو فدرالیساام ساانتی
ایجاد شود .با وجود این مصالحهای کااه در زمااان تاادوین قااانون اساساای آلمااان بااین گونااه ای
فدرالیسم لرح پیشنهادی  16لندری که از سال  1945ایجاد شده بود و نیز فدرالیسم مااوردنظر
1. Thieß Petersen
2. Bertelsmann Stiftung
3. Competitive federalism
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لرح پیشنهادی سه کشااور آمریکااا ،بریتانیااا و فرانسااه کااه آلمااان غرباای را در اشااغال داشااتند،
فدرالیسم گنجاندهشده در قانون اساسی فاادرال آلمااان را بااه ساامت نااو ی فدرالیساام کااه از آن
به نوان فدرالیسم کارکردی یا اجرایی یاااد میشااود ،سااوق داده اساات .فدرالیساام ناشاای از ایاان
قانون مصالحهای بین ترجیحات نمایندگان لندر ای آلمان در شورای پارلمانی باارای یااک دولاات
فدرال مرکزی و ترجیحات متف ین برای ایجاد یک فدراسیون غیرمتمرکز است .بر مین اساااس
قانون اساسی آلمان صاایحیت ای قانونگااذاری را اغلااب بااه سااطح فاادرال داده و صاایحیت ای
اجرایی را به سطح لندر ا و نیز سطح حکومت ای محلی واگذار کرده اساات .بااه یوه اصاایحات
بعدی قانون اساسی آلمان بهویژه اصیحاتی کااه در دو د ااة اخیاار در ایاان قااانون انجااام گرفتااه،
جداسازی بین امور قانونگذاری و اجرایی در دو سطح فدرال و لندر ا را تشاادید کاارده اساات .باار
این اساس میحظه میشود که فدرالیسم تعبیهشده در قانون اساسی جمهوری فاادرال آلمااان در
سال  1949که بر مبنای سنت ای فدرالیسم قرن نوزد م آلمان و لبق الگوی سنتی فدرالیساام
شکل گرفته است ،به ماارور و در پرتااو تحااوهت بعاادی مچااون توسااعهگرایی ،وحاادت آلمااان و
ت ویت رونااد مگرایاای اروپااا و تأساای اتحادیااة اروپااا از آن فاصااله گرفتااه و بااه ساامت نااو ی
تمرکزگرایی حرکت کرده است کااه از آن بااا نااوان فدرالیساام بساایط ،فدرالیساام کااارکردی یااا
فدرالیسم اجرایی یاد میشود.

منابع
انگليسی
] :Commented [V2اسامی کامل ذکر شود

A) Books
1. Bulmer, E. (2017), Federalism (Second ed.), Stockholm: International Institute
for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
2. Edwards, A., & Meer, J. v. (2000), GERMANY: ADMINISTRATION MEETS
COMMUNITY. In H. Daemen, & L. Schaap, Citizen and city; developments in
fifteen local .democracies (pp. 95-109). Eburon: Delft.
3. Elazar, D. J. (1991), Exploring Federalism, London: University of Alabama
Press.
4. Forum, M. (2018), Implementing Federalism , Melbourne: The Melbourne Forum
on Constitution- Building in Asia and the Pacific.
5. Germany, C. P. (2008), Country Profile: Germany, Federal Research Division.
6. Gunlicks, A. (2003). The Länder and German federalism, Manchester:
Manchester University Press.
7. Hix, S. (2008), The EU as a new political system. In D. Caramani, Comparative
Politics (pp. 573-601), New York: Oxford University Press.
8. Jenny, C., & Ultimate, P. (2005), Local Government Ntional Report, Canberra:
Commonwealth of Australia Department of Transport and Regional Services.

