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در دهههــای اخیــر ،بســیاری از دولــت ـ کشــورها بــه دنبــال طرحریــزی یــا اصــاح
نظــام واگــذاری و تفویــض اختیــارات بــه واحدهــای محلــی خــود بودهانــد .بــا توجــه بــه پیشــینه
دیرینــه فرانســه در زمینــه تمرکززدایــی ،بســیاری از دولــت ـ کشــورها از الگــوی فرانســوی
تمرکززدایــی پیــروی میکننــد .بــا ایــن حــال ،برداشــتی متفــاوت از تمرکززدایــی در بریتانیــا
ســبب متمایــز شــدن ســاختار حقوقــی و سیاســی ایــن کشــور از دیگــر کشــورها شــده اســت.
ایــن پژوهــش با مطالعه نظام تمرکززدایــی در بریتانیا و در نظر گرفتن ابعــاد مختلف موضوع ،تمرکززدایی
در بریتانیــا را واگــذاری اختیــارات سیاســی و قانونگــذاری یــا بــه تعبیــر دقیقتــر« ،اختیارســپاری»
در بســیاری از امــور محلــی بــه واحدهــای تشــکیلدهنده «پادشــاهی متحــد» 1میدانــد .ایــن ســخن بــه
آن معناســت کــه در بریتانیــا ،نگــرش متفــاوت و خاصــی از تمرکززدایــی در قیــاس بــا الگــوی فرانســوی
حاکــم اســت و نظــامتمرکززدیــی در ایــن کشــور از اعطــای اختیــار تصمیمگیــری اداری و اجرایــی
ِصــرف بــه واحدهــای محلــی فراتــر رفتــه و بــه واگــذاری صالحیــت قانونگــذاری در امــور محلــی بــه
واحدهــای تشــکیلدهنده رســیده اســت .بــر همیــن اســاس ،نبــود تقــارن ،حکومــت مطلــق اصــل
حاکمیــت پارلمانــی ،اعطــای درجــه باالیــی از آزادی عملکــرد بــه واحدهــای محلــی ،نظــام تأمیــن مالــی
منحصــر بــهفــرد و طراحــی پاییــن به بــاال از مهمتریــن ویژگیهــای نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت.
کلیدواژهها :تمرکززدایی ،شکل حقوقی دولت ـ کشور ،اختیارسپاری ،واحد محلی.
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مقدمه
در ســالهای اخیــر ،مطالعــه دولــت ـ کشــورها تحــت تأثیــر دو نگــرش مهــم جهانــیشــدن
و تمرکززدایــی 2قــرار گرفتــه اســت 3.برخــی صاحبنظــران بــر ایــن عقیدهانــد كــهتمركززدایــی و
تشــكیل نهادهــای غیــر دولتــی از جملــه معیارهــای نوینــی اســت كــه در پــی جهانــیشــدن بــهمنظــور
ارزیابــی مشــروعیت دولتهــا بــر معیارهــای پیشــین افــزوده شــده اســت .یكــی از دســتاوردهای فراگیــر
جهانــیشــدن در عرصــه حقــوق داخلــی ایــن اســت كــه تصمیمگیرنــدگان دیگــری را در كنــار دولــت
وارد عرصــه حقوقــی میكنــد .نهادهــای تصمیمســاز محلــی از نمونههــای ایــن تصمیمگیرنــدگان
هســتند .ایــن موضــوع موجــب مطــرح شــدن مفهومــی نــو از حاكمیــت در حقوقــی عمومــی شــده
4
اســت.
در پنجــاه ســال گذشــته ،شــاهد رونــد ســریع و گســترده جهانــی در راســتای تمرکززدایی هســتیم و
قــدرت متمرکــز جــای خــود را بــه اشــکال مختلــف حکمرانــی داده کــه در آن ،اقتــدار رســمی هــم بــه
نهادهــای فراملــی و هــم بــه دولتهــای منطقـهای و محلــی واگــذار شــده اســت 5.امــروزه تمرکززدایــی،
یکــی از شــاخصهای کاهــش فاصلــه قــدرت بــه شــمار م ـیرود .طبــق گــزارش ســازمانهایی چــون
بانــک جهانــی ،توجــه بــه تمرکززدایــی ،اســتراتژی توســعه محســوب میشــود 6.تمركززدایــی بــا نزدیــك
كــردن دولــت بــه مــردم میتوانــد در كاهــش ناكارآمــدی دولــت و توســعه دموکراســی تأثیــری مثبــت
داشــته باشــد .رابطــه میــان تمركززدایــی و دموكراســی ،رابط ـهای دوطرفــه اســت ،بــهگون ـهای كــه از
یــك طــرف ،تمركززدایــی میتوانــد شــرایط گســترش دموكراســی را در ســطح جامعــه فراهــم آورد و از
طــرف دیگــر ،بــرای موفقیــت سیاس ـتهای تمركززدایــی بایــد حداقلــی از ســطح دموكراســی فراهــم
7
شــده باشــد.
1

1-Globalisation.
2-Decentralisation.
3-Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate Publishing, 2014, p. 2 .

 .4رضایــیزاده ،ملیحــه« ،مطالعــه تطبیقــی حکومتهــای محلــی انگلســتان ،فرانســه ،ایــران» ،رســاله دوره
دکتــری ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،1390 ،ص .3
5-Cheema, D. S. & Dennis A. Rondinelli, From Government Decentralisation to Decentralised Governance, Decentralising Governance: Emerging Concepts and Practice, Washington DC: Ash Institute for Democratic Governance
and Innovation/ Brookings Institution Press, 2007, p. 3
6-Barankay, I. & Ben Lockwood, “Decentralization and the Productive Efficiency of Government: Evidence from
Swiss Cantons”, Journal of Public Economics, 2007, Vol. 91, Paper No. 2477, p. 19

 .7معلمــی ،مــژگان« ،تأثیــر توانمنــدی و كارآمــدی دولتهــای محلــی بــر اجــرای سیاســت تمركززدایــی»،
دوفصلنامــه اقتصــاد تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال چهــارم ،1396 ،شــماره  ،2ص .87
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در حــال حاضــر ،دولتهــای یکپارچــه در جهــان فراواننــد ،ولــی ریشــه و ایــده شــکلگیری آنهــا
بــه ســازماندهی ســرزمینی دولــت فرانســه توســط ناپلئــون در اوایــل ســده نوزدهــم برمیگــردد .نظــام
تمرکززدایــی در ایــن دولتهــای یکپارچــه نیــز از نظــام فرانســه پیــروی میکنــد؛ زیــرا تاریخچــه
شــکلگیری قدرتهــای محلــی بــه انقــاب فرانســه برمیگــردد .فرانســه ،الگــو و پیشــرو نظــام
تمرکززدایــی اســت ،بــه گون ـهای کــه امــروزه میتــوان از «الگــو یــا رویکــرد فرانســوی» تمرکززدایــی
ســخن گفــت .شــاخصه اصلــی رویکــرد فرانســه بــهعنــوان یکــی از کشــورهای شــاخص اروپایــی و نظــام
حقوقــی رومــی ژرمنــی ،نــگاه خوشبینانــه بــه اقتــدار دولتــی و ســازمان مرکــزی در فرهنــگ حقوقــی
سیاســی آن اســت کــه باعــث بــروز گرایــش قویتــر بــه تمرکزگرایــی در آن شــده اســت .بــه دیگــر
ســخن ،الگــوی فرانســوی بیشتــر تمرکزگراســت و دغدغــه حفــظ اقتــدار مرکــزی را دارد .در ایــن
رویکــرد ،تأکیــد زیــادی بــر وحــدت ملــی صــورت میگیــرد و بــا اینکــه در پــی توســعه اداره مرکــزی
1
مقتــدر اســت ،بــه تمرکززدایــی نیــز تــن میدهــد.
امــروزه بــا بررســی ســاختار و سیاســتهای حاکــم بــر بســیاری از دولتهــای توســعهیافته
میتــوان فــارغ از دســتهبندیهای ســنتی ،از دســتهبندی دیگــری ســخن گفــت کــه بــر اســاس آن،
اشــکال حقوقــی دولتهــا بــر مبنــای تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن آنهــا در امــور اداری ،سیاســی و
محلــی تعییــن میشــود .بــه دیگــر ســخن ،امــروزه تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن ،تعیینکننــده شــکل
حقوقــی یــک دولــت ـ کشــور اســت .اشــکال حقوقــی دولتهــا را از منظــر تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن
میتــوان در دو دســته کلــی دولتهــای متمرکــز و دولتهــای نامتمرکــز دســتهبندی کــرد کــه ایــن
دو دســته کلــی بــه دو گونــه سیاســی و اداری تقســیم میشــوند.
بــا وجــود ایــن دســتهبندی شــاید بتــوان اذعــان کــرد کــه در دنیــای امــروز بــه ازای هــر دولــت ـ
کشــور ،یــک رهیافــت نســبت بــه تمرکززدایــی وجــود دارد .ایــن ســخن بــه آن معناســت کــه هــر دولــت
بــا توجــه بــه ســاختار ســرزمینی ،ترکیــب قومــی و نــژادی و مذهبــی خــود ،سیاسـتهای تمرکززدایــی
را در ســطح کشــور اجــرا میکنــد کــه از آن بــه نامهــای «منطقهگرایــی» یــا «فدرالیســم» یــاد
میشــود.
ـس همــه ایــن سیاسـتهای گوناگــون و متنــوع ،در نهایــت ،بــه یــک الگــو یــا رهیافــت مــادر
در پـ ِ
میرســیم و همانگونــه کــه اشــاره شــد ،یکــی از ایــن الگوهــای مــادر ،مــدل فرانســوی اســت .افــزون
بــر ایــن الگــو ،میتــوان از الگــوی مهــم دیگــری بــه نــام الگــو یــا رهیافــت کامنالیــی ســخن بــه میــان
آورد کــه بریتانیــا ،ســردمدار آن اســت و از آن بــه نــام «الگــوی بریتانیایــی تمرکززدایــی» میتــوان یــاد
کــرد .بــه دیگــر ســخن ،کامـنال بــا نــام بریتانیــا عجیــن شــده اســت و ایــن دو از هــم جداییناپذیرنــد.
موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی پیشــینه ،ریشــهها ،ســاختار ،حــدود صالحیتهــای
 .1واعظــی ،ســید مجتبــی و ســارا فدایــی« ،مطالعــه تطبیقــی الگوهــای عــد م تمرکــز در فرانســه ،انگلســتان و

