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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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ریشهها ،ساختار و تحول فدراليسم در جمهوری فدرال آلمان
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
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چكيده
ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی ،در چهار سطح اتحادیة اروپا ،فددرال ،لنددراا و
حکومتاای محلی شامل نواحی ،شهرستاناا و شهراا تنظیم شده است .توزید صدححیتاا و
اختیارات بین این سطوح کار پیچیدهای است که از یک سو ریشه در سنتاای تدارییی آلمدان
دارد و از سوی دیگر به جنبهاای کارکردی موضوع مرتبط است .پرسش اصلی ایدن م الده ایدن
است که ریشهاای فدرالیسدم در جمهدوری فددرال آلمدان چیسدت و صدححیتاا و اختیدارات
حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین الیهاای میتلد حکومدت ت سدیم شدده و روندد تحدول آن
چگونه بوده است؟ م اله بر مبنای ایدن فرضدیه بده بررسدی موضدوع پرداختده کده شدکلگیری
جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنتاای تارییی آلمان دارد
و در پی ترکیب خودگردانی ایالتاای آلمان با حکومت مشترك بدوده کده بهتددری بده سدمت
برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندراا حرکت کرده است .یافتهاا نشان میدادد ،فدرالیسدم
در جمهوری فدرال آلمان از زمان تأسدی در پرتدو تحدوالت نیندی و در چدارچو اصدححات
متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسدم سدنتی فاصدله گرفتده و بده سدمت ندونی فدرالیسدم
تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.
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مقدمه
جمهوری فدرال آلمان دموکراسی فدرال پارلمانی است که در سال  1949تأسی شدده اسدت.
پ از وحدت آلمان در سال  1990تعداد حکومتاای ایالتی (لندر) تشدکیلداندة فدراسدیون
به شانزده مورد افدزایش یافتده اسدت .اریدک از ایدن دولتادا دارای قدانون اساسدی ،پارلمدان،
حکومت ،ساختار اداری و دادگاهاای خود استند .نظام نهادی و قانونی آلمان بر سدنت دیرپدا و
قدرتمند دولت قانونی1و فدرالیسم امکارانه2اسدتوار شدده کده بهتددری در ودول تداریخ شدکل
گرفته است ) .(OECD, 2010 :2آلمان در وول تاریخ ووالنیمدت خدود بهنددرت متحدد بدوده
است .در بیش بزرگی از دو ازارهای که اروپای مرکزی محل سکونت مردمان آلمانیزبدان بدوده
است ،منط های که امروز آلمان نامیده میشود ،بین صدداا دولدت کده بسدیاری از آنهدا خیلدی
کوچک بودند و شامل دوكنشدیناا ،شاازادهنشدیناا ،شدهراای آزاد و دولتادای مربدوب بده
کلیسا بودند ،ت سیم شده بود .قرارداد صلح وستفالی در سال  1968نیز اروپای آلمانیزبان را بده
صداا دولت ت سیم کرد .در وول دو سدة بعدی دو دولت بزرگتر از میان آنهدا یعندی پدروس و
اتریش برای تسلط بر دیگران تحش کردند .دولتاای کوچکتر ام با متحدد شددن بدا یکددیگر
سعی در حفظ است حل خود داشدتند .پد از حملدة نداپلوون و شکسدت آن ،در دوران بعدد از
کنگرة وین  1815قلمرواای آلمانینشین به  40دولت کااش یافت .امچندین در اواخدر سددة
نوزدام در سال  1871سرزمیناای آلمانینشین متحد شدند و امپراتوری آلمان شکل گرفت.
در سال  1918با شکست آلمان در جنگ جهانی اول دوران امپراتوری آلمان پایدان یافدت و
جمهوری وایمار در این کشور تشکیل شد که تا سال  1933و روی کدار آمددن ایتلدر و دولدت
نازی ادامه داشت .در پایان جنگ جهانی دوم و بعد از شکست آلمان ،ایدن کشدور بده دو بیدش
شرقی و غربی ت سیم شد که بار دیگر در سال  1990پ از جنگ سرد وحدت آن برقدرار شدد
).(Germany, 2008: 2-4
حکومت جمهوری فدرال آلمدان دارای ترکیبدی پیچیدده اسدت .تودودور اشدتمان دانشدمند
معروف نلوم سیاسی آلمان سال  ،1994بعد سیاسی نظام فددرال آلمدان را بده یدک سداختمان
بزرگ با سه وب ة جدا اما بهامپیوسته تشبیه کرده است .این ساختمان متشکل از حکومتاای
محلی در وب ة امک قرار دارد و بیانگر شهراا ،شهرستاناا و ناحیهااسدت ،سدپ در وب دة
اول شانزده دولت ایالتی که اریک دارای قانون اساسدی و نهادادای سیاسدی میدته بده خدود
استند و سرانجام در وب ة باال دولت فدرال با سدازماناای مرکدزی قدرار دارد .البتده در حدال
حاضر این ساختمان را می توان توسعه داد و یک وب ة چهارم بر آن افزود که بیانگر بعد اروپایی
آن است ) .(Peter, 2005: 30قانون اساسی فدرال آلمان تعیین کرده است که کدام صححیتاا
)1. legal state (Rechtsstaat
2. co-operative federalism
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و مسائل در حوزة اختیارات دولت فدرال و کدام مسائل و موضونات در حوزة اختیار دولتادای
ایالتی باشد .از این نظر ،نظام فدرالی آلمان شبیه سایر نظامادای فددرالی جهدان اسدت .بیدش
دولتی در آلمان بهوور نمده بر قوانین فدرال استوار است .شهروندان ولی ،بنابر اصدل اسدت حل
در تصمیمگیری ،ت ریباً ف ط با م امات ایالتی یا ادارات محلی که تحت نظر م امات ایدالتی قدرار
دارند ،سروکار دارند .دلیل این مسوله تحش قانون اساسی برای درآمییتن مزیتاای یک دولت
یکپارچه با امتیازات دولتاای محلی است .این م اله درصدد یافتن پاسخ این پرسش است کده
ریشهاای فدرالیسم در جمهوری فددرال آلمدان چیسدت و صدححیتاا و اختیدارات حداکمیتی
دولت آلمان چگونه بین الیهاای میتل حکومت ت سیم شده و روندد تحدول آن چگونده بدوده
است؟ م اله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته کده شدکلگیری جمهدوری فددرال
آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنتاای تارییی آلمان دارد و در پی ترکیب
خودگردانی ایالتاای آلمان با حکومت مشترك بوده که بهتدری به سمت برابری اختیدارات دو
سطح فدرال و لندراا حرکت کرده است .در این چارچو ابتددا فدرالیسدم بدهننوان چدارچو
نظری م اله تبیین خوااد شد و سپ رویکرد قانون اساسی  1949جمهوری فدرال آلمدان بده
موضوع فدرالیسم بررسی خوااد شد .بعد از آن صححیتاا و اختیارات الیدهاای میتلد نظدام
فدرال آلمان خوااد شد.

