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چکیده
در دهه هــای اخیــر، بســیاری از دولــت ـ کشــورها بــه دنبــال طرح ریــزی یــا اصــاح   
ــینه  ــه پیش ــه ب ــا توج ــد. ب ــود بوده ان ــی خ ــای محل ــه واحده ــارات ب ــض اختی ــذاری و تفوی ــام واگ نظ
دیرینــه فرانســه در زمینــه تمرکززدایــی،  بســیاری از دولــت ـ کشــورها از الگــوی فرانســوی 
تمرکززدایــی پیــروی می کننــد. بــا ایــن حــال، برداشــتی متفــاوت از تمرکززدایــی در بریتانیــا 
ــت.  ــده اس ــورها ش ــر کش ــور از دیگ ــن کش ــی ای ــی و سیاس ــاختار حقوق ــدن س ــز ش ــبب متمای س
ایــن پژوهــش با مطالعه نظام تمرکززدایــی در بریتانیا و در نظر گرفتن ابعــاد مختلف موضوع، تمرکززدایی 
ــر، »اختیار ســپاری«   ــر دقیق ت ــه تعبی ــا ب ــذاری ی ــارات سیاســی و قانون گ ــذاری اختی ــا را واگ در بریتانی
در بســیاری از امــور محلــی بــه واحدهــای تشــکیل دهنده »پادشــاهی متحــد«1 می دانــد. ایــن ســخن بــه 
آن معناســت کــه در بریتانیــا، نگــرش متفــاوت و خاصــی از تمرکززدایــی در قیــاس بــا الگــوی فرانســوی 
ــی  ــری اداری و اجرای ــار تصمیم گی ــن کشــور از اعطــای اختی ــی در ای ــم اســت و نظــام  تمرکززدی حاک
ِصــرف بــه واحدهــای محلــی فراتــر رفتــه و بــه واگــذاری صاحیــت قانون گــذاری در امــور محلــی بــه 
ــل  ــق اص ــت مطل ــارن، حکوم ــود تق ــاس، نب ــن اس ــر همی ــت. ب ــیده اس ــکیل دهنده رس ــای تش واحده
حاکمیــت پارلمانــی، اعطــای درجــه باالیــی از آزادی عملکــرد بــه واحدهــای محلــی، نظــام تأمیــن مالــی 
منحصــر بــه  فــرد و طراحــی پاییــن به بــاال از مهم تریــن ویژگی هــای نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت.
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مقدمه
ــدن1  ــی  ش ــم جهان ــرش مه ــر دو نگ ــت تأثی ــورها تح ــت ـ کش ــه دول ــر، مطالع ــال های اخی  در س
ــی و  ــه  تمرکززدای ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــران ب ــی صاحب نظ ــت.3 برخ ــه اس ــرار گرفت ــی2 ق و تمرکززدای
تشــکیل نهادهــای غیــر دولتــی از جملــه معیارهــای نوینــی اســت کــه در پــی جهانــی  شــدن بــه  منظــور 
ارزیابــی مشــروعیت دولت هــا بــر معیارهــای پیشــین افــزوده شــده اســت. یکــی از دســتاوردهای فراگیــر 
جهانــی  شــدن در عرصــه حقــوق داخلــی ایــن اســت کــه تصمیم گیرنــدگان دیگــری را در کنــار دولــت 
ــدگان  ــن تصمیم گیرن ــای ای ــی از نمونه ه ــاز محل ــای تصمیم س ــد. نهاده ــی می کن ــه حقوق وارد عرص
ــی شــده  ــی عموم ــت در حقوق ــو از حاکمی ــی ن ــن موضــوع موجــب مطــرح شــدن مفهوم هســتند. ای

اســت.4
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 دولت هــای منطقــه ای و محلــی واگــذار شــده اســت.5 امــروزه تمرکززدایــی، 
ــه شــمار مــی رود. طبــق گــزارش ســازمان هایی چــون  یکــی از شــاخص های کاهــش فاصلــه قــدرت ب
بانــک جهانــی، توجــه بــه تمرکززدایــی، اســتراتژی توســعه محســوب می شــود.6 تمرکززدایــی بــا نزدیــك 
کــردن دولــت بــه مــردم می توانــد در کاهــش ناکارآمــدی دولــت و توســعه دموکراســی تأثیــری مثبــت 
داشــته باشــد. رابطــه میــان تمرکززدایــی و دموکراســی، رابطــه ای دوطرفــه اســت، بــه  گونــه ای کــه از 
یــك طــرف، تمرکززدایــی می توانــد شــرایط گســترش دموکراســی را در ســطح جامعــه فراهــم آورد و از 
طــرف دیگــر، بــرای موفقیــت سیاســت های تمرکززدایــی بایــد حداقلــی از ســطح دموکراســی فراهــم 

شــده باشــد.7
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برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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در حــال حاضــر، دولت هــای یک پارچــه در جهــان فراواننــد، ولــی ریشــه و ایــده شــکل گیری آن هــا 
بــه ســازمان دهی ســرزمینی دولــت فرانســه توســط ناپلئــون در اوایــل ســده نوزدهــم برمی گــردد. نظــام 
ــه  ــرا تاریخچ ــد؛ زی ــروی می کن ــه پی ــام فرانس ــز از نظ ــه نی ــای یک پارچ ــن دولت ه ــی در ای تمرکززدای
ــام  ــرو نظ ــو و پیش ــه، الگ ــردد. فرانس ــه برمی گ ــاب فرانس ــه انق ــی ب ــای محل ــکل گیری قدرت ه ش
تمرکززدایــی اســت، بــه گونــه ای کــه امــروزه می تــوان از »الگــو یــا رویکــرد فرانســوی« تمرکززدایــی 
ســخن گفــت. شــاخصه اصلــی رویکــرد فرانســه بــه  عنــوان یکــی از کشــورهای شــاخص اروپایــی و نظــام 
حقوقــی رومــی ژرمنــی، نــگاه خوش بینانــه بــه اقتــدار دولتــی و ســازمان مرکــزی در فرهنــگ حقوقــی 
ــه دیگــر  ــه تمرکزگرایــی در آن شــده اســت. ب ــر ب ــروز گرایــش قوی ت سیاســی آن اســت کــه باعــث ب
ــن  ــزی را دارد. در ای ــدار مرک ــظ اقت ــه حف ــت و دغدغ ــر تمرکزگراس ــوی بیش ت ــوی فرانس ــخن، الگ س
رویکــرد، تأکیــد زیــادی بــر وحــدت ملــی صــورت می گیــرد و بــا این کــه در پــی توســعه اداره مرکــزی 

مقتــدر اســت، بــه تمرکززدایــی نیــز تــن می دهــد.1
امــروزه بــا بررســی ســاختار و سیاســت های حاکــم بــر بســیاری از دولت هــای توســعه یافته 
ــر اســاس آن،  ــارغ از دســته بندی های ســنتی، از دســته بندی  دیگــری ســخن گفــت کــه ب ــوان ف می ت
ــور اداری، سیاســی و  ــا در ام ــا نداشــتن آن ه ــای تمرکــز داشــتن ی ــر مبن ــا ب ــی دولت ه اشــکال حقوق
محلــی تعییــن می شــود. بــه دیگــر ســخن، امــروزه تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن، تعیین کننــده شــکل 
حقوقــی یــک دولــت ـ کشــور اســت. اشــکال حقوقــی دولت هــا را از منظــر تمرکــز داشــتن یــا نداشــتن 
ــوان در دو دســته کلــی دولت هــای متمرکــز و دولت هــای نامتمرکــز دســته بندی کــرد کــه ایــن  می ت

ــه سیاســی و اداری تقســیم می شــوند.  ــه دو گون دو دســته کلــی ب
بــا وجــود ایــن دســته بندی شــاید بتــوان اذعــان کــرد کــه در دنیــای امــروز بــه ازای هــر دولــت ـ 
کشــور، یــک ره یافــت 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، سیاســت های تمرکززدایــی 
ــاد  ــم« ی ــا »فدرالیس ــی« ی ــای »منطقه گرای ــه نام ه ــه از آن ب ــد ک ــرا می کن ــور اج ــطح کش را در س

می شــود. 
در پــِس همــه ایــن سیاســت های گوناگــون و متنــوع، در نهایــت، بــه یــک الگــو یــا ره یافــت مــادر 
می رســیم و همان گونــه کــه اشــاره شــد، یکــی از ایــن الگو هــای مــادر، مــدل فرانســوی اســت. افــزون 
بــر ایــن الگــو، می تــوان از الگــوی مهــم دیگــری بــه نــام الگــو یــا ره یافــت کامن الیــی ســخن بــه میــان 
آورد کــه بریتانیــا، ســردمدار آن اســت و از آن بــه نــام »الگــوی بریتانیایــی تمرکززدایــی« می تــوان یــاد 
کــرد. بــه دیگــر ســخن، کامــن ال بــا نــام بریتانیــا عجیــن شــده اســت و ایــن دو از هــم جدایی ناپذیرنــد. 
ــی پیشــینه، ریشــه ها، ســاختار، حــدود صاحیت هــای  ــن پژوهــش، بررس موضــوع اصلــی ای

ــتان و  ــه، انگلس ــز در فرانس ــدم  تمرك ــای ع ــی الگوه ــه تطبیق ــی، »مطالع 1. واعظــی، ســید مجتبــی و ســارا فدای

امریــکا بــا نگاهــی كوتــاه بــه ایــران«، دوفصل نامــه حقــوق اساســی، ســال چهاردهــم، 1396، شــماره 28، صــص 121، 
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ــه واحدهــای محلــی و ویژگی هــای تمرکززدایــی در بریتانیاســت. پرســش اصلــی تحقیــق  واگذارشــده ب
حاضــر ایــن اســت کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا بــه چــه صورتــی ســامان یافتــه اســت و ویژگی هــای آن 
چیســت؟ ایــن تحقیــق بــه دو گفتــار تقســیم شــده اســت. نخســت، چارچــوب نظــری تحقیــق )گفتــار 
یکــم( تبییــن می شــود و ســپس بــه ره یافــت بریتانیایــِی تمرکززدایــی )گفتــار دوم( خواهیــم پرداخــت.