امریــکا بــا نگاهــی کوتــاه بــه ایــران» ،دوفصلنامــه حقــوق اساســی ،ســال چهاردهــم ،1396 ،شــماره  ،28صــص ،121
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واگذارشــده بــه واحدهــای محلــی و ویژگیهــای تمرکززدایــی در بریتانیاســت .پرســش اصلــی تحقیــق
حاضــر ایــن اســت کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا بــه چــه صورتــی ســامان یافتــه اســت و ویژگیهــای آن
چیســت؟ ایــن تحقیــق بــه دو گفتــار تقســیم شــده اســت .نخســت ،چارچــوب نظــری تحقیــق (گفتــار
ـی تمرکززدایــی (گفتــار دوم) خواهیــم پرداخــت.
یکــم) تبییــن میشــود و ســپس بــه رهیافــت بریتانیایـ ِ

گفتار یکم ـ چارچوب نظری
بند یکم ـ دالیل انتخاب بریتانیا

در كشــورهای كامـنال بــهویــژه بریتانیــا كــه تمایــل اصلــی فرهنــگ حقوقــی و سیاســی آنهــا بــه
ســوی حقــوق و آزادیهــای فــردی و محلــی اســت و از نظــر ســنتی ،بــه قــدرت مركــزی اعتمــاد چندانــی
نشــان ندادهانــد ،زمینههــای تمرکززدایــی همــواره قویتــر بــوده اســت 1.بریتانیــا از نظــر نظــام حقوقــی
و ب ـ ه ویــژه ســاختار حقــوق اساســی ،ویژگیهــای منحصــر بــهفــردی دارد ،ماننــد اینکــه:
 .1نظــام حقوقــی حاکــم بــر بریتانیــا ،نظــام کامنالســت کــه پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد و
موجــب پیچیــده شــدن نظــام تمرکززدایــی ایــن دولــت ـ کشــور نیــز شــده اســت.
 .2بریتانیا برخالف دیگر دولت ـ کشورها قانون اساسی مد ّون ندارد.
 .3بــه لحــاظ نظــری ،قانــون مصــوب پارلمــان بریتانیــا بــر تمامــی شــئون کشــور حاکــم اســت و
امــکان تغییــر ،اصــاح و لغــو هــر قانــون دیگــری را دارد .در واقــع ،اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» 2،اصــل
بنیادیــن قانــون اساســی بریتانیاســت.
بــه ایــن ترتیــب ،ایجــاد یــا انحــال هــر گونــه دولــت یــا مجلــس محلــی و تعییــن حــدود اختیــارات
ت آنهــا در اختیــار پارلمــان وستمینســتر قــرار دارد و ایــن موضــوع در قانــون اساســی
و صالحیــ 
نامــد ّون بریتانیــا تضمیــن شــده اســت .بــه دیگــر ســخن ،حاکمیــت در بریتانیــا ،نــه از توابــع آن ،بلکــه از
زمــان انقــاب شــکوهمند  ،1688از دو نهــاد ســلطنت و پارلمــان ریشــه میگیــرد .دکتریــن حاکمیــت
مطلــق پارلمانــی از ویژگیهــای بدیهــی زندگــی سیاســی بریتانیاســت .در نظریههــای کالســیک قانــون
اساســی بریتانیــا ،چنیــن جنبههایــی بــهعنــوان ویژگیهــای دیرینــه ـ اگــر نــه ابــدی ـ از زندگــی
بریتانیاییهــا شــناخته میشــود .دایســی میگویــد« :دو ویژگــی عمــده از زمــان پیــروزی نورمنهــا
جــزو شــاخصههای اصلــی نهادهــای سیاســی بریتانیــا بــوده اســت ...نخســتین ویژگــی ،قــدرت مطلــق
ی چــونو چــرای دولــت مرکــزی در سراســر کشــور [اســت] ...و ویژگــی دوم کــه بــا ویژگــی
یــا برتــری بـ 
3
نخســت ارتبــاط تنگاتنگــی دارد ،حاکمیــت یــا برتــری قانــون اســت».
 .1همان ،ص .144
2-Parliamentary Sovereignty.
3-Weir, S. & David Beetham, Political Power and Democratic Control in Britain, London: Routledge, 1999, p. 34.
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بنــا بــر ایــن ،ویژگیهــای خــاص نظــام حقوقــی ،حقــوق اساســی و اداری بریتانیــا ،در کنــار
عناصــری همچــون قومیــت ،نــژاد و فرهنــگ بــه متمایــز شــدن نظــام تمرکززدایــی آن از مدلهــای
ـدی کــه میتــوان گفــت تمرکززدایــی در بریتانیــا
رایــج در سراســر دنیــا منجــر شــده اســت ،تــا حـ ّ
دارای الگویــی خــاص و منحصــر بــهفــرد اســت کــه در ادبیــات حقوقــی داخلــی توجــه چندانــی بــه
آن نشــده اســت.

بنــد دوم ـ وحــدت انضمامــی؛ تمرکزگرایــی سیاســی یــا تمرکززدایــی
اداری؟

دولــت بــا وحــدت انضمامــی ،مفهومــی اســت کــه نویســندگان در ادبیــات حقــوق عمومــی ایــران آن
را ذیــل عنــوان «دولــت ـ کشــورهای یکپارچــه» قــرار داده و معــادل انگلیســی آن را «Incorporated
 »Unionشــمردهاند 1.مطابــق تعریفهــای موجــود ،دولــت بــا وحــدت انضمامــی ،دولتــی اســت
کــه قــوه قانونگــذاری واحــدی دارد ،ولــی قوانیــن همــه مناطــق کشــور یکســان و مشــابه نیســت.
قانونگــذار بــر حســب موقعیــت و اوضــاع اجتماعــی و سیاســی برخــی مناطــق کشــور و بــر پایــه قانــون
خاصــی ،نوعــی خودگردانــی و اســتقالل اداری و اســتقالل تقنینــی در بســیاری از امــور محلــی اعطــا
میکنــد .ایــن اســتقالل بــهگونــهای نیســت کــه بــه وحــدت فرماندهــی و سیاســی کشــور آســیب
بزنــد 2.بــه بــاور ایــن نویســندگان ،تنهــا نمون ـهای کــه بــرای ایــن نــوع از اشــکال حقوقــی در دولــت
ـ کشــورهای یکپارچــه پیچیــده میتــوان ذکــر کــرد ،کشــور بریتانیاســت .برخــی از نویســندگان
میگوینــد کــه در فرانســه نیــز بــه شــکل خفیفتــری در قیــاس بــا بریتانیــا ،شــاهد نظــام وحــدت
3
انضمامــی هســتیم.
بــا جس ـتوجو و بررســی در ادبیــات حقوقــی خارجــی بــه ویــژه ادبیــات جدیــد ،چنیــن مفهومــی
ـد یــک اشــاره باقــی
ـ دس ـ 
ت کــم بــا ایــن معــادل ـ بــهنــدرت یافــت شــده اســت و بیشتــر در حـ ّ
میمانــد و ماننــد نظــام حقوقــی داخلــی ،اجماعــی بــر ســر شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا
وجــود نــدارد .در برخــی متــون جدیدتــر انگلیس ـیزبان ،دولــت ـ کشــور بریتانیــا ،دولتــی منطقهگــرا
توصیــف شــده اســت .تعریفهــای موجــود از وحــدت انضمامــی در ادبیــات حقوقــی داخلــی نیــز بــا
تعریفهــای موجــود از منطقهگرایــی تفــاوت چندانــی ندارنــد.

 .1بــرای نمونــه نــک :قاضــی شــریعتپناهی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :میــزان ،چــاپ چهــل و
پنجــم ،1391 ،پاورقــی ص 84؛ موســیزاده ،رضــا ،حقــوق اداری ،تهــران :میــزان ،چــاپ شــانزدهم ،1393 ،پاورقــی ص .92

 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اساسی ،تهران :میزان ،1386 ،ص .42

 .3بــرای نمونــه نــک :قاضــی شــریعتپناهی ،پیشــین ،پاورقــی ص 84؛ عباســی ،بیــژن ،حقــوق اداری ،تهــران :دادگســتر،
چــاپ دوم ،1390 ،ص .78
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برداشت بریتانیایی
از تمرکــز زدایی

بــهراســتی ،در تقســیمبندیهای مربــوط بــه تمرکزگرایــی و تمرکززدایــی ،شــکل حقوقــی دولــت
بریتانیــا در کــدام یــک از دســتههای دولــت ســاده یــا مرکــب قــرار میگیــرد؟ آیــا همچــون نظــر
برخــی صاحبنظــران ،شــکل آن هماننــد منطقهگرایــی ،گون ـهای از تمرکزگرایــی سیاســی و بــهطــور
همزمــان ،یکــی از اشــکال تمرکززدایــی اداری و متعاقــب آن ،دولتــی یکپارچــه اســت یــا اینکــه آن
را بایــد دولتــی مرکــب بدانیــم؟
بیتردیــد ،همــانگونــه کــه از اختــاف دیــدگاه میــان صاحبنظــران خارجــی پیداســت ،یافتــن
پاســخی قطعــی بــرای ایــن پرســش چنــدان آســان نیســت .بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســش
الزم اســت کــه در بخــش بعــدی بــه بررســی ســاختار تمرکززدایــی در بریتانیــا و حــدود صالحیــت
اعطایــی بــه واحدهــای محلــی بپردازیــم .مفــروض مــا ایــن اســت کــه وحــدت انضمامــی نیــز نوعــی
تمرکززدایــی اداری و در عیــنحــال ،ضعیفتریــن شــکل تمرکــز سیاســی اســت .حتــی ضعیفتــر از
منطقهگرایــی و در طیــف تمرکــز سیاســی ،پــس از وحــدت انضمامــی ،تمرکززدایــی سیاســی و در پــی
آن ،فدرالیســم قــرار میگیــرد.