چارچوب نظری پژوهش
برای تبیین نحوة توزی قدرت بدین الیدهاای میتلد حکومدت در یدک حکومدت چندالیده از
رویکرداای نظری میتل امچون فدرالیسدم ،حکمراندی چندسدطحی ،حکمراندی چنددردیفی،
حکمرانی چندمرکزی و حکمرانی چندوجهی میتوان استفاده کرد .با وجود این ،نظریدة میتدار
این پژواش نظریة فدرالیسم است .واژة فدرال1از واژة التین فودودوس2بده معندی میاداق گرفتده
شده است .یک نظم فدرال در واق نونی شراکت است که توسدط یدک میاداق ایجداد و تنظدیم
میشود و روابط داخلی آن بیانگر نوع خاصی از شدراکت بدین شرکاسدت .در ایدن ندوع شدراکت
اریک از شرکا در نین تحش برای ت ویت تأمین مناف خود سعی دارندد تدا وحددت بدین آنهدا
حفظ شود .اصول فدرال با ترکیب خود -حکومتی3با حکومت مشترك4مرتبط است.
در معنای نام فدرالیسم مستلزم ایجاد ارتباب بین افراد ،گروهاا و حکومتاا در اتحادیهاای
ثابت اما محدود است؛ آن ام به شیوهای که ضمن فراام ساختن زمینة تع یب قدرتمند ااداف
مشترك موجودیت خاص اریک از شرکا نیز حفظ شود .فدرالیسم بهننوان یک اصل سیاسی به
1. federal
2. foedus
3. self-rule
4. shared rule
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توزی قدرت توسط قانون اساسدی ارتبداب دارد .در ایدن شدیوه توزید قددرت اشدتراك نناصدر
تشکیلداندة یک نظام فدرال در فراینداای سیاستگذاری و اجرایی مشدترك بدهنحوی اددایت
میشود که موجودیت نناصر تشکیلداندة آن نظام حفظ شود .نظاماای فددرال ایدن امدر را از
وریق توزی قدرت توسط قانون اساسی بین نهاداای اصلی و فرنی حکومت انجام میداندد تدا
موجودیت و قدرت امة آنها را حفظ کنند ).(Elazar, 1991: 5-6
موضوع فدرالیسم بهویژه از جنگ جهانی دوم مورد توجه جدی اندیشدمندان قدرار گرفتده و
تعاری میتلفی از آن ارائه شده است .کند ویدرره )1946(1در کتدا حکومدت فددرال2گفتده
است« :منظور من از اصل فددرال شدیوة ت سدیم قددرت بدهنحوی اسدت کده حکومدت اصدلی و
حکومتاای منط های ار کدام درون یک فضدا ،امااندگ و مسدت ل اسدتند» .بعدداً براسداس
تعریفی که ویرره از فدرالیسم مد رن ارائه کرد ،اندیشمندان دیگر تعداریفی از ایدن مفهدوم ارائده
دادند .ویلیام ریکر )1975(3در تعری فدرالیسم آن را نونی سازمان سیاسی قلمداد کرده اسدت
که در آن فعالیتاای حکومت بین حکومتاای محلی و مرکزی بهنحوی ت سیم میشود که ار
کدام از این نوع حکومتاا دارای فعالیتاایی استند که به تصمیمگیری نهایی منجر میشدود.
امچنین کلمن ( ) 2003در تعری فدرالیسم گفته است فدرالیسم نونی ترتیبات نهدادی اسدت
که در آن ال ) قدرت نمومی بین حکومت مرکزی و حکومتاای محلدی ت سدیم میشدود؛ )
ار سطح از حکومدت در برخدی موضدونات تصدمیم نهدایی را میگیدرد؛ ج) یدک دادگداه ندالی
اختحفات مربوب به فدرالیسم را حلوفصل میکند .توماس اوکلین4وآلدین فندا5نیدز ( )2006در
تعریفی از نظام فدرال گفتهاند در نظام حکومتی فدرال حاکمیت و قدرت بین دو یدا چندد الیدة
حکومتی که ار کدام از آنها از ارتباب مست یم با مردم برخوردارندد ،ت سدیم و تسدهیم میشدود
) .(Law, 2013: 93-95بنابراین میتوان گفت فدرالیسم یک نظام حکومتی اسدت کده از وریدق
قانون اساسی نونی ت سیم قدرت بین سطوح میتل حکومت را ایجاد میکند.
در بسیاری از نظاماای فدرال معموالً دو سطح اصلی حکومتی وجود دارد :ال ) سطح ملی ،مرکدزی
یا فدرال ،و ) ایالتی ،استانی یا منط های .در برخی موارد ممکن اسدت یدک نظدام فددرال بدا رسدمیت
شناختن قدرت حکومت محلی از وریق قانون اساسی یک ساختار سه الیده یدا بیشدتر توزید قددرت را
ایجاد کند .بنابراین فدرالیسم به جوام مشیصی که با مرزاای سرزمینی خود تعرید میشدوند ،اجدازة
انمال خودمیتاری تضمینشده در زمینة موضونات مشیصی را که برای آنها مهدم اسدت ،میدادد؛ در
نین حال که آنها بیشی از اتحادیة فدرال بزرگترند که از وریدق آن قددرت و مسدوولیتاای مشدترك
در زمینة موضونات مشترك آنها انمال میشود .برای تح ق این امدر ،مللفدهاای نظدام فددرال نحوهبدر
1. Kenneth Wheare
2. Federal Government
3. William Riker
4. Thomas Hueglin
5. Alain Fenna
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نهاداای قانونگذار ،اجرایی (و در برخی موارد قضدایی) در ادر سدطح از حکومدت ،قدانون اساسدی نسدبتاً
مستحکمی که توزی قدرت بین سطوح میتل حکومت را تنظیم میکند و مجمد ندالی قضدایی کده
مسوول رسیدگی به اختحفات بین آنهاست ،است ).(Bulmer, 2017: 4
بهنبارت دیگر برای تح ق فدرالیسم که ت سیم قدرت بدین دو یدا چندد حکومدت بدهمنظور
ترکیب کردن خود –حکومتی (ایالتاا و مناوق) با حکومدت مشدترك اسدت ،دسدتکم وجدود
موارد زیر ضروری است:
 .1بین شهروندان و ار دو سدطح حکومدت کده دموکراتیدک اسدتند و بده ح دوق احتدرام
میگذارند ).(Melbourne Forum, 2018: 2
وبق تعاری میتل ارائهشده از نظام فدرال ،نظام حکومتی آلمدان نحوهبدر اینکده در نندوان آن
واژة فدرال وجود دارد ،از لحاظ محتوایی نیز نظام فدرال با ویژگیادا و کارکردادای خداص آن اسدت،
البته باید توجه شود که فدرالیسم آلمان نه اکنون و نه درگذشته مفهدومی انتزاندی و دارای آبشدیور
خاص نبوده است .معنی فدرالیسم آلمانی بهتدری در وول قرناا تحول پیدا کدرده اسدت .بدا وجدود
این ،اگرچه این فرایند بهایچوجه کامل نشده است ،بیتردید تاریخ ن ش مهمی در تعرید فدرالیسدم
در اذاان آلمانی ایفا کرده است .در واق از منظر بسیاری از آلمانیاا فدرالیسدم از محورادای تجسدم
تاریخ این کشور از زاویة مابت آن یعنی م ابله با خودکامگی بوده است ).(Umbach, 2002: 2

رویكرد قانون اساسی آلمان به فدراليسم
سازمان فدرال و بافدت بیندولتدی نمدودی آلمدان اساسداً مبتندی بدر حکومدت چندو یفدهای بدا
کارکرداای اختصاصیافته به لندراا (ایالتاا) و نیز در درون لندر به م امات محلی است .از لحاظ
تارییی فرمول سازمانی حکومت چندالیه در آلمدان اساسداً بده دولتادای سدرزمینی1مطلدقگرای
اواخر سدهاای افدام و اجدام بدازمیگردد .بدا وجدود ایدن سداب ة تدارییی ،ایالتادا ،لنددراا و
واحداای حکومت محلی در دکترین و ترمینولدوژی ح دوقی مددرن بدهننوان شدرکتاای محلدی2
تل ی میشوند ) .(Wollmann, 2008: 32نظام حکومتی کنونی آلمان ،جمهوری فددرال اسدت کده
براساس قانون اساسی  1948آلمان غربی موسوم بده قدانون پایده3ایجداد شدده اسدت .ایدن قدانون
اساسی چهار الیة حکومتی شدامل  .1حکومدت فددرال .2 4،حکومتادای ایدالتی .3 5،حکومتادای
منط های6و  .4حکومتاای 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 وب رایش سوم و پایان اشغال متف ین بعد از جنگ جهانی
دوم در سال  1949بنیان گذاشته شد .درحالیکه در بیش اشدغالی اتحداد جمداایر شدوری در
شرق آلمان جمهوری دموکراتیک آلمان تأسی شده بود ،مناوق تحت اشغال آمریکا ،بریتانیا و
فرانسه با ام متحد شدند تا جمهوری دموکراتیدک فددرال ایجداد شدود .بنیانگدذاری جمهدوری
فدرال در آلمان ،یک سنت فدرال را که از قانون اساسی ان حبی  1849آلمان نشأت گرفته بود و
با تأسی دولت ملی فدرال بیسمارك در سال  1871به اجدرا گذاشدته شدده بدود ،زندده کدرد.