گفتار یکمـ  چارچوب نظری

بند یکمـ  دالیل انتخاب بریتانیا 
در کشــورهای کامــن ال بــه  ویــژه بریتانیــا کــه تمایــل اصلــی فرهنــگ حقوقــی و سیاســی آن هــا بــه 
ســوی حقــوق و آزادی هــای فــردی و محلــی اســت و از نظــر ســنتی، بــه قــدرت مرکــزی اعتمــاد چندانــی 
نشــان نداده انــد، زمینه هــای تمرکززدایــی همــواره قوی تــر بــوده اســت.1 بریتانیــا از نظــر نظــام حقوقــی 

و بــه  ویــژه ســاختار حقــوق اساســی، ویژگی هــای منحصــر بــه  فــردی دارد، ماننــد این کــه:
1. نظــام حقوقــی حاکــم بــر بریتانیــا، نظــام کامن الســت کــه پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارد و 

موجــب پیچیــده شــدن نظــام تمرکززدایــی ایــن دولــت ـ کشــور نیــز شــده اســت. 
2. بریتانیا برخاف دیگر دولت ـ کشورها قانون اساسی مدّون ندارد.

ــر تمامــی شــئون کشــور حاکــم اســت و  ــا ب ــون مصــوب پارلمــان بریتانی ــه لحــاظ نظــری، قان 3. ب
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 
ــی  ــون اساس ــوع در قان ــن موض ــرار دارد و ای ــتر ق ــان وست مینس ــار پارلم ــا در اختی ــت  آن ه و صاحی
نامــدّون بریتانیــا تضمیــن شــده اســت. بــه دیگــر ســخن، حاکمیــت در بریتانیــا، نــه از توابــع آن، بلکــه از 
زمــان انقــاب شــکوهمند 1688، از دو نهــاد ســلطنت و پارلمــان ریشــه می گیــرد. دکتریــن حاکمیــت 
مطلــق پارلمانــی از ویژگی هــای بدیهــی زندگــی سیاســی بریتانیاســت. در نظریه هــای کاســیک قانــون 
ــی  ــدی ـ از زندگ ــه اب ــر ن ــه ـ اگ ــای دیرین ــوان ویژگی ه ــه  عن ــی ب ــن جنبه های ــا، چنی ــی بریتانی اساس
ــا  ــروزی نورمن ه ــان پی ــده از زم ــی عم ــد: »دو ویژگ ــی می گوی ــود. دایس ــناخته می ش ــا ش بریتانیایی ه
جــزو شــاخصه های اصلــی نهادهــای سیاســی بریتانیــا بــوده اســت... نخســتین ویژگــی، قــدرت مطلــق 
یــا برتــری بــی  چــون  و چــرای دولــت مرکــزی در سراســر کشــور ]اســت[... و ویژگــی دوم کــه بــا ویژگــی 

نخســت ارتبــاط تنگاتنگــی دارد، حاکمیــت یــا برتــری قانــون اســت«.3

1. همان، ص 144. 
2-Parliamentary Sovereignty.

3-Weir, S. & David Beetham, Political Power and Democratic Control in Britain, London: Routledge, 1999, p. 34.

برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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ــار  ــا، در کن ــی و اداری بریتانی ــوق اساس ــی، حق ــام حقوق ــاص نظ ــای خ ــن، ویژگی ه ــر ای ــا ب بن
ــی آن از مدل هــای  ــز شــدن نظــام تمرکززدای ــه متمای ــژاد و فرهنــگ ب عناصــری هم چــون قومیــت، ن
ــا  ــی در بریتانی ــوان گفــت تمرکززدای ــه می ت ــا حــّدی ک ــا منجــر شــده اســت، ت ــج در سراســر دنی رای
دارای الگویــی خــاص و منحصــر بــه  فــرد اســت کــه در ادبیــات حقوقــی داخلــی توجــه چندانــی بــه 

آن نشــده اســت.

ــی  ــا تمركززدای ــی ی ــی سیاس ــی؛ تمركزگرای ــدت انضمام ــد دوم ـ وح بن
اداری؟

دولــت بــا وحــدت انضمامــی، مفهومــی اســت کــه نویســندگان در ادبیــات حقــوق عمومــی ایــران آن 
 Incorporated« را ذیــل عنــوان »دولــت ـ کشــورهای یک پارچــه« قــرار داده و معــادل انگلیســی آن را
ــت  ــی اس ــی، دولت ــدت انضمام ــا وح ــت ب ــود، دول ــای موج ــق تعریف ه ــمرده اند.1 مطاب Union« ش
ــه مناطــق کشــور یکســان و مشــابه نیســت.  ــن هم ــی قوانی ــذاری واحــدی دارد، ول ــوه قانون گ ــه ق ک
قانون گــذار بــر حســب موقعیــت و اوضــاع اجتماعــی و سیاســی برخــی مناطــق کشــور و بــر پایــه قانــون 
خاصــی، نوعــی خودگردانــی و اســتقال اداری و اســتقال تقنینــی در بســیاری از امــور محلــی اعطــا 
ــه وحــدت فرماندهــی و سیاســی کشــور آســیب  ــه ب ــه ای نیســت ک ــه  گون ــن اســتقال ب ــد. ای می کن
ــوع از اشــکال حقوقــی در دولــت  ــرای ایــن ن ــه ای کــه ب ــاور ایــن نویســندگان، تنهــا نمون ــه ب ــد.2 ب بزن
ــندگان  ــی از نویس ــت. برخ ــور بریتانیاس ــرد، کش ــر ک ــوان ذک ــده می ت ــه پیچی ــورهای یک پارچ ـ کش
ــا، شــاهد نظــام وحــدت  ــا بریتانی ــاس ب ــری در قی ــه شــکل خفیف ت ــز ب ــه در فرانســه نی ــد ک می گوین

انضمامــی هســتیم.3
بــا جســت وجو و بررســی در ادبیــات حقوقــی خارجــی بــه ویــژه ادبیــات جدیــد، چنیــن مفهومــی 
ــی  ــر در حــّد یــک اشــاره باق ــدرت یافــت شــده اســت و بیش ت ــه  ن ــن معــادل ـ ب ــا ای ـ دســت  کــم ب
ــت ـ کشــور بریتانیــا  ــر ســر شــکل حقوقــی دول ــد و ماننــد نظــام حقوقــی داخلــی، اجماعــی ب می مان
ــر انگلیســی زبان، دولــت ـ کشــور بریتانیــا، دولتــی منطقه گــرا  ــدارد. در برخــی متــون جدیدت وجــود ن
ــا  توصیــف شــده اســت. تعریف هــای موجــود از وحــدت انضمامــی در ادبیــات حقوقــی داخلــی نیــز ب

ــد.  ــی ندارن ــاوت چندان ــی تف ــود از منطقه گرای ــای موج تعریف ه

ــل و  ــزان، چــاپ چه ــران: می ــی، ته ــوق اساس ــته های حق ــک: قاضــی شــریعت پناهی، ابوالفضــل، بایس ــه ن ــرای نمون 1. ب

پنجــم، 1391، پاورقــی ص 84؛ موســی  زاده، رضــا، حقــوق اداری، تهــران: میــزان، چــاپ شــانزدهم، 1393، پاورقــی ص 92.

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

ــران: دادگســتر،  ــوق اداری، ته ــژن، حق ــی ص 84؛ عباســی، بی ــک: قاضــی شــریعت پناهی، پیشــین، پاورق ــه ن ــرای نمون 3. ب

ــاپ دوم، 1390، ص 78. چ
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بــه  راســتی، در تقســیم بندی های مربــوط بــه تمرکزگرایــی و تمرکززدایــی، شــکل حقوقــی دولــت 
ــر  ــون نظ ــا هم چ ــرد؟ آی ــرار می گی ــب ق ــا مرک ــاده ی ــت س ــته های دول ــک از د س ــدام  ی ــا در ک بریتانی
برخــی صاحب نظــران، شــکل آن هماننــد منطقه گرایــی، گونــه ای از تمرکزگرایــی سیاســی و بــه  طــور 
هم زمــان، یکــی از اشــکال تمرکززدایــی اداری و متعاقــب آن، دولتــی یک پارچــه اســت یــا این کــه آن 

را بایــد دولتــی مرکــب بدانیــم؟ 
ــدگاه میــان صاحب نظــران خارجــی پیداســت، یافتــن  ــه کــه از اختــاف دی ــد، همــان  گون بی تردی
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ــت. ب ــان نیس ــدان آس ــش چن ــن پرس ــرای ای ــی ب ــخی قطع پاس
ــت  ــا و حــدود صاحی ــی در بریتانی ــه بررســی ســاختار تمرکززدای ــه در بخــش بعــدی ب الزم اســت ک
اعطایــی بــه واحدهــای محلــی بپردازیــم. مفــروض مــا ایــن اســت کــه وحــدت انضمامــی نیــز نوعــی 
ــر از  تمرکززدایــی اداری و در عیــن  حــال، ضعیف تریــن شــکل تمرکــز سیاســی اســت. حتــی ضعیف ت
منطقه گرایــی و در طیــف تمرکــز سیاســی، پــس از وحــدت انضمامــی، تمرکززدایــی سیاســی و در پــی 

ــرد. ــرار می گی ــم ق آن، فدرالیس

گفتار دوم ـ ره یافت بریتانیایی به تمركززدایی

بند یکم ـ تمركززدایی در بریتانیا؛Decentralization  یا Devolution؟
ــق  ــت. مطاب ــده اس ــن ش ــا واژه »Devolution« عجی ــا ب ــی بریتانی ــات حقوق ــی در ادبی تمرکززدای
تعریــف فرهنــگ واژگان سیاســی پنگوئــن،1 بــه فرآینــد انتقــال قــدرت از دولــت مرکــزی بــه دولت هــای 
ــز،3  ــان هاپکین ــود.2 ج ــاق می ش ــی، »Devolution« اط ــه ای و محل ــای منطق ــا دولت ه ــادون آن ی م
اســتاد حقــوق دانشــگاه هــاِل انگلســتان می گویــد: »Devolution، واژه ای اســت کــه در بریتانیــا بــرای 
توصیــف یــک پدیــده  متمایــز اروپایــی بــه کار مــی رود کــه بــه Decentralization ـ یعنــی تمرکززدایــی 