گفتار دوم ـ رهیافت بریتانیایی به تمرکززدایی
بند یکم ـ تمرکززدایی در بریتانیا؛ Decentralizationیا Devolution؟

تمرکززدایــی در ادبیــات حقوقــی بریتانیــا بــا واژه « »Devolutionعجیــن شــده اســت .مطابــق
تعریــف فرهنــگ واژگان سیاســی پنگوئــن 1،بــه فرآینــد انتقــال قــدرت از دولــت مرکــزی بــه دولتهــای
3
مــادون آن یــا دولتهــای منطقــهای و محلــی »Devolution« ،اطــاق میشــود 2.جــان هاپکینــز،
ـال انگلســتان میگویــد ،Devolution« :واژهای اســت کــه در بریتانیــا بــرای
اســتاد حقــوق دانشــگاه هـ ِ
توصیــف یــک پدیــده متمایــز اروپایــی بــه کار مـیرود کــه بــه  Decentralizationـ یعنــی تمرکززدایــی
4
و اعطــای اختیــارات بــه واحدهــای محلــی ـ شــناخته میشــود».
شــاخصه اصلــی « ،»Devolutionتمرکززدایــی در امــور تقنینــی اســت؛ خــواه قــدرت قانونگــذاری
نخســتین 5و خــواه ثانویــه 6باشــد 7.قوانیــن نخســتین ،قوانینــی هســتند کــه از یــک منبــع و مرجــع
1-Penguin Dictionary of Politics.
2-Deacon, R., Devolution in the United Kingdom, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, p. 2.
3-John Hopkins.
 4-Hopkins, J., Devolution in Contect: Regional, Federal & Devolved Government in the Member States of the Euro� .
pean Union, London: Cavendish Publishing, 2002, p. 17
5-Primary Legislation.
6-Secondary Legislation.
7-Bradbury, J., Devolution, Regionalism and Regional Development; The UK Experience, NewYork: Routledge Publications, 2008, p. 3
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قانونگــذاری سرچشــمه میگیرنــد و مرجــع دیگــری در فرآینــد تصویــب آن دخالتــی نــدارد 1.از
ن گونــه برمیآیــد کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا ،متمایــز از الگوهــای رایــج
تعبیرهــای پیشگفتــه ای ـ 
در میــان دیگــر دولــت ـ کشورهاســت؛ چــون چنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،اگــر تمرکززدایــی را
معــادل واژه « »Decentralizationبدانیــم ،در ایــن معنــا ،در ادبیــات حقوقــی جهــان ،تنهــا اختیــارات
اداری و اجرایــی بــه واحدهــای محلــی اعطــا میشــد .ایــن در حالــی اســت کــه در بریتانیــا ،صحبــت از
« »Devolutionبــه معنــای ســپردن قــدرت تقنینــی ـ عــاوه بــر قــدرت اداری و اجرایــی ـ در بســیاری
از امــور محلــی بــه ملتهــای تشــکیلدهنده پادشــاهی متحــد اســت.
بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه الگــوی تمرکززدایــی بریتانیــا عــاوه بــر تفویــض اختیــارات
اداری و اجرایــی بــه واحدهــای تشــکیلدهنده ،بــر پایــه ســپردن قــدرت قانونگــذاری ،اجرایــی،
مالیاتــی و سیاســتگذاری در امــور محلــی بــه ایــن واحدهــا شــکل گرفتــه اســت .در واقــع،
« ،»Devolutionیکــی از گونههــای « »Administrative Decentralizationـ بــه معنــای تمرکززدایــی
اداری ـ و شــاید عالیتریــن و باالتریــن ســطح آن باشــد 2.در ایــن روش ،از تمرکززدایــی اداری کــه بــه
آن« ،قدرتســپاری» یــا «اختیارســپاری» نیــز اطــاق میشــود 3،ایــن امــکان بــرای ملتهــا فراهــم
میآیــد تــا متناســب بــا شــرایط خــود ،بــه طرحریــزی و شــکل دادن قوانیــن محلــی ســرزمین
4
خویــش دســت بزننــد.
برخــی صاحبنظــران ،اختیارســپاری را بــه صراحــت ،یــک عمــل قانــون اساســی دانســتهاند کــه
شــامل انتقــال وظایــف فعلــی وزیــران و پارلمــان بــه یــک نهــاد انتخابــی محلــی بــر اســاس معیــار
جغرافیایــی اســت 5.مشــخصه اصلــی اختیارســپاری ،تمرکززدایــی در حــوزه قانونگــذاری اعــم از
اختیــارات قانونگــذاری نخســتین یــا ثانویــه اســت .در مــورد اخیــر ،اختیــارات نخســتین بــا پارلمــان
اســت ،امــا اختیــارات ایجــاد قوانیــن ثانویــه از طریــق ابزارهــا و فرمانهــای قانونــی واگــذار میشــود.

بند دوم ـ سیر تطور و مؤلفههای تمرکززدایی در بریتانیا

رونــد تمرکززدایــی ،واکنــش دولــت بریتانیاســت بــه نیازهــای برآمــده از واقعیــت چندملیتــی بــودن
و تکثــر فرهنگــی و نــژادی ایــن كشــور 6.چــون ایــن كشــور از وحــدت همزمــان و آزادانــه ملتهــای
1-Deacon, op.cit, p. 76.

 .2بوچانــی محمدحســین ،الهــام نظــری و نازنیــن دلنــواز« ،واکاوی نهــادی ـ حقوقــی قدرتســپاری بــه مدیریــت
محلــی در ایــران» ،مجلــه پژوهشهــای جغرافیــای سیاســی ،ســال ســوم ،1397 ،شــماره  ،1ص .64

 .3خوبروی پاک ،محمدرضا ،تمرکززدایی و خودمدیری ،تهران :چشمه ،چاپ اول ،1384 ،ص .137

4-Deacon, op.cit, p. 4.
5-Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 2.
6-Greer, S., Devolution and Social Citizenship in the UK, London: The Policy Press; University of Bristol, 2009, p. 73.
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داخــل آن بــه وجــود نیامــده اســت ،همــه ایــن ملیتهــا بــه یــك نســبت ،هویــت بریتانیایــی بــرای
خــود قائــل نیســتند و بــا آن احســاس یگانگــی نمیكننــد 1.هــر یــک از ســرزمینهای عضــو پادشــاهی
متحــد تقریبـاً از همــان آغــاز اتحــاد خــود بــر مبنــای اختالفــات و تمایــزات فرهنگــی ،هویتــی ،قومــی،
نــژادی و مذهبــی بــه دنبــال کســب درجــهای از خودگردانــی بودنــد کــه بــر اســاس آن بتواننــد
سرنوشــت و زمــام امــور خــود را در بســیاری از موضوعــات داخلــی بــه دســت بگیرنــد.
2
ایــن امــر بـ ه ویــژه از اواخــر ســده نوزدهــم میــادی و بــا «جنبــش خودگردانــی ایرلنــد» شــدت
بیشتــری گرفــت .درگیریهــا در ایرلنــد شــمالی ناشــی از تاریــخ حکومــت بریتانیــا ،دشــمنی
تاریخــی میــان کاتولیکهــا و پروتســتانها و تالشهــای مختلــف سیاســی و نظامــی بــرای یکــی
کــردن ایرلنــد شــمالی بــا باقــی جزیــره ایرلنــد بــود .پــساز آن ،رفتــهرفتــه ،اســکاتلند و ولــز (البتــه
بــا شــدت کمتــری در قیــاس بــا ایرلنــد و اســکاتلند) نیــز خواســتهها و تمایــات خــود را مبنــی بــر
داشــتن نهادهــای قانونگــذاری و اجرایــی مســتقل از بریتانیــا بــا صدایــی رســاتر از گذشــته مطــرح
کردنــد .حتــی انگلســتان نیــز از ایــن موضــوع مســتثنا نبــود.
بیتردیــد ،مســئله هویــت فرهنگــی و ملــی در زمینــه اختیارســپاری از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت؛ چــون فرهنــگ در ســتون فقــرات دولــت ـ ملــت قــرار دارد .بــهطــور کلــی ،اجمــاع وجــود دارد
کــه تعــداد کمــی از مــردم بریتانیــا کــه خــارج از ســرزمین انگلســتان زندگــی میکننــد ،احســاس
واقعــی هویــت بریتانیایــی دارنــد و در عــوض ،خــود را بــه ملیتهــای ســازندهای کــه در آن زندگــی
میکننــد ،نزدیکتــر میداننــد .همیــن نکتــه ،شــاید یکــی از تفاوتهــای مهــم بریتانیــا بــا دیگــر
دولتهــای چندملیتــی باشــد.
بــرای نمونــه ،در کانــادا و اســپانیا بــهعنــوان دو کشــور چندملیتــی ،در کنــار یــک یــا چنــد هویــت
ملــی اقلیــت ،هویــت ملــی غالــب در دیگــر نقــاط دولــت نیــز بـ ه عنــوان یــک هویــت دولتــی (کانادایــی؛
اســپانیایی) مضاعــف میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه هویــت ملــی غالــب در بریتانیــا بــه طــرز
ی بــودن
نامحسوســی ترکیبــی اســت از هویــت یــک ملــت مــادون دولــت ( )sub-stateیعنــی انگلیس ـ 
و یــک هویــت دولتــی ( )stateیعنــی بریتانیایــیبــودن .البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مســئله
ترکیــب و اختــاط هویتهــای فرهنگــی یــا درهمآمیختــ ه در کانــادا ،اســپانیا و دیگــر دولتهــای
چندملیتــی وجــود نــدارد .فقــط بایــد اشــاره کــرد کــه ترکیبــات هویتــی از نظــر ماهیــت ،از دولتــی بــه
دولــت دیگــر بســیار متفــاوت اســت.
توجــه بــه ایــن ســطح از ویژگــی بســیار مهــم اســت؛ زیــرا ایــن الگوهــای هویتــی متمایــز ،مــا را
نســبت بــه خواســتههای مشــروطهخواهانه بســیار متفاوتــی کــه در میــان ملتهــای مــادون دولــت
1-Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate Publishing, 2014, p. 32.
2-Irish Home Rule movement.
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وجــود دارد ،آگاه میســازد .نظرســنجیهایی کــه بــهطــور منظــم انجــام میشــوند ،بیانگــر آن اســت
کــه وقتــی از مــردم دربــاره ملیــت آنهــا ســؤال میشــود ،آنهــا بیشتــر ،خــود را اســکاتلندی یــا ولــزی
1
میداننــد تــا بریتانیایــی .ایــن ملتهــا نیــز بــه دنبــال تعریــف فرهنگهــا و ارزشهــای خــود هســتند.
از آغــاز ســده بیســتم ،بریتانیایــیبــودن بـ ه عنــوان یــک هویــت ملــی و فرهنگــی بــر اثــر بســیاری از
حــوادث و تغییــرات تضعیــف شــده اســت .آنتونــی هیــت 2،اســتاد دانشــگاه آکســفورد در یکــی از تألیفــات
خــود ،ایــن دالیــل را بــرای تضعیــف هویــت فرهنگــی بریتانیایــی ذکــر کــرده اســت:
 .1مـ ِ
ـرگ امپراتــوری بریتانیــا کــه در نتیجــه از دســت دادن نفــوذ آن و توقــف بـ ه عنــوان یــک قــدرت
جهانــی بود؛
 .2کاهش نقش و جایگاه مذهب پروتستان در زندگی روزمره مردم بریتانیا؛
 .3پایــان جنگهــای جهانــی اول و دوم کــه ملــت بریتانیــا را علیــه یــک دشــمن مشــترک گــرد هــم
آورده و موجــب اتحــاد و همدلــی مــردم شــده بــود؛
 .4افــول اقتصــادی پــس از جنــگ کــه زوال امپراتــوری بریتانیــا را ب ـ ه عنــوان یــک کشــور بــزرگ
تولیدکننــده رقــم زد؛
 .5پایــان یگانگــی بریتانیــا در برخــی حوزههــا بــه دلیــل گســترش دموکراســی پارلمانــی ،آزادیهــای
مدنــی و دولتهــای رفــاه در سراســر جهــان غــرب و ســپس فراتــر از آن؛
 .6ظهــور ملیگرایــی انگلیســی ،ایرلنــدی ،ولــزی و اســکاتلندی کــه باعــث تضعیــف حــس عمومــی
بریتانیایــیبــودن شــد؛
 .7حرکــت اروپــا بــه ســمت یکپارچگــی بیشتــر و تبدیــلشــدن بریتانیــا بــه یــک کشــور اروپایــی
بــا تمرکــز بــر اروپایــی شــدن؛
 .8جهانــیشــدن رســانهها کــه ســلطه فرهنــگ و ارزشهــای امریکایــی را بــه همــراه داشــت و
متعاقــب آن ،موجــب تنــزل ارزشهــای فرهنگــی بریتانیایــی در جهــان گردیــد؛
 .9کاهــش نقــش مقــام ســلطنت بــ ه عنــوان نهــادی کــه ملتهــا را بــه هــم پیونــد میدهــد و
3
میهنپرســتی مرتبــط بــا آن.
بــا ایــنحــال ،تمرکززدایــی در بریتانیــا نبایــد بـ ه عنــوان جنبــش یــا جریــان مبتنــی بــر قومیتگرایی
و هویــت فرهنگــی صــرف ،بــدون توجــه بــه دالیــل اقتصــادی پنداشــته شــود .هویــت فرهنگــی و ملــی
بــهتنهایــی نمیتوانــد عامــل پیدایــش جریانهــای سیاســی شــود کــه بــه دنبــال دســتیابی بــه
4
خودگردانــی محلــی هســتند.
1-Deacon, op.cit., p. 19.
2-Anthony Heath.
3-Heath, A., The Political Integration of Ethnic Minorities in Britain, Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 93.
4-Keating, M., John Loughlin & Kris Deschouwer, Culture, Institutions and Economic Development: A study of Eight
European Regions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003, p. 53
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محرکهــای تمرکززدایــی در بریتانیــا بــوده و هســت .از نظــر
نابرابــری اقتصــادی ،یکــی دیگــر از ّ
اقتصــادی ،بریتانیــا یکــی از نابرابرتریــن کشــورهای اروپایــی اســت کــه در زمــان عضویــت در اتحادیــه
اروپــا در میــان کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه در «ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی» 1پــس
از کشــور اســتونی قــرار داشــت .ســطح نابرابــری درآمــد در بریتانیــا در ســه دهــه گذشــته بســیار
باالتــر از میانگیــن ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــوده اســت 2.آمــار همچنــان نشــاندهنده
تأثیــر نـ ه چنــدان زیــاد اختیارســپاری بــر کاهــش ســطح نابرابــری در بریتانیاســت .بــه همیــن دلیــل،
ســرزمینهای تشــکیلدهنده پادشــاهی متحــد بــهمنظــور کاهــش ســطح نابرابــری همچنــان
خواهــان دســتیابی بــه اختیــارات بیشتــر در حــوز ه مالیــات هســتند.
بــر اســاس همیــن مؤلفههــا ،مدتهاســت کــه تفاوتهــای مهمــی در شــیوه کار و اداره بخشهــای
مختلــف بریتانیــا وجــود دارد .بــرای نمونــه ،نظامهــای حقوقــی و آموزشــی جداگان ـهای در اســکاتلند
حاکــم اســت .در اواخــر دهــه  ٩٠ســده بیســتم ،رونــد تمركززدایــی در بریتانیــا پــس از بــه قــدرت
رســیدن حــزب كارگــر بــه رهبــری تونــی بلــر تحــرك تــازهای یافــت .در ســال  ،1997موضــوع انتقــال
بخشــی از قــدرت و اختیــارات پارلمــان وستمینســتر بــه ســرزمینهای تشــکیلدهنده پادشــاهی
متحــد وارد مرحلــه جدیــدی شــد .در ایــن ســال ،همهپرس ـیهایی در اســکاتلند و ولــز و بــه دنبــال
آنهــا در ســال  1998در ایرلنــد شــمالی برگــزار گردیــد کــه منجــر بــه شــکلگیری قــوای مقننــه و
مجریــه در اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی شــد.