لندراای آلمان که بعد از  1945ایجاد شده بودند ،از وریق تصویب یک قانون اساسی موسوم به
قانون پایه یک دولت مرکزی ایجاد کردند .این قانون مصالحهای بین ترجیحات نمایندگان آلمان
در شورای پارلمانی برای یدک دولدت فددرال مرکدزی و ترجیحدات متف دین بدرای ایجداد یدک
فدراسیون غیرمتمرکز بوده است .(Kaiser & Vogel, 2017: 88) .نمایندگان لندراای آلمان که
قبل از شکلگیری دولت فدرال وجود داشتند ،در سال  1948برای تدوین قانون اساسی جدیدد
در ارنشیم1ت شکیل جلسه دادند و شورای پارلمانی برای مذاکره بدا متف دین در خصدوص مدتن
نهایی در سال  1949تشکیل دادند .قانون اساسی آلمان یا قانون پایه توسط پارلماناای لندراا
( بهغیر از باواریا) تصویب شد و نه از وریدق امهپرسدی نمدومی .ایدن امدر نشدان میدادد کده
جمهوری فدرال توسط لندراا ایجاد شده است .با وجود این در م دمة این قانون انحم شده کده
قانون پایه نتیجة نمل مردم آلمان است.
قانون پایه  141ماده و  27اصححیه دارد .از سال  1949این قانون  50بار متمم خورده اسدت.
برخی از متمماای قانون اساسی آلمان دربردارندة تغییرات چندگانة مواد قدیمی یدا اضدافه کدردن
مواد جدید است که بر این اساس ،تعداد تغییرات بر  50مورد بالغ شده است .دلیدل ایدن تغییدرات
زیاد نیز روش آسان اصحح قانون اساسدی آلمدان اسدت کده بدا اکاریدت دوسدوم آرای بوندسدتاك
(مجل ملی) و بوندسرات (شورای ایالتاا) انجام میگیدرد .حددود نیمدی از مدواد قدانون اساسدی
آلمان بهوور مست یم و غیرمست یم به فدرالیسم ارتبداب دارد و بسدیاری از اصدححات ایدن قدانون
مربوب به برخی جوانب این موضوع است .قانون اساسی آلمان در پاراگراف اول مادة  ،20جمهدوری
فدرال را بهننوان «دولت فدرال دموکراتیک و آگاه اجتمانی» تعری کرده است .فدرالیسم اگرچه
توسط قانون اساسی آلمان تعری نشده است ،توسط «اصل ب دا»(2پداراگراف سدوم مدادة  )79کده
تغییرات در ت سیم فدراسیون به لندر یا تحت تأثیر قدرار دادن مشدارکت بنیدادی آنهدا در فرایندد
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 ،مجریه
و قضاییه و یک تفکیک قدرت نمودی بین دولت فدرال ،دولتادای ایدالتی ،و جوامد محلدی و
1. Herrenchiem
2. perpetuity clause
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شهرداری است .در این نظام نمودی در برخی ایالتاا سه الیحة فدرال ،ایالتی و محلدی وجدود
دارد که البته در برخی ایالتاا بین الیة ایالتی و الیة محلی الیة دیگری به نام ناحیه وجود دارد
که با احتسا آن الیهاای بعد از دولت فددرال در نظدام سیاسدی آلمدان چهدار الیده میشدود.
امچنین در یک الیة دیگر که فراملی است ،دولت فدرال آلمان بهننوان نضدو اتحادیدة اروپدا از
جهات میتل تاب سیاستاای این اتحادیه است .اکنون که تدا حددودی شاخصدهاا و سداختار
نظام فدرال آلمان مشیه شد ،در قسمتاای بعد صححیتاا و اختیدارات اریدک از الیدهاای
چهارگانة این ساختار فدرال بررسی میشود .با توجه به اینکه سطح اتحادیة اروپا بدهننوان الیدة
فراملی دولت فدرال آلمان جدیدترین الیه است ،ابتدا این الیه بررسی میشود.

واگذاری اختيارات حاکميتی به اتحادیة اروپا
جدیدترین الیة تصمیمگیری در نظام سیاسدی آلمدان الیدة اتحادیدة اروپاسدت .در سدال 1957
آلمان غربی در کنار فرانسه ،ایتالیا ،الند ،بلژیک و لوکزامبورگ یکی از شش کشدور امضداکنندة
پیمان رم که به تأسی جامعة اقتصادی اروپا انجامید ،بود .از آن زمدان بده بعدد ایدن کشدور از
محوراای اصلی توسعة روند امگرایی اروپا بوده است .بر این اساس ضمن اینکه در روند تدوین
و تصویب م ررات سطح فراملی جامعه و بعداً اتحادیة اروپا تأثیرگذار بوده ،در مرحلة اجرا نیز در
چارچو قوانین اتحادیه ملزم به اجرای آنها بوده است .این امر موجب شدده اسدت کده اکندون
بیشی از تصمیم اای مربوب به سیاست داخلی این کشور در سطح فراملی اتحادیة اروپا گرفتده
شود و بر امین اساس الیة جدید به سطح حکومتی این کشور اضافه شود.
قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان پ از بده اجدرا گذاشدتن معاادده لیسدبون کده روندد
امگرایی اتحادیه اروپا را تعمیق بیشیده است در نسدیه اصححشددهای کده سدال  2010از آن
منتشرشده به الیه حکومتی فراملی در سطح اتحادیه اروپا توجه کرده اسدت .در ایدن چدارچو
مادة  23این قانون به موضوع نضویت جمهوری فدرال آلمان در اتحادیة اروپا پرداخته و در بندد
 1این ماده تصریح کرده است که با توجه به ایجاد اروپای متحد ،جمهوری فدرال آلمان بایدد در
شکل گیری اتحادیة اروپایی که به اصول دموکراتیک ،اجتمانی ،فددرال ،حاکمیدت قدانون ،تداب
بودن1و اصول تضمینکنندة سطحی از ح وق اساسی مشدابه مدوارد مطرحشدده در ایدن قدانون
متعهد باشد ،مشارکت کند .به این منظور فدراسدیون ممکدن اسدت اختیدارات حداکمیتی را بدا
تصویب یک قانون و با رضایت بوندسدتاك بده آن اتحادیده بدادد ) .(Basic law , 2010اگدر در
دوران قبل از تأسی اتحادیة اروپا توزی قدرت از سطح ملی به سطوح فرو ملی واگذار میشدد،
1. principle of subsidiarity

اصل  subsidiarityیک اصل در سازمان اجتمانی است که م رر میدارد حل مسائل اجتمانی و سیاسدی بایدد در سدطح
بحفاصله مرتبط با آن و بهنبارتی سطح محلی که این مسائل سازگاری بیشتری با آن دارد ،مورد توجه قرار گیرد.
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بعد از تأسی اتحادیة اروپا بیشی از اختیارات حاکمیتی دولت جمهوری فدرال آلمان به سطح
فراملی یعنی اتحادیة اروپا واگذار شده است .در این چارچو برخی تصمیمگیریاای مربوب به
ادارة آلمان در سطح اتحادیة اروپا انجام میگیرد و دولت آلمان ملزم به رنایت آنهاست.
در حال حاضر در اتحادیة اروپا سه سدطح از صدححیتاا و اختیدارات وجدود دارد؛ سدطح اول
مربوب به صححیت انحصاری اتحادیة اروپاست که کشوراای نضو از جمله آلمان بایدد در آن تداب
تصمیماا و سیاستاای اتیاذشده در بروکسل باشند .سدطح دوم سدطح صدححیتاای مشدترك
بین اتحادیة اروپا و کشوراای نضو است .در این حوزهاا سیاسدتاا در دو سدطح ملدی و اروپدایی
اتیاذ میشود که سیاستاای سطح اروپایی معموالً با اددف تکمیدل سیاسدتاای موجدود یدا در
حال تدوین در سطح ملی است .نمونهاای این موارد را میتوان در م ررات بدازار کدار ،ازیندهاای
منط های و مهداجرت و پناانددگی ذکدر کدرد .سدومین سدطح صدححیتاا را میتدوان بدهننوان
صححیتاای اماانگشده تل ی کرد که نبارتاند از :سیاسدتاایی کده اقددامات مربدوب بده آن
اساساً در سطح ملی کشوراای نضو باقی مانده است ،اما بهدلیل تأثیرات انکارناپدذیری کده چندین
سیاستاایی میتواند بر دیگر کشوراای نضو اتحادیه داشته باشد ،کشوراای نضو پذیرفتهاند کده
سیاستاای داخلی خود را بهوور دسدتهجمعی در سدطح اروپدایی امااندگ کنندد (Hix, 2008
) ،:581بهووریکه مشیه میشود آلمان امچون سایر کشوراای نضو اتحادیدة اروپدا بیشدی از
اختیارات حاکمیتی خود در زمینة سیاستگذاری و تصدمیمگیری را بده سدطح فراملدی و نهادادای
اتحادیه داده است و باید از تصمیماای اتیاذشده توسط نهاداای این اتحادیه تبعیت کند .این امدر
بهویژه در مورد آن دسته از صححیتاایی 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 فدرال قدرار
داده اسددت .در فصددل افددتم قددانون اساسددی فدددرال بددا ننددوان «قانونگددذاری فدددرال و رویددهاای
قانونگذاری» این موضوع مشیه شده است .وبق قانون اساسی فدرال انواع صححیت قانونگدذاری
به سه نوع صححیت انحصاری قانونگذاری فددرال ،صدححیت قانونگدذاری مدوازی سدطح فددرال و
لندراا و قانونگذاری انحصاری لندراا ت سیم شده است .در پاراگراف اول مدادة  73قدانون اساسدی
آلمان حوزهاایی که صححیت قانونگذاری در آن بهوور انحصاری در اختیدار سدطح فددرال اسدت،
احصا شده است .در این پاراگراف در  17بندد حوزهادای صدححیت انحصداری قانونگدذاری سدطح
فدرال مشیه شده است .حوزهاای سیاست خارجی ،دفاع ،تابعیت ،پول ،راهآان ،خدمات پسدتی
و  ...از جمله حوزهاای انحصاری سطح فدرال ذکر شده است .امچنین در مادة  74موضوناتی کده
قانونگذاری در زمینهاایی که بهوور موازی در دو سطح فدرال و لندراا انجام میگیرد ،در  36بندد
احصا شده است .این موضدونات شدامل مدواردی مانندد قدوانین مددنی ،قدوانین کیفدری ،سدازمان
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دادگستری و رویهاای قضایی ،ثبت موالید ،مرگ و ازدواج ،قوانین انجمناا ،اقامتگاه ،رفاه نمدومی
و  ...است .البته در مادة  72قانون اساسی آلمان با ننوان «قدرت قانونگذاری مدوازی» بدرای اینکده
لندراا بتوانند در این زمینهاا قانونگذاری کنند ،شرایطی تعیین شده است .برای نمونده در بندد 1
این ماده تصریح شده است در موضوناتی که در حیطة قانونگذاری موازی قدرار میگیرندد ،لنددراا
زمانی و به میزانی از قدرت قانونگذاری برخوردارند کده فدراسدیون قددرت قانونگدذاری خدود را بدا
تصویب یک قانون انمال نکند ).(Basic Law, 2010
قانون اساسی سال  1949آلمان فدرال در تنظیم روابط بدین نهادادا و سدازماناای دولدت
فدرال قدرتاای جام قانونگذاری و سیاستگذاری را به سدطح فددرال داده ،امدا در ندین حدال
قانون اساسی به دولت فدرال اجدازة اجدرای و دای خدود را ندداده اسدت .بندابراین در سدطوح
منط های و محلی ایچگونه ادارة اجرایی فدرال وجود ندارد .در م ابل  16لنددر ( قبدل از سدال
 1990تنها  11لندر آلمان غربی) با میانگین جمعیت ار کدام  5میلیدون نفدر مسدوول اجدرای
سیاستاا و قوانین مصو فدرال نحوه بر اجرای قوانین و مصوبات خود اسدتند .البتده لنددراا
بیشی از این و ای را از وریق سازماناای محلدی خدود انجدام میداندد ،زیدرا آنهدا تدرجیح
میداندد کدده ایدن امددور را (غیدر از آمددوزش و پلدی ) بدده حکومتادای محلددی واگدذار کننددد
) .(Wollmann, 2008: 32اگرچه صححیت قانونگذاری در جمهوری فدرال اغلب در سطح فدرال
قرار گرفتده اسدت و سدطح لنددراا نمددتاً معطدوف بده حدوزة اجدرای قدوانین مصدو سدطح
فدرالااست ،قانون اساسی فدرال راهاایی برای مشارکت لندراا در قانونگذاری سطح فددرال در
ن ظر گرفته است .مشارکت لندراا در قانونگذاری سطح فدرال غیرمست یم است .مادة  50قدانون
اساسی آلمان تصریح کرده است که لندراا باید از وریق مجل بوند سرات (شورای فددرال) در
قانونگذاری و امور اجرایی سطح فدراسیون و موضونات مرتبط با اتحادیة اروپا مشدارکت کنندد.