و اعطــای اختیــارات بــه واحدهــای محلــی ـ شــناخته می شــود«.4
 شــاخصه اصلــی »Devolution«، تمرکززدایــی در امــور تقنینــی اســت؛ خــواه قــدرت قانون گــذاری 
ــه6 باشــد.7 قوانیــن نخســتین، قوانینــی هســتند کــه از یــک منبــع و مرجــع  نخســتین5 و خــواه ثانوی

 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 Pub-

lications, 2008, p. 3

برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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ــدارد.1 از  ــی ن ــب آن دخالت ــد تصوی ــری در فرآین ــع دیگ ــد و مرج ــمه می گیرن ــذاری سرچش قانون گ
ــز از الگوهــای رایــج  ــد کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا، متمای ــه برمی آی تعبیرهــای پیش گفتــه ایــن  گون
ــی را  ــر تمرکززدای ــد، اگ ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــون چنان ک ــت؛ چ ــت ـ کشورهاس ــر دول ــان دیگ در می
معــادل واژه »Decentralization« بدانیــم، در ایــن معنــا، در ادبیــات حقوقــی جهــان، تنهــا اختیــارات 
اداری و اجرایــی بــه واحدهــای محلــی اعطــا می شــد. ایــن در حالــی اســت کــه در بریتانیــا، صحبــت از 
»Devolution« بــه معنــای ســپردن قــدرت تقنینــی ـ عــاوه بــر قــدرت اداری و اجرایــی ـ در بســیاری 

ــای تشــکیل دهنده پادشــاهی متحــد اســت.  ــه ملت ه ــی ب ــور محل از ام
ــر تفویــض اختیــارات  ــه نظــر می رســد کــه الگــوی تمر کززدایــی بریتانیــا عــاوه ب ــر ایــن، ب بنــا ب
ــی،  ــذاری، اجرای ــدرت قانون گ ــپردن ق ــه س ــر پای ــکیل دهنده، ب ــای تش ــه واحده ــی ب اداری و اجرای
مالیاتــی و سیاســت گذاری در امــور محلــی بــه ایــن واحدهــا شــکل گرفتــه اســت. در واقــع، 
»Devolution«، یکــی از گونه هــای »Administrative Decentralization« ـ بــه معنــای تمرکززدایــی 
اداری ـ و شــاید عالی تریــن و باالتریــن ســطح آن باشــد.2 در ایــن روش، از تمرکززدایــی اداری کــه بــه 
ــم  ــا فراه ــرای ملت ه ــکان ب ــن ام ــز اطــاق می شــود،3 ای ــا »اختیارســپاری« نی آن، »قدرت ســپاری« ی
ــرزمین  ــی س ــن محل ــکل دادن قوانی ــزی و ش ــه طرح ری ــود، ب ــرایط خ ــا ش ــب ب ــا متناس ــد ت می آی

خویــش دســت بزننــد.4
ــون اساســی دانســته اند کــه  ــه صراحــت، یــک عمــل قان برخــی صاحب نظــران، اختیارســپاری را ب
ــار  ــر اســاس معی ــی ب ــی محل ــک نهــاد انتخاب ــه ی ــران و پارلمــان ب ــی وزی ــف فعل ــال وظای شــامل انتق
ــم از  ــذاری اع ــوزه قانون گ ــی در ح ــپاری، تمرکززدای ــی اختیارس ــخصه اصل ــت.5 مش ــی اس جغرافیای
اختیــارات قانون گــذاری نخســتین یــا ثانویــه اســت. در مــورد اخیــر، اختیــارات نخســتین بــا پارلمــان 
اســت، امــا اختیــارات ایجــاد قوانیــن ثانویــه از طریــق ابزارهــا و فرمان هــای قانونــی واگــذار می شــود.

بند دوم ـ سیر تطور و مؤلفه های تمركززدایی در بریتانیا
رونــد تمرکززدایــی، واکنــش دولــت بریتانیاســت بــه نیازهــای برآمــده از واقعیــت چندملیتــی بــودن 
ــه ملت هــای  ــژادی ایــن کشــور.6 چــون ایــن کشــور از وحــدت هم زمــان و آزادان و تکثــر فرهنگــی و ن

1-Deacon, op.cit, p. 76.

ــت  ــه مدیری ــپاری ب ــی قدرت س ــادی ـ حقوق ــواز، »واكاوی نه ــن دل ن ــام نظــری و نازنی ــی محمدحســین، اله 2. بوچان

ــای سیاســی، ســال ســوم، 1397، شــماره 1، ص 64. ــای جغرافی ــه پژوهش ه ــران«، مجل ــی در ای محل

3. خوب روی پاک، محمدرضا، تمركززدایی 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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ــرای  ــی ب ــت بریتانیای ــك نســبت، هوی ــه ی ــا ب ــن ملیت ه ــده اســت، همــه ای ــه وجــود نیام داخــل آن ب
خــود قائــل نیســتند و بــا آن احســاس یگانگــی نمی کننــد.1 هــر یــک از ســرزمین های عضــو پادشــاهی 
متحــد تقریبــًا از همــان آغــاز اتحــاد خــود بــر مبنــای اختافــات و تمایــزات فرهنگــی، هویتــی، قومــی، 
ــد  ــاس آن بتوانن ــر اس ــه ب ــد ک ــی بودن ــه ای از خودگردان ــب درج ــال کس ــه دنب ــی ب ــژادی و مذهب ن

سرنوشــت و زمــام امــور خــود را در بســیاری از موضوعــات داخلــی بــه دســت بگیرنــد. 
ایــن امــر بــه  ویــژه از اواخــر ســده نوزدهــم میــادی و بــا »جنبــش خودگردانــی ایرلنــد«2 شــدت 
بیش تــری گرفــت. درگیری هــا در ایرلنــد شــمالی ناشــی از تاریــخ حکومــت بریتانیــا، دشــمنی 
ــی  ــرای یک ــی ب ــی و نظام ــف سیاس ــای مختل ــتان ها و تاش ه ــا و پروتس ــان کاتولیک ه ــی می تاریخ
 کــردن ایرلنــد شــمالی بــا باقــی جزیــره ایرلنــد بــود. پــس  از آن، رفتــه  رفتــه، اســکاتلند و ولــز )البتــه 
ــر  ــا ایرلنــد و اســکاتلند( نیــز خواســته ها و تمایــات خــود را مبنــی ب ــا شــدت کم تــری در قیــاس ب ب
ــی رســاتر از گذشــته مطــرح  ــا صدای ــا ب ــی مســتقل از بریتانی داشــتن نهادهــای قانون گــذاری و اجرای

کردنــد. حتــی انگلســتان نیــز از ایــن موضــوع مســتثنا نبــود. 
بی تردیــد، مســئله هویــت فرهنگــی و ملــی در زمینــه اختیارســپاری از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت؛ چــون فرهنــگ در ســتون فقــرات دولــت ـ ملــت قــرار دارد. بــه  طــور کلــی، اجمــاع وجــود دارد 
ــد، احســاس  ــی می کنن ــارج از ســرزمین انگلســتان زندگ ــه خ ــا ک ــردم بریتانی ــی از م ــداد کم ــه تع ک
ــه ملیت هــای ســازنده ای کــه در آن زندگــی  ــد و در عــوض، خــود را ب ــی دارن واقعــی هویــت بریتانیای
ــر  ــا دیگ ــا ب ــم بریتانی ــای مه ــی از تفاوت ه ــاید یک ــه، ش ــن نکت ــد. همی ــر می دانن ــد، نزدیک ت می کنن

ــد.  ــی باش ــای چندملیت دولت ه
بــرای نمونــه، در کانــادا و اســپانیا بــه  عنــوان دو کشــور چندملیتــی، در کنــار یــک یــا چنــد هویــت 
ملــی اقلیــت، هویــت ملــی غالــب در دیگــر نقــاط دولــت نیــز بــه  عنــوان یــک هویــت دولتــی )کانادایــی؛ 
ــرز  ــه ط ــا ب ــب در بریتانی ــی غال ــت مل ــه هوی ــی اســت ک ــن در حال ــود. ای ــف می ش ــپانیایی( مضاع اس
نامحسوســی ترکیبــی اســت از هویــت یــک ملــت مــادون دولــت )sub-state( یعنــی انگلیســی  بــودن 
و یــک هویــت دولتــی )state( یعنــی بریتانیایــی  بــودن. البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مســئله 
ــای  ــر دولت ه ــپانیا و دیگ ــادا، اس ــه  در کان ــا درهم آمیخت ــی ی ــای فرهنگ ــاط هویت ه ــب و اخت ترکی
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 
ــت  ــادون دول ــای م ــان ملت ه ــه در می ــی ک ــه خواســته های مشــروطه خواهانه بســیار متفاوت نســبت ب

1-Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate Publishing, 2014, p. 32.

2-Irish Home Rule movement.

برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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ــر آن اســت  ــوند، بیانگ ــور منظــم انجــام می ش ــه  ط ــه ب ــازد. نظرســنجی هایی ک وجــود دارد، آگاه می س
کــه وقتــی از مــردم دربــاره ملیــت آن هــا ســؤال می شــود، آن هــا بیش تــر، خــود را اســکاتلندی یــا ولــزی 
می داننــد تــا بریتانیایــی. ایــن ملت هــا نیــز بــه دنبــال تعریــف فرهنگ هــا و ارزش هــای خــود هســتند.1

از آغــاز ســده بیســتم، بریتانیایــی  بــودن بــه  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:
1. مــرِگ امپراتــوری بریتانیــا کــه در نتیجــه از دســت دادن نفــوذ آن و توقــف بــه  عنــوان یــک قــدرت 

ــی بود؛ جهان
2. کاهش نقش و جایگاه مذهب پروتستان در زندگی روزمره مردم بریتانیا؛

3. پایــان جنگ هــای جهانــی اول و دوم کــه ملــت بریتانیــا را علیــه یــک دشــمن مشــترک گــرد هــم 
آورده و موجــب اتحــاد و همدلــی مــردم شــده بــود؛

ــزرگ  ــه  عنــوان یــک کشــور ب ــوری بریتانیــا را ب 4. افــول اقتصــادی پــس از جنــگ کــه زوال امپرات
ــم زد؛ تولیدکننــده رق

5. پایــان یگانگــی بریتانیــا در برخــی حوزه هــا بــه دلیــل گســترش دموکراســی پارلمانــی، آزادی هــای 
مدنــی و دولت هــای رفــاه در سراســر جهــان غــرب و ســپس فراتــر از آن؛

6. ظهــور ملی گرایــی انگلیســی، ایرلنــدی، ولــزی و اســکاتلندی کــه باعــث تضعیــف حــس عمومــی 
بریتانیایــی  بــودن شــد؛

7. حرکــت اروپــا بــه ســمت یک پارچگــی بیش تــر و تبدیــل  شــدن بریتانیــا بــه یــک کشــور اروپایــی 
بــا تمرکــز بــر اروپایــی شــدن؛

ــت و  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــای امریکای ــگ و ارزش ه ــلطه فرهن ــه س ــانه ها ک ــدن رس ــی  ش 8. جهان
ــد؛ ــان گردی ــی در جه ــی بریتانیای ــای فرهنگ ــزل ارزش ه ــب تن ــب آن، موج متعاق

ــد و  ــد می ده ــم پیون ــه ه ــا را ب ــه ملت ه ــادی ک ــوان نه ــه  عن ــلطنت ب ــام س ــش مق ــش نق 9. کاه
ــا آن.3 ــط ب ــتی مرتب میهن پرس

بــا ایــن  حــال، تمرکززدایــی در بریتانیــا نبایــد بــه  عنــوان جنبــش یــا جریــان مبتنــی بــر قومیت گرایی 
و هویــت فرهنگــی صــرف، بــدون توجــه بــه دالیــل اقتصــادی پنداشــته شــود. هویــت فرهنگــی و ملــی 
ــه  ــت یابی ب ــال دس ــه دنب ــه ب ــود ک ــی ش ــای سیاس ــش جریان ه ــل پیدای ــد عام ــی نمی توان ــه  تنهای ب

خودگردانــی محلــی هســتند.4

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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ــوده و هســت. از نظــر  ــری اقتصــادی، یکــی دیگــر از محّرک هــای تمرکززدایــی در بریتانیــا ب نابراب
اقتصــادی، بریتانیــا یکــی از نابرابرتریــن کشــورهای اروپایــی اســت کــه در زمــان عضویــت در اتحادیــه 
ــس  ــه در »ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی«1 پ ــن اتحادی ــان کشــورهای عضــو ای ــا در می اروپ
ــیار  ــته بس ــه گذش ــه ده ــا در س ــد در بریتانی ــری درآم ــطح نابراب ــت. س ــرار داش ــتونی ق ــور اس از کش
ــوده اســت.2 آمــار هم چنــان نشــان دهنده  باالتــر از میانگیــن ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ب
تأثیــر نــه  چنــدان زیــاد اختیارســپاری بــر کاهــش ســطح نابرابــری در بریتانیاســت. بــه همیــن دلیــل، 
ســرزمین های تشــکیل دهنده پادشــاهی متحــد بــه  منظــور کاهــش ســطح نابرابــری هم چنــان 

ــتند. ــات هس ــوزه  مالی ــر در ح ــارات بیش ت ــه اختی ــت یابی ب ــان دس خواه
بــر اســاس همیــن مؤلفه هــا، مدت هاســت کــه تفاوت هــای مهمــی در شــیوه کار و اداره بخش هــای 
ــه ای در اســکاتلند  ــه، نظام هــای حقوقــی و آموزشــی جداگان ــرای نمون ــا وجــود دارد. ب مختلــف بریتانی
ــدرت  ــه ق ــس از ب ــا پ ــی در بریتانی ــد تمرکززدای ــه 90 ســده بیســتم، رون ــم اســت. در اواخــر ده حاک
رســیدن حــزب کارگــر بــه رهبــری تونــی بلــر تحــرك تــازه ای  یافــت. در ســال 1997، موضــوع انتقــال 
ــاهی  ــکیل دهنده پادش ــرزمین های تش ــه س ــتر ب ــان وست مینس ــارات پارلم ــدرت و اختی ــی از ق بخش
ــال  ــه دنب ــز و ب ــن ســال، همه پرســی هایی در اســکاتلند و ول ــدی شــد. در ای ــه جدی متحــد وارد مرحل
آن هــا در ســال 1998 در ایرلنــد شــمالی برگــزار گردیــد کــه منجــر بــه شــکل گیری قــوای مقننــه و 

مجریــه در اســکاتلند، ولــز و ایرلنــد شــمالی شــد. 

بند سومـ  ساختار و حدود صالحیت های دولت های محلی در بریتانیا
اشــاره شــد کــه بــر مبنــای قوانیــن مربــوط بــه اختیارســپاری در بریتانیــا، قــوای مقننــه و مجریــه 
جداگانــه ای در ســه ســرزمین اســکاتلند، ولــز و ایرلنــد شــمالی تأســیس شــد. می تــوان گفــت ایــن نــوع 
از تمرکززدایــی در نــوع خــود منحصــر بــه  فــرد اســت. بــرای نشــان دادن متمایــز بــودن تمرکززدایــی در 
ــارات سپرده شــده  ــا و اختی ــه صاحیت ه ــه  طــور مختصــر ب ــد ب ــای خــاص آن بای ــا و ویژگی ه بریتانی

بــه قــوای مقننــه و مجریــه ایــن کشــور بپردازیــم.
ــه  صــورت  ــوه مقننــه در اســکاتلند ب ــون اســکاتلند«3 )مصــوب 1998(، اِعمــال ق ــه  موجــب »قان ب
ــرای  ــردم و ب ــا آرای م ــات ب ــق انتخاب ــس از طری ــن مجل ــو ای ــت. 129 عض ــی اس ــان تک مجلس پارلم
ــون  ــر اســاس »اصــاح قان مــدت چهــار ســال انتخــاب می شــدند کــه در حــال حاضــر، ایــن مــدت ب
انتخابــات اســکاتلند« )مصــوب 2020(4 بــه 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.

برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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ــون  ــم قان ــه پنج ــاس ضمیم ــر اس ــه ب ــی ک ــز موضوعات ــه ج ــی را دارد ب ــر موضوع ــذاری در ه قانون گ
ــتر  ــان وست مینس ــت پارلم ــده و در صاحی ــتثنا ش ــان مس ــن پارلم ــای ای ــکاتلند1 از صاحیت ه اس

ــود.  ــاد می ش ــوان »Reserved Powers« ی ــه عن ــوارد ب ــن م ــه از ای باشــد ک
ایــن روش تعییــن صاحیــت، نشــان دهنده بــه  رســمیت شــناختِن اصــل آزادی عملکــرد واحدهــای 
محلــی و »اختیــار یــا شــرط عمومــی صاحیت هــا«2 در حقــوق بریتانیاســت. ضمیمــه چهــارم قانــون 
اســکاتلند )مصــوب 1998(، فهرســت قوانینــی را تعییــن کــرده اســت کــه مجلــس اســکاتلند صاحیــت 
ــای  ــان صاحیت ه ــاف می ــل اخت ــازوکار ح ــون، س ــن قان ــدارد. در ای ــا را ن ــخ آن ه ــا نس ــاح ی اص

ــی شــده اســت. ــز پیش بین ــه اســکاتلند نی ــوه مجری ــارات ق ــذاری پارلمــان و اختی قانون گ
قــوه مجریــه اســکاتلند بــه ریاســت و مدیریــت یــک »ســر وزیــر یــا وزیــر اول«3 اداره می شــود. وی 
بــه پیشــنهاد مجلــس اســکاتلند و از جانــب مقــام ســلطنت نصــب می شــود. کابینــه دولــت اســکاتلند 
متشــکل از تعــدادی وزیــر4 اســت کــه بــه پیشــنهاد وزیــر اول و موافقــت پارلمــان اســکاتلند منصــوب 
می شــوند. پارلمــان اســکاتلند در ســال 2007، »کمیســیون اختیارســپاری اســکاتلند«5 یــا »کمیســیون 
ــکاتلند  ــی در اس ــج تمرکززدای ــوب 1998( و نتای ــکاتلند )مص ــون اس ــی قان ــور بررس ــن«6 را مأم کالم
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــر ش ــن 2009 منتش ــخ 15 ژوئ ــن در تاری ــیون کالم ــی کمیس ــزارش نهای ــرد. گ ک
ــه  موجــب »قانــون اســکاتلند« مصــوب  ارزیابی هــای مثبــت و پیشــنهاد های آن، قانــون ســال 1998 ب
ــس و  ــه مجل ــر ب ــارات بیش ت ــای اختی ــات، اعط ــن اصاح ــدف از ای ــد. ه ــی ش ــار اصاحات 2012 دچ

دولــت اســکاتلند بــود. 
ــا7 در اظهارنظــری  ــت بریتانی ــِت اســکاتلند در کابینــه دول ــر وق ــکل مــور، وزی در ســال 2011، مای
در خصــوص الیحــه پیشــنهادی ایــن قانــون، میــزان اختیــارات و قــدرت منتقل شــده در امــور مالــی از 
دولــت مرکــزی بــه اســکاتلند در ایــن قانــون را از زمــان تشــکیل پادشــاهی متحــد تاکنــون بی ســابقه 
ــه   ــت اســکاتلند« ب ــارت »دول ــر از عب ــی سیاســتمداران، بیش ت ــردم و حت ــه م ــان عام دانســت.8 در می

1-Schedule.

ــه  ــرای مطالع ــه انگلیســی:  The General Power of Competence. ب ــه فرانســوی: La clause générale de compétence و ب 2. ب
بیش تــر نــک:  جالــی، محمــد، »اصــول كلــی راهنمــای تمركززدایــی در حقــوق فرانســه و مقایســه آن بــا حقــوق 

ایــران«، فصل نامــه پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال هفدهــم، 1394، شــماره 47، صــص 92ـ96.
3-First Minister.