بند سوم ـ ساختار و حدود صالحیتهای دولتهای محلی در بریتانیا

اشــاره شــد کــه بــر مبنــای قوانیــن مربــوط بــه اختیارســپاری در بریتانیــا ،قــوای مقننــه و مجریــه
جداگانـهای در ســه ســرزمین اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی تأســیس شــد .میتــوان گفــت ایــن نــوع
از تمرکززدایــی در نــوع خــود منحصــر بـه فــرد اســت .بــرای نشــان دادن متمایــز بــودن تمرکززدایــی در
بریتانیــا و ویژگیهــای خــاص آن بایــد بــهطــور مختصــر بــه صالحیتهــا و اختیــارات سپردهشــده
بــه قــوای مقننــه و مجریــه ایــن کشــور بپردازیــم.
ب ـ ه موجــب «قانــون اســکاتلند»( 3مصــوب  ،)1998اِعمــال قــوه مقننــه در اســکاتلند بــهصــورت
پارلمــان تکمجلســی اســت 129 .عضــو ایــن مجلــس از طریــق انتخابــات بــا آرای مــردم و بــرای
مــدت چهــار ســال انتخــاب میشــدند کــه در حــال حاضــر ،ایــن مــدت بــر اســاس «اصــاح قانــون
انتخابــات اســکاتلند» (مصــوب  4)2020بــه پنــج ســال افزایــش یافتــه اســت .پارلمــان اســکاتلند اختیــار
1-Organisation for Economic Co-operation and Development.
2-OECD, “Income inequality data update and policies impacting income distribution: United Kingdom”, February 2015,
Retrieved: www.oecd.org/unitedkingdom/OECD-Income-Inequality-UK.pdf, 3 December 2021, p. 2
3-Scotland Act.
4-Scottish Elections (Reform) Act 2020.
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قانونگــذاری در هــر موضوعــی را دارد بــه جــز موضوعاتــی کــه بــر اســاس ضمیمــه پنجــم قانــون
اســکاتلند 1از صالحیتهــای ایــن پارلمــان مســتثنا شــده و در صالحیــت پارلمــان وستمینســتر
باشــد کــه از ایــن مــوارد بــه عنــوان « »Reserved Powersیــاد میشــود.
ـناختن اصــل آزادی عملکــرد واحدهــای
ایــن روش تعییــن صالحیــت ،نشــاندهنده بــهرســمیت شـ
ِ
محلــی و «اختیــار یــا شــرط عمومــی صالحیتهــا» 2در حقــوق بریتانیاســت .ضمیمــه چهــارم قانــون
اســکاتلند (مصــوب  ،)1998فهرســت قوانینــی را تعییــن کــرده اســت کــه مجلــس اســکاتلند صالحیــت
اصــاح یــا نســخ آنهــا را نــدارد .در ایــن قانــون ،ســازوکار حــل اختــاف میــان صالحیتهــای
قانونگــذاری پارلمــان و اختیــارات قــوه مجریــه اســکاتلند نیــز پیشبینــی شــده اســت.
قــوه مجریــه اســکاتلند بــه ریاســت و مدیریــت یــک «ســر وزیــر یــا وزیــر اول» 3اداره میشــود .وی
بــه پیشــنهاد مجلــس اســکاتلند و از جانــب مقــام ســلطنت نصــب میشــود .کابینــه دولــت اســکاتلند
متشــکل از تعــدادی وزیــر 4اســت کــه بــه پیشــنهاد وزیــر اول و موافقــت پارلمــان اســکاتلند منصــوب
میشــوند .پارلمــان اســکاتلند در ســال « ،2007کمیســیون اختیارســپاری اســکاتلند» 5یــا «کمیســیون
کالمــن» 6را مأمــور بررســی قانــون اســکاتلند (مصــوب  )1998و نتایــج تمرکززدایــی در اســکاتلند
کــرد .گــزارش نهایــی کمیســیون کالمــن در تاریــخ  15ژوئــن  2009منتشــر شــد کــه بــر اســاس
ارزیابیهــای مثبــت و پیشــنهادهای آن ،قانــون ســال  1998بــهموجــب «قانــون اســکاتلند» مصــوب
 2012دچــار اصالحاتــی شــد .هــدف از ایــن اصالحــات ،اعطــای اختیــارات بیشتــر بــه مجلــس و
دولــت اســکاتلند بــود.
7
در ســال  ،2011مایــکل مــور ،وزیــر وقـ ِ
ـت اســکاتلند در کابینــه دولــت بریتانیــا در اظهارنظــری
در خصــوص الیحــه پیشــنهادی ایــن قانــون ،میــزان اختیــارات و قــدرت منتقلشــده در امــور مالــی از
دولــت مرکــزی بــه اســکاتلند در ایــن قانــون را از زمــان تشــکیل پادشــاهی متحــد تاکنــون بیســابقه
دانســت 8.در میــان عامــه مــردم و حتــی سیاســتمداران ،بیشتــر از عبــارت «دولــت اســکاتلند» ب ـه
1-Schedule.

 .2بــه فرانســوی La clause générale de compétence :و بــه انگلیســی .The General Power of Competence :بــرای مطالعــه
بیشتــر نــک :جاللــی ،محمــد« ،اصــول کلــی راهنمــای تمرکززدایــی در حقــوق فرانســه و مقایســه آن بــا حقــوق
ایــران» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال هفدهــم ،1394 ،شــماره  ،47صــص 92ـ.96
3-First Minister.