این تعبیر نشان میداد که لندراا بهوور مست یم نمیتوانند در قانونگذاری و ادارة امور اجرایی
فدرال مشارکت کنند ،اما بهننوان یک قانده مشارکت آنها از وریق بوندسرات انجدام میگیدرد.
قانون اساسی آلمان برای این مشارکت بوندد سدرات دو ندوع الیحده در نظدر گرفتده اسدت؛ اول
لوایحی که تبدیل شدن آنها به قانون نحوهبر تصویب در بوندستاگ نیازمند مواف دت بوندسدرات
است و دوم لوایحی که تنها در بوندستاگ تصویب میشود و بوندسرات میتواند به آنها انتدرا
کند ).(Niedobitek, 2018: 205

قدرت و اختيارات قانونگذاری و اجرایی در سطح لندرها
در نظام فدرال آلمان در الیة دوم داخلی حکومت  16لندر (جدول  )1وجود دارد کده اریدک 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
راینحند -فالتز
1٬018٬000
2٬569
زارالند
4٬143٬000
18٬416
زاکسن
2٬331٬000
20٬446
زاکسن-آنهالت
2٬833٬000
15٬799
شلسویگ-اولشتاین
1٬639٬000
23٬180
مکلنبورگ-فورپومرن
17٬837٬000
34٬085
نوردراین-وستفالن
7٬914٬000
47٬609
نیدرزاکسن
1٬788٬000
755
اامبورگ
6٬066٬000
21٬115
اسن

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

روابط بین حکومت فدرال و لندراا از وریق قانون اساسی فدرال مشیه شده است .لندراا
در غیر از مواردی که قانون اساسی فدرال صححیت و قدرت قانونگدذاری را بهصدورت انحصداری
در اختیار دولت فدرال قرار داده باشد ،از قدرت و صححیت قانونگذاری برخوردارند.
مادة  70قانون اساسی فدرال آلمان با ننوان «ت سیم قدرت بین فدراسیون و لندر» در بندد
 1تصریح کرده که لندراا در مواردی که قانون پایة قدرت قانونگذاری به فدراسیون نداده اسدت،
حق قانونگذاری دارند .امچنین در بند  2این ماده آمده است که ت سیم قدرت بین فدراسدیون
و لندراا باید تاب مفاد قانون در خصوص قدرت قانونگذاری انحصداری و مدوازی باشدد .در مدادة
 71با ننوان «قدرت انحصاری قانونگذاری فدراسیون» تصریح شده در موضوناتی که در انحصدار
قدرت قانونگذاری فدراسیون است ،لندراا تنها زمانی و به میزانی قدرت قانونگدذاری دارندد کده
انجام آن توسط یک قانون فدرال بهصراحت اجازه داده شدده باشدد ) ،(Basic Law, 2010البتده
در این خصوص قانون اساسی فدرال شرب حداقل دموکراسی به معنی اینکه ار لندر باید اصول
جمهوری دموکراتیک و دولت اجتمانی مبتنی بر حاکمیت قانون را به رسمیت بشناسد ،تعیدین
کرده است .امچندین امدة لنددراا از جایگداه قدانونی برابدر و جایگداه یکسدان قدانون اساسدی
بهرهمندند که سطح گستردهای از است حل در برابر دولت فدرال را به آنها میدادد .در بسدیاری
از لندراا برای قانونگذاری حکومت پارلمانی شبیه حکومت پارلمانی فدرال با درجدات و اشدکال

ریشهها ،ساختار و تحول فدراليسم در جمهوری فدرال آلمان 1427

متفاوت وجود دارد .برای نمونه در لندراا نظام قانونگذاری یکمجلسی ( لند تداگ) وجدود دارد.
البته ادارة سه لندر برلین ،اامبورگ و برمن که شکل دولتشهر دارند متفاوت است ،چراکه آنها
از یک وضعیت دوگانه یعنی ام بهننوان لندر و ام بهننوان شهر برخوردارند .تیصیه قدرت و
و ای لندراا از سوی قانون اساسی فدرال انجام گرفته است .این قانون تصریح دارد که لنددراا
مسوول امة اقدامات و و ای نمومی که بهصراحت به دولدت فددرال اختصداص نیافتده اسدت،
استند .این به معنای آن است که دولت فدرال مسوول امان و ایفی است که برای او در قانون
اساسی فدرال احصا شده است ).(Lovgren, 2012 :7
قانون اساسی فدرال آلمان وبق اصل تابعی بودن امة نرصهاای زندگی نمدومی در آلمدان
را تحت تأثیر قرار نمیداد .این قانون صرفاً اصول اساسی و چارچو سازمانی کلی برای زندگی
نمومی آلمان را تدوین کرده است .در این چارچو کلدی ،نرصدهاای خداص زنددگی نمدومی
بهصورت جزئی در قوانین اساسی اریک از شانزده لندر مشیه شده است .لندراا با توجده بده
ویژگیشان بهننوان دولتاای نیمهحاکمیت ،آزادانده تصدمیم بده قبدول قدانون اساسدی فددرال
گرفتهاند .در نین حال با توجه به حق فرنی بودن آنها امدة صدححیتاای خدود را بده قددرت
فدرال مرکزی واگذار نکردهاند .برای نمونه نظاماای پلیسی ،آموزشی و جم آوری مالیات برخی
از حوزهاایی است که صححیت دولتاای لنددراا در آن انمدال میشدود ،درحالیکده آنهدا بده
محدودیتاای تعیینشده از سوی قانون اساسی فددرال احتدرام میگذارندد (Muresan, 2014:
) .172لندراا که مسوول اجرای سیاستاا و قدوانین مصدو فددرال نحوهبدر اجدرای قدوانین و
مصوبات خود استند ،بیشی از این و ای را از وریق سازماناای محلی خود انجام میداندد،
زیرا آنها ترجیح میداند که این امور را (بدهغیر از آمدوزش و پلدی ) بده حکومتادای محلدی
واگذار کنند ) .(Wollmann, 2008: 32مسوولیتاای کارکردی در امة ایالتاای آلمان مشدابه
است ،ایالتاا مسوول مسدت یم آمدوزش و پدرورش ،فراندگ ،قدوانین محلدی و امنیدت و نظدم
نمومیاند .در سایر حوزهاا امچون آموزش بزرگساالن ،توسعة اقتصادی منط های ،کشاورزی و
حفظ سواحل ،ایالتاا با دولت فدرال (و برخی مواق با اتحادیدة اروپدا) بدهوور مشدترك نمدل
میکنند ) .(Cook & Ultimate, 2005: 122امچنین ایالتاا با نواحی ،شهرستاناا و شدهر در
خصوص ارائة خدمات اجباری و احتیاوی مسوولیتاای مشترك دارند.