1400  زمستان،4  شمارۀ،51  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی1434
9. Karsten Krüger, Martí Parellada, Daniel Samoilovich, Andrée Sursock. (2018).
Governance Reforms in European University Systems, Switzerland: Springer
International Publishing.
10. Law, B. (2010), Basic Law for the Federal Republic of Germany, German
Bundestag.
11. Lovgren, B.-M. (2012), Local and regional democracy in Germany, Strasbourg:
The Congress of Localand Regional Authorities of the Council of Europe.
12. Muresan, S. S. (2014), Social Market Economy: The Case of Germany, London:
Springer.
13. OECD. (2010), Better Regulation in Europe: Germany 2010, Paris: Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD).
14. Pagano, M. A., & Leonardi, R. (2007), The Dynamics of Federalism in National
and Supranational Political Systems, New York: Palgrave Macmillan
15. Peter, J. (2005). The federal framework.,In P. James, Modern Germany: Politics,
society and culture (pp. 29-42). London: Routledge.
16. Simon, G., & Paterson, W. E. (2005), Governance in Contemporary Germany:The
Semisovereign State Revisited, Cambridge: cambridge university press.
17. Steinmetz, G. (1993). Regulating the Social: The Welfare State and Local
Politics in Imperial Germany,Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
18. Thiess, B. (2001). Fiscal Externalities in Local Tax Competition:Empirical
Evidence from a Panel of German Jurisdictions. Lexington Kentucky: Centre for
European Economic Research (ZEW), Mannheim Martin School of Public
Policy and Administration University of Kentucky.
19. Tyler, S. (2017, 7 7). Introduction to the German Federal System. Retrieved 10 11,
2020,
from
https://myanmar-en.fnst.org:
https://myanmaren.fnst.org/sites/default/files/uploads/2017/07/07/germanfederalismenglishversion.pdf
20. Umbach, M. ( 2002), Introduction: German Federalism in Historical Perspective.
In U. Maiken, German Federalism: Past, Present, Future (pp. 1-14). New York:
Palgrave.
21. Wollmann, Hellmut (2002), German local government under the impact of NPM
modernization and new direct democratic citizen rights. International
Conference on Reforming local government: Closing the gap between
democracy and efficiency (pp. 1-28). Stuttgart: University Stuttgart.
22. Wollmann, Hellmut. (2005). The directly-elected executive mayor in German
local government. In R. Berg, & N. Rikke, Transforming Local Political
Leadership (pp. 29-41). London: Palgrave.
23. Wollmann, Hellmut. (2008), Comparing Local Government Reforms in England,
Sweden , France and Germany: Between continuity and change, divergence and
convergence, Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Institute of Social Science.
24. Wollmann, Hellmut. (n.d). The two waves of territorial reforms of local
government in Germany,Berlin: Humboldt-Universität, Institute of Social
Sciences.

1435  ساختار و تحول فدراليسم در جمهوری فدرال آلمان،ریشهها
B) Articles
25. Kaiser, A., & Vogel, S. (2017), “Dynamic De/Centralization in Germany,1949–
2010.” theJournal of Federalism , Vol.49, No. 1, pp.84-111.
26. Law, J. (2013),“How Can We Define Federalism?” Perspectives on Federalism ,
Vol.5, No. 3, pp.88-120.
27. Niedobitek, M. (2018), “The German Bundesratand Executive Federalism.”
Perspectives on Federalism ,Vol. 10, No.2, pp.198-2014.
28. Petersen, T., Scheller, H., & Wintermann, O. (2008), “Public Attitudes towards
German Federalism: A Point of Departure for a Reform of German (Fiscal)
Federalism? Differences between Public Opinion and the Political Debate”,
German Politics, Vol.17, No.4, pp. 559-586.
29. Relchaed, C. (2003), “Local Public Management reforms In Gremany.” Public
Administration ,Vol. 8 , No.2, pp.345-363.
30. Sturm, R. (2018). “Unitary Federalism–Germany Ignores the Original Spirit of
its Constitution”, REAF-JSG , pp.17-46.
31. Wollmann, Hellmut (2004), “Local Government Reforms in Great Britain,Sweden,
Germany and France: Between Multi-Function and Single-Purpose Organisations”,
Local Government Studies , Vol.30, No.4, pp. 639 – 665.