 .4در بریتانیا« ،وزیران کابینه» به جای واژه « ،»Ministerبا واژه « »Secretaryشناخته میشوند.
5-Commission on Scottish Devolution.
6-Calman Commission.
7-Her Majesty’s Principal Secretary of State for Scotland.
8-The Herald, “Commons clears transfer of powers”, 28 January 2011, Retrieved: www.heraldscotland.com/breakingnews/?mode=article&site=hs&id=N0403941296156340260A, 9 April 2020
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جــای «قــوه مجریــه اســکاتلند» اســتفاده میشــود .بــهموجــب ایــن قانــون ،قــوه مجریــه اســکاتلند بــه
طــور رســمی بــه «دولــت اســکاتلند» تغییــر عنــوان یافــت.
بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون داعیــه اســتقاللطلبی اســکاتلند کــه موجــب برگــزاری
همهپرســی اســتقالل ایــن کشــور شــد و بــر اســاس پیشــنهادهای کمیتــه اســمیث ،در ســال  2016نیــز
قانــون اســکاتلند دیگــری تصویــب شــد کــه صالحیتهــای جدیــدی را بــه پارلمــان و دولــت اســکاتلند
اعطــا کــرد .بــر اســاس ایــن قانــون ،اســکاتلند اخیــراً بــه خودگردانــی مالــی بســیاری دسـت یافتــه کــه
اختیــار افزایــش  100درصــد مالیــات بــر درآمدهــای مرتبــط بــا شــغل همــه ســاکنان اســکاتلند را بــه
دولــت اســکاتلند میدهــد .همچنیــن بــرای نخســتین بــار ،اختیــارات و مســئولیتهای قابــلتوجهــی
در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه اســکاتلند اعطــا شــده اســت.
در حــال حاضــر ،بــا توجــه بــه قوانیــن موجــود ،مهمتریــن حوزههــای باقیمانــده در صالحیــت
پارلمــان و دولــت اســکاتلند عبارتنــد از :حــوزه بهداشــت و ســامت ،آمــوزشو پــرورش ،حکومتهــای
محلــی ،مســکن ،گردشــگری ،نظــام حقوقــی ،پلیــس ،آتشنشــانی ،محیـط زیســت ،میــراث طبیعــی و
ساختهشــده ،بهــرهوری انــرژی ،ســقط جنیــن ،نفــت و گاز ســاحلی ،ورزش و هنــر ،بهداشــت و درمــان،
کشــاورزی ،جنگلبانــی و صیــد آبزیــان ،مالیــات بــر درآمــد ،مالیــات بــر حــق تمبــر و مالیــات بــر دفــن
زبالــه ،عــوارض خــروج از کشــور و برخــی جنبههــای مربــوط بــه حمــلو نقــل و تأمیــن اجتماعــی.
بــهموجــب «قانــون ایرلنــد شــمالی»( 1مصــوب  ،)1998ایرلنــد شــمالی نیــز ماننــد اســکاتلند و
ـتقل تکمجلســی بــا  90کرســی اســت .قــوه مجریــه ایــن کشــور بــا عنــوان
ولــز دارای قــوه مقننــه مسـ ِ
«شــورای ایرلنــد شــمالی» 2و بــه ریاســت یــک وزیــر اول فعالیــت میکنــد .قــوای مقننــه و مجریــه
ایرلنــد شــمالی نیــز دارای اختیــارات گســتردهای در زمینــه قانونگــذاری و اداره امــور ایــن کشــورند.
همچنیــن ایرلنــد شــمالی دارای قــوه قضاییــه نســبتاً مســتقلی از بریتانیاســت.
در ولــز ،مطابــق «قانــون حکومــت ولــز»( 3مصــوب  1998پارلمــان بریتانیــا)« ،پارلمــان ولــز» کــه
تــا پیــش از تصویــب قانــون ژانویــه ســال « 4 ،2020مجلــس شــورای ملــی ولــز» نــام داشــت ،قــوه
مقننــه تکمجلســی ایــن کشــور را تشــکیل میدهــد .ایــن مجلــس دارای  ۶۰کرســی اســت کــه
اعضــای آن را مــردم بــرای پنــج ســال انتخــاب میکننــد .قانــون حکومــت ولــز (مصــوب  )2006دچــار
اصالحاتــی شــد کــه نتیجــه آن ،اعطــای صالحیتهایــی بیشتــر بــه قــوه مقننــه و ایجــاد قــوه مجریــه
ولــز اســت .دولــت ولــز نیــز همچــون دولــت اســکاتلند تحــت ریاســت یــک وزیــر اول و تعــدادی وزیــر
اداره میشــود .مطابــق ضمیمــه هفتــم قانــون حکومــت ولــز (مصــوب  ،)2006پارلمــان ولــز ،صالحیــت
1-Northern Ireland Act.
2-Northern Ireland Assembly.
3-Government of Wales Act.
4-Senedd and Elections (Wales) Act 2020.

102

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

ل و نقــل،
قانونگــذاری در حــدود  20حــوز ه گســترده و مهــم از جملــه توســعه اقتصــادی ،حمــ 
بهداشــت ،حکومتهــای محلــی ،مســکن ،پلیــس و آتشنشــانی را دارد .دولــت ولــز نیــز میتوانــد
لوایــح پیشــنهادی خــود را در ایــن زمینههــا بــه مجلــس ارائــه دهــد .بــر خــاف اســکاتلند ،ولــز نظــام
حقوقــی جداگان ـه نــدارد.
انگلســتان ،مرکــز ثقــل و قــدرت سیاســی بریتانیــا بــه شــمار میآیــد .مــردم ســرزمین انگلســتان
بریتانیــا نیــز احســاس نزدیكــی و همگرایــی بیشتــری بــا ملیــت بریتانیایــی دارنــد كــه بیشتــر
بــا ملیــت انگلیســی یكــی انگاشــته میشــود .همیــن امــر باع ـث شــده اســت كــه انگیــزه بــه مراتــب
كمتــری بــرای تمركززدایــی داشــته باشــند .البتــه ایــن ســخن بــه آن معنــا نیســت كــه ایــن موضــوع
هیــچ گاه مطــرح نشــده اســت .در اواخــر قــرن نوزدهــم ،تدبیرهایــی بــرای واگــذاری اختیــارات در
چ گاه بــه نتیجــه عملــی نرســید.
انگلســتان هــم صــورت گرفــت ،امــا هی ـ 
حــزب كارگــر انگلســتان از دهــه  ٧٠میــادی بــه ایــنســو در ایــن مســئله تأملهایــی کــرد،
ولــی دولــت حــزب كارگــر تونــی بلــر بــه ســه ســرزمین دیگــر اولویــت داد .لنــدن بــزرگ تنهــا اســتثنا
بــود .در همهپرســی  ،1998از تمامــی شــهروندان لندنــی خواســته شــد کــه در مــورد ایجــاد یــک
اقتــدار راهبــردی جدیــد در لنــدن بــزرگ ،انتخــاب مســتقیم شــهردار و اعضــای شــورای شــهر ،ایجــاد
ل و نقــل ،توســعه اقتصــادی ،پلیــس مســتقل ،آتشنشــانی و اورژانــس
تشــکیالت مناســب بــرای حم ـ 
نظــر بدهنــد .اجمــاع نظــر شــهروندان لندنــی بــر ایــن بــود کــه شــهردار و اعضــای شــورای شــهر،
بــهطــور مســتقیم و جداگانــه انتخــاب شــوند 1.بــر همیــن اســاس ،ب ـه موجــب قانــون «مقــام لنــدن
بــزرگ»( 2مصــوب  ،)1998نهــاد «مقــام لنــدن بــزرگ» در لنــدن ایجــاد شــد .ایــن نهــاد متشــکل
از شــهرداری و شــورای لنــدن بــزرگ اســت کــه  25عضــو دارد و اعضــای شــورا و شــهردار را مــردم
بــهصــورت مســتقیم انتخــاب میکننــد« .مقــام لنــدن بــزرگ» بــا نهادهــای ایجادشــده ناشــی از
تمرکززدایــی در اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی مقایســه میشــود 3،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
اختیــارات و صالحیتهــای ایــن نهــاد در قیــاس بــا صالحیتهــای سپردهشــده بــه قــوای مقننــه و
مجریــه ایــن ســه ســرزمین بســیار محدودتــر اســت.
از نظــر حقوقــی ،حــق دخالــت در قانونگــذاری واحدهــای تشــکیلدهنده پادشــاهی متحــد از
طریــق وضــع ،نســخ یــا اصــاح قوانیــن مصــوب مجالــس آنهــا بــرای پارلمــان وستمینســتر بریتانیــا
محفــوظ مانــده اســت .بــرای نمونــه ،مــاده  28قانــون اســکاتلند (مصــوب  )1998اشــعار مـیدارد کــه
صالحیتهــای قانونگــذاری پارلمــان اســکاتلند نســبت بــه امــور داخلــی ایــن کشــور ،بــر صالحیــت
1-Sandford, M., “The Greater London Authority”, Briefing Paper, Number 058177, House of Commons, 2018, p. 4.
2-Greater London Authority Act.
3-Ibid.
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قانونگــذاری پارلمــان بریتانیــا (وستمینســتر) بــرای اســکاتلند خدشــه وارد نمـیآورد .بــا ایــن حــال،
حتــی اگــر چنیــن اعمــال قدرتــی بـه صــورت قانونــی امکانپذیــر باشــد ،در عمــل و از نظــر سیاســی،
اعمــال آن در خصــوص صالحیتهــا و اختیاراتــی کــه بــهصــورت مشــروع و از طریــق همهپرس ـیها
بــه اســکاتلند ،ولــز و ایرلنــد شــمالی ســپرده شــدهاند ،امکانپذیــر نیســت .بــه عبــارت بهتــر ،درســت
اســت کــه از اصــل حاکمیــت پارلمانــی ب ـ ه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن قانــون اساســی بریتانیــا
یــاد میشــود ،امــا ویژگــی متمرکــز ایــن اصــل در عمــل تعدیــل شــده اســت 1.بــرای نمونــه ،در رونــد
تصویــب الیحــه قانــون اســکاتلند (مصــوب  ،)2012پارلمــان وستمینســتر اعــام کــرد در صورتــی بــا
تصویــب آن موافقــت خواهــد کــرد کــه ایــن الیحــه ،نخســت در پارلمــان اســکاتلند بــه تصویــب اکثریت
نماینــدگان برســد .ایــن در حالــی اســت کــه پارلمــان وستمینســتر میتوانســت آن را بــدون نیــاز بــه
تصویــب پارلمــان اســکاتلند تصویــب کنــد.
اگــر قــوای مقننــه و مجریــه هــر یــک از ســه ســرزمین تشــکیلدهنده بریتانیــا ،خــارج از
صالحیتهــای سپردهشــده بــه آنهــا عمــل کننــد ،بــر اســاس قاعــده « ،»Ultra viresاعمالشــان
گرفتــن تصمیــم و اقــدام دولتهــای مــادون تحــت
تحــت نظــارت قضایــی قــرار میگیــرد .قــرار
ِ
شــمول ایــن قاعــده نشــاندهنده ماهیــت اداری و نــه سیاســی تصمیــم آنهاســت .ســؤالی کــه پاســخ
روشــنی بــرای آن وجــود نــدارد ،ایــن اســت کــه اگــر قــوه مقننــه هــر یــک از ســه ســرزمین ،قانونــی
در حــوزه صالحیــت خویــش وضــع کنــد کــه بــا قانــون مصــوب پارلمــان بریتانیــا ـ خــواه همزمــان و
خــواه بــا تقــدم یــا تأخــر زمانــی ـ در تعــارض باشــد ،کــدامیــک از ایــن قوانیــن معتبــر خواهنــد بــود؟
در نظامهــای فــدرال ،در چنیــن مــواردی ،تحــت شــرایطی معمــوالً بــه قانــون فــدرال تفــوق
میدهنــد ،امــا در بریتانیــا ،ســازوکار مشــخصی بــرای حــل ایــن معضــل وجــود نــدارد 2.بــه بــاور برخــی
صاحبنظــران ،چــون قانــون مصــوب قــوه مقننــه ایــن ســه ســرزمین از نــوع قانونگــذاری ثانویــه
اســت یعنــی اختیــار قانونگــذاری ایــن نهادهــا از نهــاد دیگــری ریشــه میگیــرد کــه همــان پارلمــان
بریتانیاســت ،در چنیــن حالتــی ،قانــون مصــوب وستمینســتر بــر قانــون متعــارض بــا آن برتــری
دارد .ایــن عقیــده درســت نیســت؛ چــون بــهاســتثنای ولــز ،قــوای مقننــه اســکاتلند و ایرلنــد بــه
موجــب قوانیــن و اســناد موجــود در بیشتــر مــوارد و حوزههــای در صالحیــت خــود دارای صالحیــت
قانونگــذاری نخســتین هســتند 3.بــه نظــر میرســد کــه پاســخ درســت و عملــی بــه ایــن پرســش
آن اســت کــه بــر اســاس دکتریــن نســخ ضمنــی ،قانــون مؤخــر ،قانــون مقــدم را نســخ میکنــد و بــر
آن رجحــان دارد.
1-Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 153.
2-Trench, A., Devolution and power in the United Kingdom, Manchester: Manchester University Press, 2007, p. 67.
3-Winetrobe, B., “Scottish Devolved Legislation and the Courts”, Public Law, 2002, No. Autumn 2002, p. 21.
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بند چهارم ـ ویژگیهای تمرکززدایی در بریتانیا