4. در بریتانیا، »وزیران کابینه« به جای واژه »Minister«، با واژه »Secretary« شناخته می شوند.
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/breaking-

news/?mode=article&site=hs&id=N0403941296156340260A, 9 April 2020
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جــای »قــوه مجریــه اســکاتلند« اســتفاده می شــود. بــه  موجــب ایــن قانــون، قــوه مجریــه اســکاتلند بــه 
 طــور رســمی بــه »دولــت اســکاتلند« تغییــر عنــوان یافــت. 

بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون داعیــه اســتقال طلبی اســکاتلند کــه موجــب برگــزاری 
همه پرســی اســتقال ایــن کشــور شــد و بــر اســاس پیشــنهاد های کمیتــه اســمیث، در ســال 2016 نیــز 
قانــون اســکاتلند دیگــری تصویــب شــد کــه صاحیت هــای جدیــدی را بــه پارلمــان و دولــت اســکاتلند 
اعطــا کــرد. بــر اســاس ایــن قانــون، اســکاتلند اخیــراً بــه خودگردانــی مالــی بســیاری دســت  یافتــه کــه 
اختیــار افزایــش 100 درصــد مالیــات بــر درآمدهــای مرتبــط بــا شــغل همــه ســاکنان اســکاتلند را بــه 
دولــت اســکاتلند می دهــد. هم چنیــن بــرای نخســتین بــار، اختیــارات و مســئولیت های قابــل  توجهــی 

در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه اســکاتلند اعطــا شــده اســت. 
ــت   ــده در صاحی ــای باقی مان ــن حوزه ه ــود، مهم تری ــن موج ــه قوانی ــه ب ــا توج ــر، ب ــال حاض در ح
پارلمــان و دولــت اســکاتلند عبارتنــد از: حــوزه بهداشــت و ســامت، آمــوزش  و پــرورش، حکومت هــای 
محلــی، مســکن، گردشــگری، نظــام حقوقــی، پلیــس، آتش نشــانی، محیــط  زیســت، میــراث طبیعــی و 
ساخته شــده، بهــره وری انــرژی، ســقط جنیــن، نفــت و گاز ســاحلی، ورزش و هنــر، بهداشــت و درمــان، 
کشــاورزی، جنگل بانــی و صیــد آبزیــان، مالیــات بــر درآمــد، مالیــات بــر حــق تمبــر و مالیــات بــر دفــن 

زبالــه، عــوارض خــروج از کشــور و برخــی جنبه هــای مربــوط بــه حمــل  و نقــل و تأمیــن اجتماعــی.
ــد اســکاتلند و  ــز مانن ــون ایرلنــد شــمالی«1 )مصــوب 1998(، ایرلنــد شــمالی نی ــه  موجــب »قان ب
ولــز دارای قــوه مقننــه مســتقِل تک مجلســی بــا 90 کرســی اســت. قــوه مجریــه ایــن کشــور بــا عنــوان 
ــه  ــه و مجری ــوای مقنن ــد. ق ــر اول فعالیــت می کن ــک وزی ــه ریاســت ی ــد شــمالی«2 و ب »شــورای ایرلن
ایرلنــد شــمالی نیــز دارای اختیــارات گســترده ای در زمینــه قانون گــذاری و اداره امــور ایــن کشــورند. 

ــوه قضاییــه نســبتًا مســتقلی از بریتانیاســت. هم چنیــن ایرلنــد شــمالی دارای ق
در ولــز، مطابــق »قانــون حکومــت ولــز«3 )مصــوب 1998 پارلمــان بریتانیــا(، »پارلمــان ولــز« کــه 
ــوه  ــام داشــت، ق ــز« ن ــی ول ــس شــورای مل ــه ســال 2020، 4 »مجل ــون ژانوی ــب قان ــش از تصوی ــا پی ت
ــه  ــت ک ــی اس ــس دارای 60 کرس ــن مجل ــد. ای ــکیل می ده ــور را تش ــن کش ــی ای ــه تک مجلس مقنن
اعضــای آن را مــردم بــرای پنــج ســال انتخــاب می کننــد. قانــون حکومــت ولــز )مصــوب 2006( دچــار 
اصاحاتــی شــد کــه نتیجــه آن، اعطــای صاحیت هایــی بیش تــر بــه قــوه مقننــه و ایجــاد قــوه مجریــه 
ولــز اســت. دولــت ولــز نیــز هم چــون دولــت اســکاتلند تحــت ریاســت یــک وزیــر اول و تعــدادی وزیــر 
اداره می شــود. مطابــق ضمیمــه هفتــم قانــون حکومــت ولــز )مصــوب 2006(، پارلمــان ولــز، صاحیــت 

1-Northern Ireland Act.

2-Northern Ireland Assembly.

3-Government of Wales Act.

4-Senedd and Elections (Wales) Act 2020.
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ــل،  ــل  و نق ــادی، حم ــعه اقتص ــه توس ــم از جمل ــترده و مه ــوزه  گس ــدود 20 ح ــذاری در ح قانون گ
ــد  ــز می توان ــز نی ــت ول ــانی را دارد. دول ــس و آتش نش ــکن، پلی ــی، مس ــای محل ــت، حکومت ه بهداش
لوایــح پیشــنهادی خــود را در ایــن زمینه هــا بــه مجلــس ارائــه دهــد. بــر خــاف اســکاتلند، ولــز نظــام 

حقوقــی جداگانــه  نــدارد.
انگلســتان، مرکــز ثقــل و قــدرت سیاســی بریتانیــا بــه شــمار می آیــد. مــردم ســرزمین انگلســتان 
ــر  ــه بیش ت ــد ک ــی دارن ــت بریتانیای ــا ملی ــری ب ــی بیش ت ــی و هم گرای ــاس نزدیک ــز احس ــا نی بریتانی
بــا ملیــت انگلیســی یکــی انگاشــته می شــود. همیــن امــر باعــث  شــده اســت کــه انگیــزه بــه مراتــب 
کم تــری بــرای تمرکززدایــی داشــته باشــند. البتــه ایــن ســخن بــه آن معنــا نیســت کــه ایــن موضــوع 
ــارات در  ــذاری اختی ــرای واگ ــی ب ــم، تدبیرهای ــرن نوزده ــر ق ــت. در اواخ ــده اس ــرح نش ــچ  گاه مط هی

انگلســتان هــم صــورت گرفــت، امــا هیــچ  گاه بــه نتیجــه عملــی نرســید. 
ــرد،  ــی ک ــئله تأمل های ــن مس ــو در ای ــن  س ــه ای ــادی ب ــه 70 می ــتان از ده ــر انگلس ــزب کارگ ح
ولــی دولــت حــزب کارگــر تونــی بلــر بــه ســه ســرزمین دیگــر اولویــت داد. لنــدن بــزرگ تنهــا اســتثنا 
ــک  ــاد ی ــورد ایج ــه در م ــد ک ــته ش ــی خواس ــهروندان لندن ــی ش ــی 1998، از تمام ــود. در همه پرس ب
اقتــدار راهبــردی جدیــد در لنــدن بــزرگ، انتخــاب مســتقیم شــهردار و اعضــای شــورای شــهر، ایجــاد 
تشــکیات مناســب بــرای حمــل  و نقــل، توســعه اقتصــادی، پلیــس مســتقل، آتش نشــانی و اورژانــس 
ــه شــهردار و اعضــای شــورای شــهر،  ــود ک ــن ب ــر ای ــی ب ــد. اجمــاع نظــر شــهروندان لندن نظــر بدهن
بــه  طــور مســتقیم و جداگانــه انتخــاب شــوند.1 بــر همیــن اســاس، بــه  موجــب قانــون »مقــام لنــدن 
ــاد متشــکل  ــن نه ــدن ایجــاد شــد. ای ــزرگ« در لن ــدن ب ــام لن ــاد »مق ــزرگ«2 )مصــوب 1998(، نه ب
ــزرگ اســت کــه 25 عضــو دارد و اعضــای شــورا و شــهردار را مــردم  از شــهرداری و شــورای لنــدن ب
ــی از  ــده ناش ــای ایجادش ــا نهاد ه ــزرگ« ب ــدن ب ــام لن ــد. »مق ــاب می کنن ــتقیم انتخ ــورت مس ــه  ص ب
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــود،3 ام ــمالی مقایســه می ش ــد ش ــز و ایرلن ــکاتلند، ول ــی در اس تمرکززدای
ــه و  ــوای مقنن ــه ق ــای سپرده شــده ب ــا صاحیت ه ــاس ب ــاد در قی ــن نه ــای ای ــارات و صاحیت ه اختی

مجریــه ایــن ســه ســرزمین بســیار محدودتــر اســت. 
ــد از  ــاهی متح ــکیل دهنده پادش ــای تش ــذاری واحده ــت در قانون گ ــق دخال ــی، ح ــر حقوق از نظ
طریــق وضــع، نســخ یــا اصــاح قوانیــن مصــوب مجالــس آن هــا بــرای پارلمــان وست مینســتر بریتانیــا 
محفــوظ مانــده اســت. بــرای نمونــه، مــاده 28 قانــون اســکاتلند )مصــوب 1998( اشــعار مــی دارد کــه 
ــه امــور داخلــی ایــن کشــور، بــر صاحیــت  صاحیت هــای قانون گــذاری پارلمــان اســکاتلند نســبت ب

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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قانون گــذاری پارلمــان بریتانیــا )وست مینســتر( بــرای اســکاتلند خدشــه وارد نمــی آورد. بــا ایــن حــال، 
حتــی اگــر چنیــن اعمــال قدرتــی بــه  صــورت قانونــی امکان پذیــر باشــد، در عمــل و از نظــر سیاســی، 
ــه  صــورت مشــروع و از طریــق همه پرســی ها  ــی کــه ب اعمــال آن در خصــوص صاحیت هــا و اختیارات
بــه اســکاتلند، ولــز و ایرلنــد شــمالی ســپرده  شــده اند، امکان پذیــر نیســت. بــه عبــارت بهتــر، درســت 
ــون اساســی بریتانیــا  ــه  عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن قان ــی ب اســت کــه از اصــل حاکمیــت پارلمان
یــاد می شــود، امــا ویژگــی متمرکــز ایــن اصــل در عمــل تعدیــل شــده اســت.1 بــرای نمونــه، در رونــد 
تصویــب الیحــه قانــون اســکاتلند )مصــوب 2012(، پارلمــان وست مینســتر 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 وست مینســتر می توانســت آن را بــدون نیــاز بــه 