اختيارات گستردة اجرایی حكومتهای محلی
حکومتاای محلی آلمان را میتوان در سطح پایینتر از دولتاای ایالتی و شامل حکومتادای
ناحیهای ،شهرستاناا و شهراا مشااده کرد .حکومت محلی در آلمان در م ایسه با سایر جوام
از جایگاه محکم قانون اساسی برخوردار است .وبق مادة  28قانون اساسی فدرال آلمان ،شدهراا
از خودمیتاری محلی بهرهمندند و دولت فدرال و دولتاای ایالتی مجداز بده دخالدت در حدوزة
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کاری آنها نیستند .در این ماده تأکید شده است نظم مبتنی بدر قدانون اساسدی ادر لنددر بایدد
منطبق با اصول حکومت جمهوری دموکراتیک اجتمانی براسداس قدانون در حددود مفداد ایدن
قانون اساسی باشد .در اریک از نواحی لندراا و حوزهاا مردم باید توسط ایدأتی کده از وریدق
انتیدا نمدومی مسدت یم آزاد و برابدر و محرمانده منتیدب شددهاند ،دارای نماینددگی باشدند،
بهووریکه از اصل  28قانون اساسی آلمان برمیآید ،حکومت محلی ایدن کشدور در م ایسده بدا
بسیاری از کشوراای جهان از جایگاه محکم قانون اساسی برخدوردار اسدت .م امدات محلدی در
واق مسوولیت اجرای  75درصد قوانین و م ررات مصو سطح فدرال و سطح ایالتی را بر نهده
دارند ).(Reichard, 2003: 346
قانون اساسی فدرال اگرچه به موضوع حکومتاای محلی ورود کرده است ،واقعیت ایدن اسدت
که در آلمان مباح مربوب به حکومت محلی جزو صححیتاای حکومدت لندرااسدت .بندابراین،
ترتیبات نهادی ،تیصیه صححیتاا و نظام مالیة م امات محلی در چارچو مسوولیت لندر قدرار
دارد که میتواند با است حل زیادی به تنظیم آنها بپردازد .این مسوله موجب شدده اسدت تدا بدرای
حکومتاای محلی در آلمان تضمیناای زیادی در قانون اساسی لندراا وجود داشدته باشدد .ایدن
قوانین اساسی مفاد و تضمیناای کامحً مشابهی امچون قانون اساسی فدرال بدرای حکومتادای
محلی دارند .نحوهبر این ،م ررات و قوانین جزئی دربدارة ادارة امدور ادر لنددر توسدط قانونگدذاران
سطح لندراا انجام میگیرد که این امر نیز به خودمیتاری بداالی حکومتادای محلدی در آلمدان
منجر میشود .از سوی دیگر ،است حل لندراا در زمینة تنظیم و تصویب قوانین و م دررات مربدوب
به امور حکومتاای محلی موجب تفاوتاای نهادی چشمگیری بدین نظامادای حکومدت محلدی
موجود در قلمرو اریک از آنها شده است .امانوورکه اشاره شد ،تنها محددودیت م دررات سدطح
لندر در خصوص حکومتاای محلی این است کده نظدام قدانون اساسدی لنددر مبتندی بدر اصدول
جمهوریت ،دموکراتیک بودن ،اجتمانی بودن و حاکمیت قانون است ).(Lovgren, 2012: 9
ساختار اساسی حکومت محلی آلمان در دوران پ از جنگاای ناپلوونی تنظیم شده است.
در این دوران فون اشتاین1نیستوزیر پروس قدرت بیشتری به نهاداای حکومت محلی داد کده
تا حد زیادی خودمیتار شدند .در این دوران مهمترین رکن اجرایی محلی شورااای محلدی بدود
که توسط صداحبان دارایدی و ح دوقبگیران حرفدهای انتیدا میشددند .ایدن شدورااا اختیدار
تصمیمگیری دربارة امة موضونات مرتبط با امور نمومی شهراا را داشتند .این شدورااا ایدأت
اجرایی را انتیا میکردند .این ایأت نیز امور محلی را اداره میکردند و اجرای برخدی و دای
حکومت ملی را نیز بر نهده میگرفتند .مدل فون اشتاین در نهایت در تمامی ایالتادای آلمدان
حاکم شد .ادف اشتاین از نوسازی ساختاراای منسوخ محلدی مشدارکت بیشدتر شدهروندان در
ادارة امور جامعه بود ).(Edwards & Meer, 2000 :2
1. von stein
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در حکومددت محلددی آلمددان شهرسددتاناا و شددهراا از جایگدداه سیاسددی و کددارکردی مهمددی
برخوردارند .دالیل این امر ام این است کده اوالً اصدل صدححیت نمدومی کده بده نصدر منشدور
شهرداری پروس در سدة نوزدام بازمیگردد ،در قانون اساسی فدرال  1949جریان یافته و بر ایدن
اساس شهراا (و تا حدود کمتری شهرستاناا) در ساختار قدانون اساسدی در چدارچو قدانون بدا
مسوولیت خود از حق سروکار داشتن بدا تمدامی موضدونات مدرتبط بدا جامعده برخوردارندد .ایدن
وضعیت نرصة گستردهای را برای خود -حکومتی محلی که از نظر قانون اساسی نیز تضمین شدده
است ،فراام میکند؛ ثانیاً در راستای سنت قانونی و شهری آلمان که باز ام به اوایل سدة ندوزدام
بازمیگردد ،شهراا میتوانند در زمینة و ای نمومی که از سوی دولت به آنها واگذار شده اسدت،
قانونگذاری کنند .این کارکرد دوگانة ترکیب خود -حکومتی با و ای محوله ،کارکردادا و و دای
آنها را افزایش میداد؛ ثالااً ،وبق قانون اساسی  1949دولت فدرال مجاز به ایجداد ادارات اجرایدی
منط های و محلی برای اجرای سیاستاا و م ررات خود نیست .بر ایدن اسداس  70تدا  80درصدد
م ررات (فدرال و ایالتی و م ررات اتحادیة اروپا) توسدط م امدات محلدی اجدرا میشدود .امچندین
توزی کارکرداا در ساختار بینحکومتی را میتدوان در تعدداد کارمنددان مربووده مشدااده کدرد.