بــر مبنــای آنچــه تاکنــون بیــان شــد ،میتــوان گفــت کــه مهمتریــن ویژگیهــای تمرکززدایــی
در بریتانیــا چنیــن اســت:
 .1نامتقارن بودن
تمرکززدایــی در بریتانیــا دارای ماهیــت «نامتقــارن» اســت کــه زمینهســاز چالشهــا و مشــکالتی
جــدی اســت.تقــارن نداشــتن بــه معنــای نامتــوازن و یکســان نبــودن صالحیتهــا و اختیــارات
ّ
سپردهشــده بــه واحدهــای محلــی از نظــر کیفــی و زمانــی اســت یعنــی رونــد واگــذاری اختیــارات بــه
طــور همزمــان در همــه ســرزمینهای بریتانیــا جریــان نــدارد و شــیوه واگــذاری و میــزان آن نیــز در
هــر ســرزمین بســیار متفــاوت اســت.
نبــود تقــارن زمانــی در رونــد تمركززدایــی در بریتانیــا بــا سیاســت واگــذاری اختیــارات دولــت
بلــر تــا انــدازه زیــادی برطــرف گردیــد و قوانیــن مربــوط بــه تمرکززدایــی بــرای نخســتین بــار وارد
بســتر كلــی نهــادی و قانــون اساســی شــد .بــا ایــن حــال ،ایــن کار بــرای برطــرف کــردن نامتقــارن
بــودن كیفــی کفایــت نمیكنــد .در بریتانیــای کنونــی ،حــدود اختیــارات و صالحیتهــای اعطایــی
بــه اســکاتلند ،بیشتــر از ایرلنــد شــمالی و بــه ایرلنــد شــمالی ،بیشتــر از ولــز اســت و قــدرت اصلــی
همچنــان در انگلســتان باقــی مانــده اســت .تمایــل بــه خودگردانــی بیشتــر بــرای اســکاتلند و حتــی
اســتقالل آن از بریتانیــا و نیــز مطالبــات روزافــزون ولــز و ایرلنــد شــمالی در تقابــل بــا گرایــش بــه
تمرکزگرایــی بیشتــر و حــذف نهادهــای منطق ـهای و محلــی در انگلســتان موجــب برجســتهتر شــدن
نامتقــارن بــودن تمرکززدایــی در بریتانیــا شــده اســت .ایــن تضادهــا برخــی پرسـشهای اساســی را در
2
مــورد یکپارچگــی کشــور و انحــال احتمالــی اتحــاد بریتانیــا ایجــاد میکنــد.
شــواهد بســیاری وجــود دارد كــه ممکــن اســت اتحــاد بریتانیــا بــه دلیــل ناتوانــی دولــت مركــزی در
ایجــاد تعــادل میــان تنــوع ملیتــی و حــس همبســتگی و برقــراری تــوازن و عدالــت میــان دولتهــای
محلــی دچــار فروپاشــی شــود .در واقــع ،پادشــاهی متحــد بــا عقــد قــرارداد میــان چهار ســرزمین شــکل
گرفتــه اســت .ایــن چهــار ســرزمین ،هویتهــای ملــی و گاه زبانــی متفاوتــی دارنــد .ایــن كشــور هویــت
واحــد ملــی ماننــد فرانســه یــا آلمــان نــدارد 3.شــاهد مثــال ایــن مدعــا نیــز برگــزاری همهپرســی
اســتقالل اســکاتلند در ســال  2014اســت کــه هــر چنــد بــا رأی منفــی مــردم روبـهرو شــد ،امــا اتحــاد
بریتانیــا را تــا مــرز انحــال پیــش بــرد.
1

1-Asymmetric.
2-Trench, Op.cit., p. 28.

 .3واعظزاده ،حسامالدین و یغما کعبی« ،سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا :هویت ملی و فرآیند واگذاری اختیارات به
اسکاتلند» ،مطالعات سیاسی ـ اجتماعی جهان ،دوره سوم ،1392 ،شماره  ،2ص .313
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عامــل مهمــی کــه تــا حــدودی از احساســات اســتقاللطلبی اســکاتلندیها در دهــه اخیــر
کاســته ،آغــاز فعالیــت پارلمــان اســکاتلند اســت کــه در رونــد تمرکززدایــی ،اختیــارات گســتردهتری
بــه ویــژه در امــور مالــی و بودجـهای نســبت بــه مجلــس ولــز و ایرلنــد شــمالی کســب کــرد .بــه همیــن
دلیــل ،در ســالهای اخیــر شــاهد بیشتــر شــدن گرایشهــای اســتقاللطلبانه در میــان ولزیهــا و
ایرلندیهــا بودیــم کــه میتوانــد از پیآمدهــای نامتقــارن بــودن تمرکززدایــی در بریتانیــا باشــد ،هــر
چنــد آتــش داعیــه اســتقاللطلبی اســکاتلندیها نیــز هرگــز خاموششــدنی نیســت.
 .2حکومــت مطلــق اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» و عرفــی بــودن نظــام حقوقــی و
سیاســی بریتانیــا
اشــاره شــد کــه بــا وجــود واگــذاری گســترده صالحیتهــای تقنینــی در حوزههــای مختلــف بــه
مجالــس ســه ســرزمین عضــو بریتانیــا ،از نظــر حقوقــی ،پارلمــان وستمینســتر همچنــان در مــواردی
حــق انحصــاری وضــع یــا دخالــت در قانونگــذاری کشــورهای عضــو را از طریــق نســخ یــا اصــاح
قوانیــن مصــوب مجالــس ایــن کشــورها دارد .بریتانیــا قانــون اساســی مــد ّون نــدارد .بــه همیــن دلیــل،
قــوه مؤســس یــا نهــاد تعیینشــده توســط آن بــه تمرکززدایــی و واگــذاری صالحیتهــا بــه کشــورهای
عضــو دســت نــزده اســت کــه تنهــا توســط همــان نهــاد قابلیــت بازپسگیــری و انحــال داشــته باشــد.
بــهجــای آن ،اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» ب ـ ه عنــوان اصلــی بنیادیــن بــر نظــام حقوقــی ایــن
کشــور حاکــم اســت و تمرکززدایــی در بریتانیــا از طریــق قوانیــن مصــوب پارلمــان وستمینســتر
صــورت پذیرفتــه اســت .از ایــن رو ،همیــن نهــاد امــکان دخــل و تصــرف در قوانیــن مصــوب مجالــس
محلــی یــا بازســتاندن صالحیتهــای اعطایــی را دارد .در واقــع ،تحدیدکننــده اصلــی تمرکززدایــی در
بریتانیــا ،پارلمــان وستمینســتر اســت؛ چــون هــم حــدود صالحیــت ســه ســرزمین را معیــن میکنــد
و هــم از حــق دخالــت در امــور داخلــی آنهــا از طریــق وضــع و نســخ قوانیــن برخــوردار اســت.
 .3اعطای درجه باالیی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی
شــالوده اصلــی تمرکززدایــی ،اعطــای حجمــی از «آزادی عملکــرد» و «صالحیــت» بــه واحدهــای
محلــی اســت ،بــهگون ـهای کــه بتواننــد در امــور محلــی خــود بــا عنایــت بــه اقتضائــات ویــژه آن بــه
1
«رایزنــی»« ،گفتوگــو»« ،تصمیمســازی»« ،تصمیمگیــری»« ،مدیریــت» و «راهبــری» بپردازنــد.
ایــن آزادی عملکــرد از بــاب مدیریــت بــر امــور محلــی اســت ،نــه از بــاب حکومــت کــردن 2.بــر همیــن
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران :جنگل ،چاپ اول ،1388 ،ص .104