تصویــب پارلمــان اســکاتلند تصویــب کنــد.
اگــر قــوای مقننــه و مجریــه هــر یــک از ســه ســرزمین تشــکیل دهنده بریتانیــا، خــارج از 
ــان  ــده »Ultra vires«، اعمالش ــاس قاع ــر اس ــد، ب ــل کنن ــا عم ــه آن ه ــده ب ــای سپرده ش صاحیت ه
ــت  ــادون تح ــای م ــدام دولت ه ــم و اق ــِن تصمی ــرار گرفت ــرد. ق ــرار می گی ــی ق ــارت قضای ــت نظ تح
شــمول ایــن قاعــده نشــان دهنده ماهیــت اداری و نــه سیاســی تصمیــم آن هاســت. ســؤالی کــه پاســخ 
روشــنی بــرای آن وجــود نــدارد، ایــن اســت کــه اگــر قــوه مقننــه هــر یــک از ســه ســرزمین، قانونــی 
در حــوزه صاحیــت خویــش وضــع کنــد کــه بــا قانــون مصــوب پارلمــان بریتانیــا ـ خــواه هم زمــان و 
خــواه بــا تقــدم یــا تأخــر زمانــی ـ در تعــارض باشــد، کــدام  یــک از ایــن قوانیــن معتبــر خواهنــد بــود؟ 
ــوق  ــدرال تف ــون ف ــه قان ــواًل ب ــرایطی معم ــت ش ــواردی، تح ــن م ــدرال، در چنی ــای ف در نظام ه
می دهنــد، امــا در بریتانیــا، ســازوکار مشــخصی بــرای حــل ایــن معضــل وجــود نــدارد.2 بــه بــاور برخــی 
ــه  ــذاری ثانوی ــوع قانون گ ــرزمین از ن ــه س ــن س ــه ای ــوه مقنن ــوب ق ــون مص ــون قان ــران، چ صاحب نظ
اســت یعنــی اختیــار قانون گــذاری ایــن نهادهــا از نهــاد دیگــری ریشــه می گیــرد کــه همــان پارلمــان 
ــری  ــا آن برت ــارض ب ــون متع ــر قان ــتر ب ــوب وست مینس ــون مص ــی، قان ــن حالت ــت، در چنی بریتانیاس
ــه   ــد ب ــکاتلند و ایرلن ــه اس ــوای مقنن ــز، ق ــتثنای ول ــه  اس ــده درســت نیســت؛ چــون ب ــن عقی دارد. ای
موجــب قوانیــن و اســناد موجــود در بیش تــر مــوارد و حوزه هــای در صاحیــت خــود دارای صاحیــت 
ــن پرســش  ــه ای ــی ب ــه پاســخ درســت و عمل ــه نظــر می رســد ک ــذاری نخســتین هســتند.3 ب قانون گ
آن اســت کــه بــر اســاس دکتریــن نســخ ضمنــی، قانــون مؤخــر، قانــون مقــدم را نســخ می کنــد 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 ویژگی های تمركززدایی در بریتانیا
ــوان گفــت کــه مهم تریــن ویژگی هــای تمرکززدایــی  ــر مبنــای آن چــه تاکنــون بیــان شــد، می ت ب

در بریتانیــا چنیــن اســت:

1. نامتقارن بودن
تمرکززدایــی در بریتانیــا دارای ماهیــت »نامتقــارن«1 اســت کــه زمینه ســاز چالش هــا و مشــکاتی 
ــارات  ــا و اختی ــودن صاحیت ه ــان نب ــوازن و یکس ــای نامت ــه معن ــتن ب ــارن نداش ــت.  تق ــّدی اس ج
سپرده شــده بــه واحدهــای محلــی از نظــر کیفــی و زمانــی اســت یعنــی رونــد واگــذاری اختیــارات بــه 
 طــور هم زمــان در همــه ســرزمین های بریتانیــا جریــان نــدارد و شــیوه واگــذاری و میــزان آن نیــز در 

هــر ســرزمین بســیار متفــاوت اســت. 
ــت  ــارات دول ــذاری اختی ــا سیاســت واگ ــا ب ــی در بریتانی ــد تمرکززدای ــی در رون ــارن زمان ــود تق نب
ــار وارد  ــرای نخســتین ب ــی ب ــه تمرکززدای ــوط ب ــد و قوانیــن مرب ــادی برطــرف گردی ــدازه زی ــا ان ــر ت بل
ــرای برطــرف کــردن نامتقــارن  ــا ایــن حــال، ایــن کار ب ــون اساســی شــد. ب بســتر کلــی نهــادی و قان
ــی  ــای اعطای ــارات و صاحیت ه ــدود اختی ــی، ح ــای کنون ــد. در بریتانی ــت نمی کن ــی کفای ــودن کیف ب
بــه اســکاتلند، بیش تــر از ایرلنــد شــمالی و بــه ایرلنــد شــمالی، بیش تــر از ولــز اســت و قــدرت اصلــی 
هم چنــان در انگلســتان باقــی مانــده اســت. تمایــل بــه خودگردانــی بیش تــر بــرای اســکاتلند و حتــی 
ــه  ــش ب ــا گرای ــل ب ــد شــمالی در تقاب ــز و ایرلن ــزون ول ــات روزاف ــز مطالب ــا و نی اســتقال آن از بریتانی
تمرکزگرایــی بیش تــر و حــذف نهادهــای منطقــه ای و محلــی در انگلســتان موجــب برجســته تر شــدن 
نامتقــارن بــودن تمرکززدایــی در بریتانیــا شــده اســت. ایــن تضادهــا برخــی پرســش های اساســی را در 

ــد.2 ــاد می کن ــا ایج ــاد بریتانی ــی اتح ــی کشــور و انحــال احتمال ــورد یک پارچگ م
شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه ممکــن اســت اتحــاد بریتانیــا بــه دلیــل ناتوانــی دولــت مرکــزی در 
ایجــاد تعــادل میــان تنــوع ملیتــی و حــس هم بســتگی و برقــراری تــوازن و عدالــت میــان دولت هــای 
محلــی دچــار فروپاشــی شــود. در واقــع، پادشــاهی متحــد بــا عقــد قــرارداد میــان چهار ســرزمین شــکل 
گرفتــه اســت. ایــن چهــار ســرزمین، هویت هــای ملــی و گاه زبانــی متفاوتــی دارنــد. ایــن کشــور هویــت 
ــزاری همه پرســی  ــز برگ ــا نی ــن مدع ــال ای ــاهد مث ــدارد.3 ش ــان ن ــا آلم ــد فرانســه ی ــی مانن ــد مل واح
اســتقال اســکاتلند در ســال 2014 اســت کــه هــر چنــد بــا رأی منفــی مــردم روبــه رو شــد، امــا اتحــاد 

بریتانیــا را تــا مــرز انحــال پیــش بــرد. 

1-Asymmetric.

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

3. واعظ زاده، حسام الدین و یغما کعبی، »سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا:  هویت ملی و فرآیند واگذاری اختیارات به 

اسکاتلند«، مطالعات سیاسیـ  اجتماعی جهان، دوره سوم، 1392، شماره 2، ص 313.
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ــر  ــه اخی ــکاتلندی ها در ده ــتقال طلبی اس ــات اس ــدودی از احساس ــا ح ــه ت ــی ک ــل مهم عام
ــد تمرکززدایــی، اختیــارات گســترده تری  کاســته، آغــاز فعالیــت پارلمــان اســکاتلند اســت کــه در رون
بــه ویــژه در امــور مالــی و بودجــه ای نســبت بــه مجلــس ولــز و ایرلنــد شــمالی کســب کــرد. بــه همیــن 
ــا و  ــان ولزی ه ــتقال طلبانه در می ــای اس ــدن گرایش ه ــر ش ــاهد بیش ت ــر ش ــال های اخی ــل، در س دلی
ایرلندی هــا بودیــم کــه می توانــد از پی آمدهــای نامتقــارن بــودن تمرکززدایــی در بریتانیــا باشــد، هــر 

ــت. ــدنی نیس ــز خاموش ش ــز هرگ ــکاتلندی ها نی ــتقال طلبی اس ــه اس ــش داعی ــد آت چن

ــی و  ــام حقوق ــودن نظ ــی ب ــی« و عرف ــت پارلمان ــل »حاكمی ــق اص ــت مطل 2. حکوم
ــا ــی بریتانی سیاس

ــا وجــود واگــذاری گســترده صاحیت هــای تقنینــی در حوزه هــای مختلــف بــه  اشــاره شــد کــه ب
مجالــس ســه ســرزمین عضــو بریتانیــا، از نظــر حقوقــی، پارلمــان وست مینســتر هم چنــان در مــواردی 
ــا اصــاح  ــق نســخ ی ــذاری کشــورهای عضــو را از طری ــت در قانون گ ــا دخال حــق انحصــاری وضــع ی
قوانیــن مصــوب مجالــس ایــن کشــورها دارد. بریتانیــا قانــون اساســی مــدّون نــدارد. بــه همیــن دلیــل، 
قــوه مؤســس یــا نهــاد تعیین شــده توســط آن بــه تمرکززدایــی و واگــذاری صاحیت هــا بــه کشــورهای 
عضــو دســت نــزده اســت کــه تنهــا توســط همــان نهــاد قابلیــت بازپس گیــری و انحــال داشــته باشــد. 
ــن  ــی ای ــر نظــام حقوق ــن ب ــی بنیادی ــوان اصل ــه  عن ــی« ب ــت پارلمان ــه  جــای آن، اصــل »حاکمی ب
ــتر  ــان وست مینس ــوب پارلم ــن مص ــق قوانی ــا از طری ــی در بریتانی ــت و تمرکززدای ــم اس ــور حاک کش
صــورت پذیرفتــه اســت. از ایــن رو، همیــن نهــاد امــکان دخــل و تصــرف در قوانیــن مصــوب مجالــس 
محلــی یــا بازســتاندن صاحیت هــای اعطایــی را دارد. در واقــع، تحدیدکننــده اصلــی تمرکززدایــی در 
بریتانیــا، پارلمــان وست مینســتر اســت؛ چــون هــم حــدود صاحیــت ســه ســرزمین را معیــن می کنــد 

و هــم از حــق دخالــت در امــور داخلــی آن هــا از طریــق وضــع و نســخ قوانیــن برخــوردار اســت.