براساس آماراای سال  ،2002تنها  6/5درصد از کل کارکنان بیدش نمدومی در اسدتیدام سدطح
فدرال بودهاند و حدود  50درصد در سطح لندراا (اغلب معلمان و نیروادای پلدی ) و حددود 40
درصد کارمندان حکومت محلی بودهاند ).(Wollmann, 2004: 650-651
بهوور کلدی در نظدام حکومدت محلدی آلمدان ندواحی ،شهرسدتاناا و شدهراا از قددرت کامدل
خودگردانی برخوردارند و اختیار تصویب م ررات مربووه را دارند .امچندین انعطداف چشدمگیری در
تیصیه مسوولیتاای کارکردی و مالی که معموالً بین الیهاای میتل حکومت ت سدیم میشدود،
وجود دارد .و ای حکومت محلی وبق این اصل که برخی خدمات قابل ارائه از سوی شهراا نیسدت
و باید در سطح باالتر ارائه شود ،از یک سو بین نواحی و از سدوی دیگدر بدین شهرسدتاناا و شدهراا
ت سیم شده است .برای نمونه اگر احداث و نگهداری تسهیحت دف و بازیافت زباله در توان یک شدهر
تنها نباشد ،شهرستان این و یفه را برای امة شهراای تاب خود انجام میداد.
فعالیتاای شهراا در چارچو حکومدت محلدی در آلمدان را میتدوان بده دو دسدته الد )
و ای اجباری که از سوی مراج باالتر ارجاع داده میشود و ) فعالیتاا و و دای اختیداری
که توسط شهراای مربووه انجام میگیرد ،ت سیم کرد .و ای دستة اول و ای دولتدی اسدت
که از سوی دولت فدرال یا دولتاای ایالتی وبق قانون به شهراا تکلی میشود .ایدن و دای
بیش مهمی از فعالیتاای محلی را شامل میشود .دولت فدرال یا دولتاای ایالتی برای انجدام
این و ای نظارت قانونی و کارشناسی دارند و دستورالعملاا و راانمااای ویدژه وبدق شدرایط
خاص برای آنها تدوین میکنند.
و ای اختیاری شهرداریاا شامل مواردی امچون پر کردن اوقات فراغت ،انجدام اقددامات
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مربوب بده حوزهادای سدرگرمی و فرانگدی امچدون ایجداد مراکدز ورزشدی ،اسدتیراای شدنا،
پیادهروسازی ،شبکهاای حملون ل محلی تراموااا و اتوبوسااسدت .نحوهبدر ایدن شدهرداریاا
مسوول نهاداای فرانگی زیادی امچون اپرااا ،آرشیواای شهری ،سینمااا ،موزهاا ،کتابیانهاا
و بازسدازی سداختماناای تاریییاندد ) .(Cook & Ultimate, 2005: 122-124رویکدرد قدانون
اساسی فدرال آلمان و قوانین اساسی لندراا و نیز واقعیتاای موجود ادارة امور در آلمان نشدان
میداد که حوزة حکومت محلی انم از اینکه دارای دو الیه شهرستان و شهر یا سه الیه نواحی،
شهرستاناا و شهراا باشد ،حوزة اجرایی است که بیش نمدهای از اجدرای مصدوبات حکومدت
فدرال و حکومتاای لندراا را بر نهده دارد.

تحول فدراليسم آلمان از فدراليسم سنتی به فدراليسم بسيط
بهووریکه گفته شد اگرچه فدرالیسم آلمان ریشه در سنتاای سدة نوزدام دارد ،نظدام سیاسدی
جمهوری فدرال آلمان محصول قانون پایه است که در سال  1949در شرایط بعد از جنگ جهدانی
دوم تصویب شد .از زمان آغاز به کار نظام فدرال آلمان در سال  1949بده مدرور در پرتدو تحدوالت
نرصة نینی ضرورت تحول در نوع فدرالیسم تعبیهشده در قانون پایه را ضروری کرده است.
از داة  1990به بعد چالشاای میتلفی که فرا روی نظام فدرال آلمان قرار گرفت ،موجدب
شد تا روند تحول فدرالیسم در آلمان به سمت ندونی فدرالیسدم کده از آن بدهننوان فدرالیسدم
امکارانه یاد میشود ،سرنت یابد .نمدهترین چالشاایی که در تحول فدرالیسم آلمدان در سده
داة اخیر به سمت فدرالیسم امکارانه تأثیرگذار بودهاند نبارتاند از :پیامدداای وحددت آلمدان
شرقی و غربی ،چالشاای ناشی از تعمیق امگرایی اروپدا ،تحدول در ایسدتاراای شدهروندان در
زمینة ح تعلق به سطوح محلی ،لندر و فدرال که موجب شدده تدا ورحادای میتلفدی بدرای
اصحح نظام فدرال آلمان ارائه شود و از وریق انجام اصححات در قانون پایه این تحول را نملدی
کنند .با وحدت آلمان در سال  1990تعداد لندراا به  16لندر افزایش یافت .این وضدعیت نددم
ت ارن اای اقتصادی و مالی را بین لندراا افزایش داد و موجب شد لندراای ضدعی بیشدتر بده
دو لت فدرال وابسته شوند که در نتیجة آن وزن دولت فدرال ت ویدت شدد و تدأثیر نمددهای بدر
توازن کلی نظام فدرال برجا گذاشت .بهنحوه نظام برابرسدازیاای اف دی نیدز تحدت تدأثیر ایدن
شرایط رو به تزاید گذاشت .امچندین تفاوتادای نظدام حزبدی در لنددراای بیدش شدرقی بدا
لندراای بیش غربی به شکلگیری دولت ائتحفی در چارچو ائدتحف بدزرگ انجامیدد و تدأثیر
زیادی بر تحوالت سیاست آلمان برجا گذاشت.
تعمیق روند امگرایی اروپا نیز چالشادای جددی فدراروی وضدعیت ح دوقی لنددراا و نیدز
ساختار فدرال جمهوری فدرال آلمان قرار داد .اولین چالش در این خصوص ناشی از این واقعیت
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بود که اتحادیدة اروپدا قلمدرو نملکدرد خدود را بدهنحو چشدمگیری گسدترش داد ،بهووریکده
فعالیتاای این اتحادیه به نرصهاایی که در سداختار فددرال آلمدان صدححیتاای آن بدهوور
انحصاری برای سطح لندراا حفظ شده بود ،گسترش یافت .دومین چالش از این نظدر ناشدی از
شرایط تصمیمگیری در اتحادیة اروپا بود .در شورای وزیران اتحادیة اروپا بهننوان قدرتمندترین
نهاد تصمیم ساز ف ط حکومت فدرال آلمان حضور داشت .این به معنای مشارکت دولدت فددرال
در نرصهاای تصمیمگیری که در صححیت انحصاری لندراا بود ،محسو میشد .چالش سدوم
در این زمینه از اجرای م ررات اتحادیة اروپا در آلمدان ناشدی میشدود .از آنجدا کده مسدوولیت
اجرایی در نظام فدرال آلمان اغلب در حیطة و ای لندرااست ،در این چدارچو آنهدا خدود را
تحت درجة شدید از کنترل دولت فدرال میدیدند ).(Tyler, 2017: 9-10
رویکرد قانون اساسی آلمان که براساس اصل تاب بودن شدکل گرفتده بدود ،بعدداً در فرایندد
اصححات دچار تغییر شد .البته این اصححات تدا اواخدر دادة  1960تغییدرات چنددانی در پدی
نداشته است .از این زمان به بعد نوامل دیگر امچون ایجاد جامعه تودهای1و رشدد دولدت رفداه2
موجب کااش حمایت اجتمانی از اصل تابعی بودن و ترجیح نمومی برابری بر تنوع شد .قبل از
اصححات مربوب به مفاد فدرالیسم در قانون اساسی آلمان روحیة فدرال در جامعه ناپدیدد شدده
بود .مهمترین اصدححات فدرالیسدم در سدالاای  2009 ،2006و  2017اسدت کده مهمتدرین
اصححات قانون اساسی آلمان تاکنون تل ی میشود .این اصححات موجدب گنجانددن فدرالیسدم
بسیط3در قانون اساسی آلمدان شدده اسدت ) .(Sturm, 2018: 18در آلمدان دولدت فددرال یدک
ساختار اجرایی ملثر غیر از ساختار اجرایی موجود در لندراا و حکومتاای محلدی نددارد .ایدن
امر موجب شده است تا برخی روابط بینحکومتی را که در قانون اساسدی فددرال آلمدان تعبیده
شده است ،به ننوان یک فرایند تحول از فدرالیسم سنتی به سیاسدتگذاری مشدترك کده 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 انگام بح
دربارة فدرالیسم که در ورف م ابل آن دولت یونیتری قرار دارد ،مطرح میشود و از این وریق اصطحح
فدرالیسم بسیط شکل گرفته است و آن زمانی است که فدرالیسم دو سطح از حکومتاای برابر دارد.