 .2ناصحــی ،میثــم ،علــی فقیــه حبیبــی و کیــوان صداقتــی« ،تأملــی بــر اســتقالل واحدهــای محلــی از منظــر آرای هیئت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،ســال ســوم ،1400 ،شــماره  ،9ص .47
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اســاس ،اصــل «آزادی اداری واحدهــای محلــی» ،یکــی از اصــول مهــم تمرکززدایــی اســت کــه در
حقــوق فرانســه ریشــه دارد و کشــورهای پیــرو الگــوی فرانســوی نیــز بــه آن پایبندنــد.
منظــور از آزادی اداری ،طبــق نظــر مِســتر ،بــهگونــهای مطالبهگــری نهادهــای محلــی اطــاق
میشــود کــه ب ـ ه نوعــی ،از نیــاز آنهــا بــه برخــی آزادیهــا در اداره امــور خــود حکایــت دارد 1.ایــن
اصــل ماننــد هــر اصــل دیگــری مطلــق و بــدون اســتثنا نیســت و محدودیتهایــی بــر آن اعمــال
میشــود .واحدهــای ســرزمینی ،واحدهــای برخــوردار از حاکمیــت نیســتند .در نتیجــه ،نمیتواننــد
ســازمان اداری ،حــدود صالحیتهــا ،منابــع مالــی و نظــام انتخاباتــی خــود را آزادانــه انتخــاب کننــد
و ســازمان دهنــد؛ زیــرا قــدرت تقنینــی از طریــق قــوه مقننــه و بـه طریــقاولــی ،قــدرت تأسیســی از
طریــق قــوه مؤســس ندارنــد .تعییــن تمــام ایــن مــوارد در صالحیــت قــوه مقنن ـهای اســت کــه خــود
تحــت نظــارت نهــاد ناظــر بــر قانــون اساســی اســت .بــه طــور کلــی ،آزادی اداری در فرانســه بــه معنــای
آزادی حکومــت کــردن نیســت .در ایــن جــا بایــد الزامـاً میــان عمــل عمومــی سیاســی و اداری تفکیــک
قائــل شــد تــا معنــای صحیــح گــزاره قبلــی بــهدرســتی و بــهروشــنی فهمیــده شــود .لویــی فــاوورو،
صاحبنظــر بــزرگ حقــوق اساســی فرانســه ایــن مســئله را بــهخوبــیچنیــن بیــان م ـیدارد« :آزادی
2
اداری بــه معنــای برخــورداری از ادارهای حاکــم نیســت».
در بریتانیــا ،واحدهــای محلــی کــه از آنهــا بــا عنــوان مجلــس و دولــت یــاد میشــود ،از آزادی
عملکــرد و صالحیتهــای بیشتــری در قیــاس بــا واحدهــای محلــی در دیگــر الگوهــای تمرکززدایــی
برخوردارنــد و صالحیتهــای تقنینــی ،اداری و اجرایــی متعــددی دارنــد .در بریتانیــا ،مقامــات محلــی
اختیــار دارنــد هــر کاری را انجــام دهنــد کــه اشــخاص حقیقــی میتواننــد انجــام دهنــد و در قوانیــن
موضوعــه نیــز منعــی بــرای آن وجــود نــدارد .ایــن موضــوع کــه بــه موجــب مــواد  1تــا  8قانــون
«محلیگرایــی»( 3مصــوب  )2011بــهصــورت رســمی وارد نظــام حقوقــی حاکــم بــر واحدهــای محلــی
در بریتانیــا شــد ،بــه عنــوان «اختیــار عمومــی صالحیتهــا» شــناخته میشــود.
بعضــی از صاحبنظــران ،بــر اســاس نظــام حقوقــی فرانســه ،میــان اصــل آزادی اداری واحدهــای
محلــی و اختیــار عمومــی صالحیتهــا قائــل بــه تفکیــک هســتند 4.بــا ایــن حــال ،بــه نظــر نگارنــدگان،
اختیــار عمومــی صالحیتهــا و اصــل آزادی عملکــرد یــا آزادی اداری واحدهــای محلــی در واقــع از
یــک جنــس هســتند و هــر دو در پــی تفکیــک میــان امــر ملــی و امــر محلــی ظهــور پیــدا میکننــد.
پــس بــه تفکیــک ایــن دو از یکدیگــر نیــازی نیســت و اجــرای درســت همزمــان آنهــا یــک نتیجــه در
پــی خواهــد داشــت :اعطــای صالحیتهــای الزم بــه واحــد محلــی بــرای اداره امــر محلــی بــدون نیــاز
 .1جاللی ،پیشین ،ص .72
 .2همان ،ص .78
3-Localism Act.