3. اعطای درجه باالیی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی 
شــالوده اصلــی تمرکززدایــی، اعطــای حجمــی از »آزادی عملکــرد« و »صاحیــت« بــه واحدهــای 
محلــی اســت، بــه  گونــه ای کــه بتواننــد در امــور محلــی خــود بــا عنایــت بــه اقتضائــات ویــژه آن بــه 
ــد.1  ــری« بپردازن ــت« و »راهب ــری«، »مدیری ــازی«، »تصمیم گی ــو«، »تصمیم س ــی«، »گفت وگ »رایزن
ایــن آزادی عملکــرد از بــاب مدیریــت بــر امــور محلــی اســت، نــه از بــاب حکومــت کــردن.2 بــر همیــن 

1. گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل، چاپ اول، 1388، ص 104.

2.  ناصحــی، میثــم، علــی فقیــه حبیبــی و کیــوان صداقتــی، »تأملــی بــر اســتقالل واحدهــای محلــی از منظــر آرای هیئت 

عمومــی دیــوان عدالــت اداری«، فصل نامــه پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، ســال ســوم، 1400، شــماره 9، ص 47.

برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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ــه در  ــت ک ــی اس ــم تمرکززدای ــول مه ــی از اص ــی«، یک ــای محل ــل »آزادی اداری واحده ــاس، اص اس
ــد.  ــه آن پای بندن ــز ب ــرو الگــوی فرانســوی نی حقــوق فرانســه ریشــه دارد و کشــورهای پی

ــاق  ــی اط ــای محل ــری نهاده ــه ای مطالبه گ ــه  گون ــتر، ب ــر ِمس ــق نظ ــور از آزادی اداری، طب منظ
ــه برخــی آزادی هــا در اداره امــور خــود حکایــت دارد.1 ایــن  ــه  نوعــی، از نیــاز آن هــا ب می شــود کــه ب
ــال  ــر آن اعم ــی ب ــت و محدودیت های ــتثنا نیس ــدون اس ــق و ب ــری مطل ــل دیگ ــر اص ــد ه ــل مانن اص
ــد  ــه، نمی توانن ــتند. در نتیج ــت نیس ــوردار از حاکمی ــای برخ ــرزمینی، واحده ــای س ــود. واحده می ش
ــه انتخــاب کننــد  ــع مالــی و نظــام انتخاباتــی خــود را آزادان ســازمان اداری، حــدود صاحیت هــا، مناب
و ســازمان دهنــد؛ زیــرا قــدرت تقنینــی از طریــق قــوه مقننــه و بــه  طریــق  اولــی، قــدرت تأسیســی از 
طریــق قــوه مؤســس ندارنــد. تعییــن تمــام ایــن مــوارد در صاحیــت قــوه مقننــه ای 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 الزامــًا میــان عمــل عمومــی سیاســی و اداری تفکیــک 
قائــل شــد تــا معنــای صحیــح گــزاره قبلــی بــه  درســتی و بــه  روشــنی فهمیــده شــود. لویــی فــاوورو، 
صاحب نظــر بــزرگ حقــوق اساســی فرانســه ایــن مســئله را بــه  خوبــی  چنیــن بیــان مــی دارد: »آزادی 

اداری بــه معنــای برخــورداری از اداره ای حاکــم نیســت«.2
ــاد می شــود، از آزادی  ــت ی ــوان مجلــس و دول ــا عن ــا ب ــی کــه از آن ه ــا، واحدهــای محل در بریتانی
عملکــرد و صاحیت هــای بیش تــری در قیــاس بــا واحدهــای محلــی در دیگــر الگوهــای تمرکززدایــی 
برخوردارنــد و صاحیت هــای تقنینــی، اداری و اجرایــی متعــددی دارنــد. در بریتانیــا، مقامــات محلــی 
اختیــار دارنــد هــر کاری را انجــام دهنــد کــه اشــخاص حقیقــی می تواننــد انجــام دهنــد و در قوانیــن 
ــون  ــا 8 قان ــواد 1 ت ــب م ــه  موج ــه ب ــوع ک ــن موض ــدارد. ای ــود ن ــرای آن وج ــی ب ــز منع ــه نی موضوع
»محلی گرایــی«3 )مصــوب 2011( بــه  صــورت رســمی وارد نظــام حقوقــی حاکــم بــر واحدهــای محلــی 

ــا« شــناخته می شــود.  ــی صاحیت ه ــار عموم ــوان »اختی ــه عن ــا شــد، ب در بریتانی
ــر اســاس نظــام حقوقــی فرانســه، میــان اصــل آزادی اداری واحدهــای  بعضــی از صاحب نظــران، ب
محلــی و اختیــار عمومــی صاحیت هــا قائــل بــه تفکیــک هســتند.4 بــا ایــن حــال، بــه نظــر نگارنــدگان، 
ــع از  ــی در واق ــای محل ــا آزادی اداری واحده ــرد ی ــا و اصــل آزادی عملک ــی صاحیت ه ــار عموم اختی
یــک جنــس هســتند و هــر دو در پــی تفکیــک میــان امــر ملــی و امــر محلــی ظهــور پیــدا می کننــد. 
پــس بــه تفکیــک ایــن دو از یکدیگــر نیــازی نیســت و اجــرای درســت هم زمــان آن هــا یــک نتیجــه در 
پــی خواهــد داشــت: اعطــای صاحیت هــای الزم بــه واحــد محلــی بــرای اداره امــر محلــی بــدون نیــاز 

1. جالی، پیشین، ص 72.

2. همان، ص 78.

3-Localism Act.

4. نک: جالی، پیشین، ص 89.
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ــون، محــدود نشــدن ایــن صاحیت هــا از طریــق وضــع قوانیــن  ــه احصــای ایــن صاحیت هــا در قان ب
متعــدد و فراتــر نرفتــن واحــد محلــی از چارچوب هــای قانونــی. 

برخــاف فرانســه، بــا بررســی ادبیــات حقوقــی بریتانیــا، بــا چنیــن تفکیکــی روبــه رو نمی شــویم و 
ــه مفهــوم فرانســوی آن( در  ــا، اصــل آزادی اداری واحدهــای محلــی )ب ــوان گفــت کــه در بریتانی می ت
دل اختیــار عمومــی صاحیت هــا جــای دارد. جالــب ایــن جاســت کــه بــر خــاف فرانســه کــه در آن، 
شــرط عمومــی صاحیت هــا بیش تــر، موضوعــی مبتنــی بــر دکتریــن اســت، موضــوع اختیــار عمومــی 

صاحیت هــا بــه  صــورت رســمی وارد قوانیــن موضوعــه بریتانیــا شــده اســت. 
نکتــه دیگــری کــه نشــان دهنده تمایــز ســاختار نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت، ایــن اســت کــه 
ــر نیســت.  ــدوم محلــی امکان پذی انحــال پارلمــان و دولت هــای محلــی جــز از طریــق برگــزاری رفران
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای نمونــه، در اســپانیا بــه  عنــوان یــک دولــت ـ کشــور منطقه گــرا، منطقــه 
ــه سیاســت گذاری های فرهنگــی، زیســت محیطی،  ــارات محــدودی در زمین ــا دارای اختی ــا تنه کاتالونی
ــت و  ــال دول ــار انح ــزی، اختی ــت مرک ــت و دول ــی اس ــی و امنیت ــل، بازرگان ــل  و نق ــی، حم ارتباطات
مجلــس کاتالونیــا را دارد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه ماریانــو راخــوی، نخســت وزیر اســپانیا، پارلمــان 

کاتالونیــا را در ســال 2017 منحــل اعــام کــرد. 

4. نظام تأمین مالی منحصر به  فرد
خودگردانــی مالــی، یکــی از مهم تریــن ـ اگــر نگوییــم مهم تریــن ـ مؤلفه هــای ایجــاد تمرکززدایــی 
مطلــوب و اصولــی اســت کــه آزادی عملکــرد یــک واحــد محلــی را در سیاســت گذاری و تصمیم گیــری 
ــن  ــی تأمی ــا توانای ــزی ب ــت مرک ــئولیت ها از دول ــال مس ــر انتق ــد. اگ ــن می کن ــی تضمی ــور محل در ام
ــادی  ــا حــد زی ــی ت ــن مســئولیت ها مطابقــت نداشــته باشــد، خطــر ایجــاد تمرکززدای ــی انجــام ای مال
ــن رویکــرد  ــر ای ــی در براب ــن  حــال، بســیاری از دولت هــای مرکــزی و محل ــا ای ــی وجــود دارد. ب خیال

ــد.  ــت می کنن مقاوم
ــول  ــه »فرم ــروف ب ــق روشــی مع ــا، از طری ــی در بریتانی بخــش بزرگــی از بودجــه واحدهــای محل
ــرای  ــا ب ــه داری بریتانی ــه وزارت خزان ــت ک ــازوکاری اس ــول، س ــن فرم ــود. ای ــن می ش ــت«1 تأمی بارن
ــه کار  ــز ب ــکاتلند و ول ــمالی، اس ــد ش ــه ایرلن ــه ب ــی تخصیص یافت ــع مال ــزان مناب ــودکار می ــم خ تنظی
ــا در  ــتان )ی ــی در انگلس ــات عموم ــه خدم ــه ب ــع تخصیص یافت ــطوح مناب ــرات در س ــا تغیی ــرد ت می ب
برخــی مــوارد، انگلســتان و ولــز( کــه وزارت خانه هــای بریتانیــا در آن جــا فعالیــت می کننــد، مشــخص 
شــود. بررســی ها نشــان می دهــد کــه فرمــول بارنــت، یــک روش تخصیــص بودجــه منحصــر بــه  فــرد 
در دنیــای توســعه یافته اســت و هیــچ دولتــی  جــز بریتانیــا از چنیــن شــیوه ای بــرای تخصیــص بودجــه 

1-Barnett Formula.