امچنین رونالد استورم ) (Roland Sturmاستاد نلوم سیاسی در دانشگاه Friedrich-Alexander-University
Erlangen-Nuremburgدر م الهای با ننوان «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 امکارانه در سالاای بعد
از جنگ جهانی برای مرتبط کردن سیاستگذاری سطح فدرال با سطوح لندراا در اواخر داة  1960توسعه
یافته و در اصححات سالاای  2009و  2017فدرالیسم آلمان ،حتی بسیطتر شده است.
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بازیگران سطوح میتل حکومت در زمان تدوین سیاستاای کشور مناف خود را فعاالنه دنبال
میکنند ،تل ی کنند .مرکز اصلی تصمیمگیری نیز بوندسرات است کده حکومتادای ایدالتی در
آن نمایندگی مست یم دارند .امچنین سیاست توزی و برابرسازی تدریجی ،حکومدت لنددراا را
به سمت فرایند سیاستگذاری مرکزی سوق داده است).(Pagano & Leonardi, 2007: 266
این تحول در واق ایجاد نونی سازش بین تمایل لندراای بزرگتر به فدرالیسدم رقدابتی بدا
رویکرد فدرالیسم مشارکتی مورد نحقة لندراای کوچکتر است .تیبه پیترسن1و امکدارانش در
تحلیلی بر نتای نظرسنجی انجامگرفته توسط بنیاد برتلسمان اشتیفتن2در خصوص انددازهگیری
احساس نمومی شهروندان آلمان در زمینة موضوع فدرالیسم ،نشان دادند که مردم قبدل از ادر
چیز به پاسخاای استانداردشدة ملی نملگرایانه به مشکحت سیاسی نحقهمندند .بهنحوه نتای
این نظرسنجی تأیید کرده که درخواست شدید برای مشارکت نزدیک حکومت فددرال آلمدان و
لندراا وجود دارد .امچنین یافتهاای این پژواش حاکی از آن اسدت کده تجربدهاای اخیدر در
نرصهاای متنوع سیاستگذاری نشان داده که امکاری و اماانگی بدین سدطوح میتلد نظدام
فدرال آلمان از جمله ت ویت بعد اف ی بهننوان سازوکاری کلیدی حکمرانی در این کشور تل دی
شده است .این امر موجب شده است کده مباحد مدرتبط بدا اصدححات قدانون پایدة آلمدان در
خصوص اصحح فدرالیسم آلمان از مفهوم سنتی «فدرالیسدم رقدابتی»3کده از سداب ة تدارییی و
نهادی برخوردار است ،به سدمت بهینهسدازی افدزایش پدذیرش دموکراتیدک اشدکال امکارانده
اماانگی دگرگون شود) .(Petersen et al., 2008: 5در تحوالت ناشی از اصححات اخیدر ،مفداد
فدرالیسم در قانون اساسی آلمان از فدرالیسم امکارانه نیز فراتدر رفتده و بده سدمت فدرالیسدم
بسیط و اجرایی سوق یافته است.

نتيجهگيری
بررسی ریشهاا ،ساختاراا و کارکرداای فدرالیسم تعبیهشده در قانون اساسی جمهدوری فددرال
آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نشان میداد که اوالً ریشهاای ایدن فدرالیسدم از تداریخ آلمدان
بهویژه تحوالت سدة اجدام و نیمة اول سدة بیستم نشأت گرفته است ،ثانیاً شکست آلمدان در
جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور توسط متف ین و تأثیر آنها در تعیین ندوع نظدام حکدومتی
بعد از جنگ آلمان غربی تحش شده است که یک نظام فددرال در چدارچو فدرالیسدم سدنتی
ایجاد شود .با وجود این مصالحهای که در زمان تددوین قدانون اساسدی آلمدان بدین گوندهاای
فدرالیسم ورح پیشنهادی  16لندری که از سال  1945ایجاد شده بود و نیز فدرالیسم موردنظر
1. Thieß Petersen
2. Bertelsmann Stiftung
3. Competitive federalism

ریشهها ،ساختار و تحول فدراليسم در جمهوری فدرال آلمان 1433

ورح پیشنهادی سه کشور آمریکدا ،بریتانیدا و فرانسده کده آلمدان غربدی را در اشدغال داشدتند،
فدرالیسم گنجاندهشده در قانون اساسی فدرال آلمدان را بده سدمت ندونی فدرالیسدم کده از آن
بهننوان فدرالیسم کارکردی یا اجرایی یاد میشود ،سدوق داده اسدت .فدرالیسدم ناشدی از ایدن
قانون مصالحه ای بین ترجیحات نمایندگان لندراای آلمان در شورای پارلمانی برای یک دولدت
فدرال مرکزی و ترجیحات متف ین برای ایجاد یک فدراسیون غیرمتمرکز است .بر امین اساس
قانون اساسی آلمان صححیتاای قانونگذاری را اغلدب بده سدطح فددرال داده و صدححیتاای
اجرایی را به سطح لندراا و نیز سطح حکومتاای محلی واگذار کرده است .بدهنحوه اصدححات
بعدی قانون اساسی آلمان بهویژه اصححاتی که در دو دادة اخیدر در ایدن قدانون انجدام گرفتده،
جداسازی بین امور قانونگذاری و اجرایی در دو سطح فدرال و لندراا را تشدید کدرده اسدت .بدر
این اساس مححظه میشود که فدرالیسم تعبیهشده در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمدان در
سال  1949که بر مبنای سنتاای فدرالیسم قرن نوزدام آلمان و وبق الگوی سنتی فدرالیسم
شکل گرفته است ،به مرور و در پرتو تحدوالت بعددی امچدون توسدعهگرایی ،وحددت آلمدان و
ت ویت روند امگرایی اروپدا و تأسدی اتحادیدة اروپدا از آن فاصدله گرفتده و بده سدمت ندونی
تمرکزگرایی حرکت کرده است که از آن با نندوان فدرالیسدم بسدیط ،فدرالیسدم کدارکردی یدا
فدرالیسم اجرایی یاد میشود.
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