 .4نک :جاللی ،پیشین ،ص .89
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بــه احصــای ایــن صالحیتهــا در قانــون ،محــدود نشــدن ایــن صالحیتهــا از طریــق وضــع قوانیــن
متعــدد و فراتــر نرفتــن واحــد محلــی از چارچوبهــای قانونــی.
برخــاف فرانســه ،بــا بررســی ادبیــات حقوقــی بریتانیــا ،بــا چنیــن تفکیکــی روب ـهرو نمیشــویم و
میتــوان گفــت کــه در بریتانیــا ،اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی (بــه مفهــوم فرانســوی آن) در
دل اختیــار عمومــی صالحیتهــا جــای دارد .جالــب ایــن جاســت کــه بــر خــاف فرانســه کــه در آن،
شــرط عمومــی صالحیتهــا بیشتــر ،موضوعــی مبتنــی بــر دکتریــن اســت ،موضــوع اختیــار عمومــی
صالحیتهــا بــهصــورت رســمی وارد قوانیــن موضوعــه بریتانیــا شــده اســت.
نکتــه دیگــری کــه نشــاندهنده تمایــز ســاختار نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت ،ایــن اســت کــه
انحــال پارلمــان و دولتهــای محلــی جــز از طریــق برگــزاری رفرانــدوم محلــی امکانپذیــر نیســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای نمونــه ،در اســپانیا بـه عنــوان یــک دولــت ـ کشــور منطقهگــرا ،منطقــه
کاتالونیــا تنهــا دارای اختیــارات محــدودی در زمینــه سیاســتگذاریهای فرهنگــی ،زیســتمحیطی،
ل و نقــل ،بازرگانــی و امنیتــی اســت و دولــت مرکــزی ،اختیــار انحــال دولــت و
ارتباطاتــی ،حمــ 
مجلــس کاتالونیــا را دارد .بــه همیــن دلیــل بــود کــه ماریانــو راخــوی ،نخس ـتوزیر اســپانیا ،پارلمــان
کاتالونیــا را در ســال  2017منحــل اعــام کــرد.
 .4نظام تأمین مالی منحصر به فرد
خودگردانــی مالــی ،یکــی از مهمتریــن ـ اگــر نگوییــم مهمتریــن ـ مؤلفههــای ایجــاد تمرکززدایــی
مطلــوب و اصولــی اســت کــه آزادی عملکــرد یــک واحــد محلــی را در سیاسـتگذاری و تصمیمگیــری
در امــور محلــی تضمیــن میکنــد .اگــر انتقــال مســئولیتها از دولــت مرکــزی بــا توانایــی تأمیــن
مالــی انجــام ایــن مســئولیتها مطابقــت نداشــته باشــد ،خطــر ایجــاد تمرکززدایــی تــا حــد زیــادی
خیالــی وجــود دارد .بــا ایــنحــال ،بســیاری از دولتهــای مرکــزی و محلــی در برابــر ایــن رویکــرد
مقاومــت میکننــد.
بخــش بزرگــی از بودجــه واحدهــای محلــی در بریتانیــا ،از طریــق روشــی معــروف بــه «فرمــول
بارنــت» 1تأمیــن میشــود .ایــن فرمــول ،ســازوکاری اســت کــه وزارت خزانــهداری بریتانیــا بــرای
تنظیــم خــودکار میــزان منابــع مالــی تخصیصیافتــه بــه ایرلنــد شــمالی ،اســکاتلند و ولــز بــه کار
میبــرد تــا تغییــرات در ســطوح منابــع تخصیصیافتــه بــه خدمــات عمومــی در انگلســتان (یــا در
برخــی مــوارد ،انگلســتان و ولــز) کــه وزارتخانههــای بریتانیــا در آن جــا فعالیــت میکننــد ،مشــخص
شــود .بررس ـیها نشــان میدهــد کــه فرمــول بارنــت ،یــک روش تخصیــص بودجــه منحصــر ب ـه فــرد
در دنیــای توســعهیافته اســت و هیــچ دولتــیجــز بریتانیــا از چنیــن شــیوهای بــرای تخصیــص بودجــه
1-Barnett Formula.
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بــه دولتهــای محلــی اســتفاده نمیکنــد .روش رایــج ،همــان روش نیازســنجی اســت کــه بــر اســاس
آن ،تخصیــص ســطوح منابــع بــه هــر واحــد محلــی بــر مبنــای ســنجش و ارزیابــی نیازهــا صــورت
میگیــرد ،نــه بــر اســاس تغییــرات هزینــهای در جایــی (ایالــت ،دولــت و منطقــه) دیگــر.
اســتفاده از فرمــول بارنــت در بریتانیــا موجــب وابســتگی شــدید دولتهــای محلــی بــه منابــع
و کمکهــای مالــی تخصیصیافتــه از ســوی دولــت مرکــزی شــده اســت .بــا ایــن حــال ،ویژگــی
اصلــی نظــام تأمیــن مالــی در بریتانیــا همیــنجــا مشــخص میشــود؛ چــون واحدهــای محلــی بــا
وجــود ایــن وابســتگی ،همچنــان در قیــاس بــا بســیاری از دولتهــای توســعهیافته ،از نظــر مالــی،
درجــه باالیــی از خودگردانــی را دارنــد .ایــن امــر ب ـ ه ویــژه در اســکاتلند نمــود بیشتــری دارد؛ چــون
اســکاتلند در وضــع و جمــعآوری مالیاتهــای گوناگــون بــرای خــود اختیــارات گســترده دارد کــه
روزبــهروز بــر میــزان آن افــزوده میشــود و ایــن امــر ،دســت دولــت و مجلــس اســکاتلند را بــرای
اعمــال سیاســتهای محلــی خــود بــاز میگــذارد.
 .5طراحی پایین به باال
بــا در نظــر گرفتــن بریتانیــا بــ ه عنــوان مــورد مطالعــه ایــن پژوهــش ،نکتــه قابــل توجــه نــه
تنهــا ایــن اســت کــه چهــار ســرزمین جداگانــه آن دارای پنــج گــروه بــا هویــت ملــی بســیار متفــاوت
ـدی ایرلنــد شــمالی) اســت ،بلکــه
(اســکاتلندی ،انگلیســی ،ولــزی ،بریتانیایــی ایرلنــد شــمالی و ایرلنـ ِ
در اواخــر دهــه  1990آنچــه در هــر قلمــرو پدیــد آمــد ،مجموعههــای متفاوتــی از خواســتههای
مشــروطه بــود .در پاســخ بــه ایــن خواســتهها« ،مــدل تمرکززدایــی (اختیارســپاری) بریتانیــا کــه...
بســیار متمایــز اســت ،عمدتـاً بــهصــورت پاییــن بــه بــاال طراحــی شــده اســت کــه ایــن امــر بــا توجــه
بــه اینکــه اختیارســپاری در شــرایط رســمی قانــون اساســی شــامل اعطــای اختیــارات از بــاال بــه پاییــن
1
از جانــب مرکــز اســت ،خــود ،یــک پارادوکــس اســت».
ایــن طراحــی ســاختار از پاییــن بــه بــاال ،منعکسکننــده پیچیدگیهــا و درهمتنیدگیهــای
هویتــی در بریتانیاســت .بــرای مثــال ،در طــول تاریــخ ،میــل و اشــتیاق بــه اختیارســپاری در ولــز بســیار
کمتــر از اســکاتلند بــوده اســت .ایــن واقعیــت کــه فشــار بــرای واگــذاری در گروههــای سیاســی و
مدنــی ولــز پیــش از ســال  1997بــا مخالفــت شــدید روب ـهرو شــد ،یکــی از دالیــل اصلــی ضعیــف
بــودن اختیارســپاری در ولــز اســت .در مقابــل ،اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی کــه از درجــه خودگردانــی
باالتــری در قیــاس بــا ولــز برخوردارنــد ،همــواره بــر هویــت متمایــز خــود تأکیــد ورزیــد ه و انگیــزه
بیشتــری بــرای اختیارســپاری از خــود نشــان دادهانــد.
1-Tierney, S., “Federalism in a Unitary State: a Paradoxtoo Far?”, Regional & Federal Studies, Vol. 19, No. 2, 2009,
p. 239
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نتیجهگیری
تمرکززدایــی پیشــینهای پــر فــراز و نشــیب دارد .فرانســه را میتــوان کشــور پیشــرو و الگــو در ایــن
ـی فرانســوی
زمینــه دانســت تــا جایــی کــه امــروزه بیشتــر کشــورهای جهــان از الگــوی تمرکززدایـ ِ
پیــروی میکننــد .چــون شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا و تمرکززدایــی در ایــن کشــور،
از الگوهــای رایــج در دنیــا ،متفــاوت بــه نظــر میرســد ،موضــوع و پرســش اصلــی ایــن تحقیــق،
ســازماندهی تمرکززدایــی بریتانیاســت.
در ترتیبــات حقــوق اساســی بریتانیــا همــواره هــم «تغییــر» و هــم «تــداوم» وجــود داشــته اســت .از
زمــان روی کار آمــدن حــزب کارگــر در پــی انتخابــات سراســری ســال  1997تاکنــون ،شــاهد تغییــرات
ســریعی در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بریتانیــا هســتیم .در سرتاســر پادشــاهی
متحــد و ایرلنــد شــمالی ،نهادهــای سیاســی ملــی بــهســرعت ،ســاختارهای خــود را تغییــر دادهانــد
تــا شــرایط را بــرای اجــرای اختیارســپاری فراهــم کننــد .بــر اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ،وحــدت
انضمامــی کــه از آن در ادبیــات حقوقــی داخــل بـ ه عنــوان شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا یــاد
میشــود ،هماننــد منطقهگرایــی ،نوعــی تمرکزگرایــی سیاســی و همزمــان ،تمرکززدایــی اداری اســت.
بــا ایــنحــال ،در قیــاس بــا منطقهگرایــی بــه تمرکززدایــی سیاســی و فدرالیســم نزدیکتــر اســت.
تمرکززدایــی در بریتانیــا کــه بــا واژه « »Devolutionشــناخته میشــود ،دارای رونــدی نســبتاً
طوالنــی اســت ،نــه اتفاقــی آنــی .عوامــل مختلفــی همچــون فرهنــگ ،ملیــت ،قومیــت ،نــژاد و نابرابــری
اقتصــادی ،رونــد تمرکززدایــی در بریتانیــا را بــا چالشهــای متعــددی مواجــه کــرده و تأثیــر بســیاری
ت کشــورهای
بــر آن گذاشــته اســت .دامنــه ایــن اثرگــذاری هماکنــون و بــا توجــه بــه دامنــه صالحیـ 
عضــو پادشــاهی متحــد بــ ه وضــوح نمایــان اســت .در واقــع ،ایــن عوامــل و میــزان اهمیــت آنهــا
بــرای کشــورهای عضــو ،زمینهســاز بــروز تفاوتهایــی ـ از نظــر زمانــی و کیفــی ـ در تعییــن حــدود
صالحیتهــای کشــورهای عضــو اســت.
ایــن موضــوع شــاید یکــی از ویژگیهــای منحصــر ب ـ ه فــرد تمرکززدایــی در بریتانیــا باشــد کــه از
آن بــه عنــوان ویژگــی «نامتقــارن بــودن» یــاد میشــود .نامتقــارن بــودن بــه معنــای یکســان و مشــابه
نبــودن اختیــارات و صالحیتهــای واگذارشــده از نظــر زمانــی و کیفــی اســت .در همیــن راســتا،
صالحیتهــای سپردهشــده بــه اســکاتلند ،بیــش از صالحیتهــای ایرلنــد شــمالی و صالحیتهــای
واگذارشــده بــه ایرلنــد شــمالی نیــز بیــش از ولــز اســت و باالتــر از ایــن ســه کشــور ،انگلســتان قــرار
دارد کــه در واقــع ،مرکــز ثقــل سیاســی و اداری بریتانیــا بــه شــمار میآیــد.
دیگــر ویژگــی تمرکززدایــی در بریتانیــا ،حکومــت مطلــق اصــل «حاکمیــت پارلمانــی» اســت.
پارلمــان وستمینســتر بــر تمــام قوانیــن مصــوب مجالــس اســکاتلند ،ایرلنــد شــمالی و ولــز ،ناظــر و
حاکــم اســت و میتوانــد زمینــه نســخ یــا اصــاح ایــن قوانیــن را فراهــم آورد .اعطــای درجــه باالیــی از
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آزادی عملکــرد بــه واحدهــای محلــی ،نظــام تأمیــن مالــی منحصــر بـه فــرد و طراحــی پاییــن بــه بــاال
از دیگــر ویژگیهــای نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت .بــر اســاس همیــن ویژگیهــا میتــوان گفــت
کــه برداشــت بریتانیایــی از مفهــوم تمرکززدایــی بــا الگوهــای رایــج در سراســر دنیــا متفــاوت اســت،
بــه گونـهای کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا را بــه الگویــی خــاص و منحصــر بـه فــرد بــدل کــرده اســت.
در ایــن میــان ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا بررســی و تحلیــل الگــوی تمرکززدایــی بریتانیــا
میتوانــد پیشــنهادهایی بــرای بازطراحــی نظــام نامتمرکــز در ایــران داشــته باشــد؟ در نــگاه اول ،چــون
چ گونــه قرابتــی بــا نظــام حقوقــی و سیاســی
نظــام حقوقــی و سیاســی ایــران از نظــر ســاختاری هی ـ 
بریتانیــا نــدارد ،مقایســه میــان ایــن دو امــری بیهــوده بــه نظــر میرســد .بــا ایــن حــال ،مســائلی نظیــر
قومیتگرایــی ،مذهــب و نــژاد در هــر دو کشــور همــواره زمینهســاز بــروز چالشهــای گوناگونــی
بــوده اســت .در کشــورهای چندقومیتــی ،اگــر قــدرت مرکــزی نتوانــد «وفــاق ملــی» را بــهدرســتی
هدایــت و تقویــت کنــد ،در زمــان بیثباتــی ،زمینــه واگرایــی کشــور فراهــم خواهــد شــد.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه جغرافیــای سیاســی و مطالبــات قومیتهــای مختلــف در ایــران
کــه گاهــی ادعاهــای جداییطلبانــه نیــز دارنــد ،اکنــون زمــان ایجــاد تحولــی اساســی بــرای تغییــر
وضعیــت نهادهــای نامتمرکــز در ایــران فرارســیده اســت ،تــا از محلــی بــرای توزیــع رانــت و فســاد
بــه امکانــی بــرای مشــارکت هــر چــه بیشتــر مــردم در تصمیمســازیهای محلــی و منطقــهای و
گســترش دموکراســی مشــارکتی در همــه مناطــق و بــرای همــه قومیتهــا بــدل شــوند.
بــه دیگــر ســخن ،شــاید تجربــه بریتانیــا بــرای در کنــار هــم نــگاهداشــتن چهــار ســرزمین (کشــور)
بــا چهــار فرهنــگ ،نــژاد ،قومیــت و ملیــت متفــاوت بــا اســتفاده از ابــزار تمرکززدایــی آنهم با برداشــت
خــاص خــود بتوانــد الگــوی خوبــی بــرای ســاماندهی اوضــاع نابســامان نهادهــای نامتمرکــز در ایــران
باشــد .از یکســو ،در ایــران نیــز مســائلی همچــون قومیتگرایــی ،مذهــب و نــژاد و توجــه نهچنــدان
زیــاد دولــت مرکــزی بــه ایــن مســائل همــواره موجــب بــروز تنشهایــی در مناطــق مختلــف کشــور
شــده اســت .از ســویی دیگــر ،پیــروی از برداشــت فرانســوی از تمرکززدایــی تاکنــون کارآمــدی چندانــی
بــرای نظــام حقوقــی و تمرکززدایــی ایــران نداشــته اســت .فدرالیســم نیــز بــا جغرافیــای سیاســی و
بافــت ســرزمینی ایــران ســازگاری چندانــی نــدارد و میتوانــد اصــول وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی
ایــران را مخــدوش کنــد.
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British perception of decentralization
Amir Asgaridehabadi*
Erfan Shams**
Abstract:
In recent decades, many nation-states have sought to plan or reform the system of
devolution and delegation of authority to their local units. Given France’s long history
of decentralization, many nation-states follow the French model of decentralization. In
Britain, however, a different perception of decentralization has made its legal-political
structure different from other countries. In this study, we study the decentralization
system in the UK. Given the various dimensions of the issue, decentralization in Britain can be seen as the transfer of political and legislative powers, or more accurately,
the “devolution” in many local affairs to the constituent units of the United Kingdom.
This means that in Britain a different and specific view of decentralization prevails
compared to the French model, and the decentralization system in this country goes
beyond giving mere administrative and executive decision-making authority to local
units and reach to devolving legislative competence in local affairs to constituent units.
Accordingly, asymmetry, the granting of a high degree of freedom of action to local
units, a unique financing system and a bottom-up design are among the most important
features of the decentralization system in the UK.
Keywords: : Decentralization, The legal form of the nation-state, Devolution, Local units.
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