برداشت   بریتانیایی
 از تمرکــز زدایی
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بــه دولت هــای محلــی اســتفاده نمی کنــد. روش رایــج، همــان روش نیازســنجی اســت کــه بــر اســاس 
ــی نیازهــا صــورت  ــای ســنجش و ارزیاب ــر مبن ــی ب ــه هــر واحــد محل ــع ب آن، تخصیــص ســطوح مناب

ــت و منطقــه( دیگــر.  ــت، دول ــر اســاس تغییــرات هزینــه   ای در جایــی )ایال ــه ب می گیــرد، ن
ــع  ــه مناب ــی ب ــای محل ــدید دولت ه ــتگی ش ــب وابس ــا موج ــت در بریتانی ــول بارن ــتفاده از فرم اس
ــی  ــال، ویژگ ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــزی ش ــت مرک ــوی دول ــه از س ــی تخصیص یافت ــای مال و کمک ه
ــا  ــی ب ــای محل ــن  جــا مشــخص می شــود؛ چــون واحده ــا همی ــی در بریتانی ــن مال ــی نظــام تأمی اصل
ــی،  ــر مال ــعه یافته، از نظ ــای توس ــیاری از دولت ه ــا بس ــاس ب ــان در قی ــتگی، هم چن ــن وابس ــود ای وج
درجــه باالیــی از خودگردانــی را دارنــد. ایــن امــر بــه  ویــژه در اســکاتلند نمــود بیش تــری دارد؛ چــون 
ــه  ــترده دارد ک ــارات گس ــود اختی ــرای خ ــون ب ــای گوناگ ــع آوری مالیات ه ــع و جم ــکاتلند در وض اس
ــرای  ــکاتلند را ب ــس اس ــت و مجل ــت دول ــر، دس ــن ام ــود و ای ــزوده می ش ــزان آن اف ــر می ــه روز ب روزب

ــذارد.  ــاز می گ ــود ب ــی خ ــت های محل ــال سیاس اعم

5. طراحی پایین به باال
ــه  ــه ن ــل توج ــه قاب ــش، نکت ــن پژوه ــه ای ــورد مطالع ــوان م ــه  عن ــا ب ــن بریتانی ــر گرفت ــا در نظ ب
 تنهــا ایــن اســت کــه چهــار ســرزمین جداگانــه آن دارای پنــج گــروه بــا هویــت ملــی بســیار متفــاوت 
)اســکاتلندی، انگلیســی، ولــزی، بریتانیایــی ایرلنــد شــمالی و ایرلنــدِی ایرلنــد شــمالی( اســت، بلکــه 
ــته های  ــی از خواس ــای متفاوت ــد، مجموعه ه ــد آم ــرو پدی ــر قلم ــه در ه ــه 1990 آن چ ــر ده در اواخ
ــه...  ــا ک ــپاری( بریتانی ــی )اختیارس ــدل تمرکززدای ــته ها، »م ــن خواس ــه ای ــخ ب ــود. در پاس مشــروطه ب
بســیار متمایــز اســت، عمدتــًا بــه  صــورت 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 

از جانــب مرکــز اســت، خــود، یــک پارادوکــس اســت«.1
ــای  ــا و درهم تنیدگی ه ــده پیچیدگی ه ــاال، منعکس کنن ــه ب ــن ب ــاختار از پایی ــی س ــن طراح ای
هویتــی در بریتانیاســت. بــرای مثــال، در طــول تاریــخ، میــل و اشــتیاق بــه اختیارســپاری در ولــز بســیار 
ــی و  ــای سیاس ــذاری در گروه ه ــرای واگ ــار ب ــه فش ــت ک ــن واقعی ــت. ای ــوده اس ــکاتلند ب ــر از اس کم ت
ــی ضعیــف  ــل اصل ــه رو شــد، یکــی از دالی ــا مخالفــت شــدید روب ــز پیــش از ســال 1997 ب ــی ول مدن
بــودن اختیارســپاری در ولــز اســت. در مقابــل، اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی کــه از درجــه خودگردانــی 
ــزه  ــده  و انگی ــد ورزی ــز خــود تأکی ــت متمای ــر هوی ــد، همــواره ب ــز برخوردارن ــا ول ــاس ب ــری در قی باالت

ــد. ــود نشــان داده ان ــپاری از خ ــرای اختیارس ــری ب بیش ت

 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 پیشــینه ای پــر فــراز و نشــیب دارد. فرانســه را می تــوان کشــور پیشــرو و الگــو در ایــن 
ــِی فرانســوی  ــر کشــورهای جهــان از الگــوی تمرکززدای ــروزه بیش ت ــی کــه ام ــا جای ــه دانســت ت زمین
ــور،  ــن کش ــی در ای ــا و تمرکززدای ــور بریتانی ــت ـ کش ــی دول ــکل حقوق ــون ش ــد. چ ــروی می کنن پی
ــق،  ــن تحقی ــی ای ــش اصل ــوع و پرس ــد، موض ــر می رس ــه نظ ــاوت ب ــا، متف ــج در دنی ــای رای از الگو ه

ــت.  ــی بریتانیاس ــازمان دهی تمرکززدای س
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 1997 تاکنــون، شــاهد تغییــرات 
ــاهی  ــر پادش ــتیم. در سرتاس ــا هس ــی بریتانی ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــریعی در عرصه ه س
ــد  ــه  ســرعت، ســاختارهای خــود را تغییــر داده ان متحــد و ایرلنــد شــمالی، نهادهــای سیاســی ملــی ب
تــا شــرایط را بــرای اجــرای اختیارســپاری فراهــم کننــد. بــر اســاس یافته هــای ایــن تحقیــق، وحــدت 
انضمامــی کــه از آن در ادبیــات حقوقــی داخــل بــه  عنــوان شــکل حقوقــی دولــت ـ کشــور بریتانیــا یــاد 
می شــود، هماننــد منطقه گرایــی، نوعــی تمرکزگرایــی سیاســی و هم زمــان، تمرکززدایــی اداری اســت. 
ــه تمرکززدایــی سیاســی و فدرالیســم نزدیک تــر اســت.  ــا منطقه گرایــی ب ــا ایــن  حــال، در قیــاس ب ب

ــبتًا  ــدی نس ــود، دارای رون ــناخته می ش ــا واژه »Devolution« ش ــه ب ــا ک ــی در بریتانی تمرکززدای
طوالنــی اســت، نــه اتفاقــی آنــی. عوامــل مختلفــی هم چــون فرهنــگ، ملیــت، قومیــت، نــژاد و نابرابــری 
اقتصــادی، رونــد تمرکززدایــی در بریتانیــا را بــا چالش هــای متعــددی مواجــه کــرده و تأثیــر بســیاری 
بــر آن گذاشــته  اســت. دامنــه ایــن اثرگــذاری هم اکنــون و بــا توجــه بــه دامنــه صاحیــت  کشــورهای 
ــا  ــت آن ه ــزان اهمی ــل و می ــن عوام ــع، ای ــت. در واق ــان اس ــوح نمای ــه  وض ــد ب ــاهی متح ــو پادش عض
ــی و کیفــی ـ در تعییــن حــدود  ــروز تفاوت هایــی ـ از نظــر زمان ــرای کشــورهای عضــو، زمینه ســاز ب ب

ــت.  ــو اس ــورهای عض ــای کش صاحیت ه
ایــن موضــوع شــاید یکــی از ویژگی هــای منحصــر بــه  فــرد تمرکززدایــی در بریتانیــا باشــد کــه از 
آن بــه عنــوان ویژگــی »نامتقــارن بــودن« یــاد می شــود. نامتقــارن بــودن بــه معنــای یکســان و مشــابه 
ــتا،  ــن راس ــت. در همی ــی اس ــی و کیف ــر زمان ــده از نظ ــای واگذارش ــارات و صاحیت ه ــودن اختی نب
ــای  ــمالی و صاحیت ه ــد ش ــای ایرلن ــش از صاحیت ه ــکاتلند، بی ــه اس ــده ب ــای سپرده ش صاحیت ه
واگذارشــده بــه ایرلنــد شــمالی نیــز بیــش از ولــز اســت و باالتــر از ایــن ســه کشــور، انگلســتان قــرار 

ــد.  ــه شــمار می آی دارد کــه در واقــع، مرکــز ثقــل سیاســی و اداری بریتانیــا ب
ــت.  ــی« اس ــت پارلمان ــل »حاکمی ــق اص ــت مطل ــا، حکوم ــی در بریتانی ــی تمرکززدای ــر ویژگ دیگ
ــز، ناظــر و  ــر تمــام قوانیــن مصــوب مجالــس اســکاتلند، ایرلنــد شــمالی و ول پارلمــان وست مینســتر ب
حاکــم اســت و می توانــد 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 بــه  فــرد و طراحــی پاییــن بــه بــاال 
از دیگــر ویژگی هــای نظــام تمرکززدایــی در بریتانیاســت. بــر اســاس همیــن ویژگی هــا می تــوان گفــت 
ــا الگوهــای رایــج در سراســر دنیــا متفــاوت اســت،  کــه برداشــت بریتانیایــی از مفهــوم تمرکززدایــی ب
بــه گونــه ای کــه تمرکززدایــی در بریتانیــا را بــه الگویــی خــاص و منحصــر بــه  فــرد بــدل کــرده اســت. 
ــا  ــی بریتانی ــوی تمرکززدای ــل الگ ــی و تحلی ــا بررس ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای ــان، پرس ــن می در ای
می توانــد پیشــنهاد هایی بــرای بازطراحــی نظــام نامتمرکــز در ایــران داشــته باشــد؟ در نــگاه اول، چــون 
نظــام حقوقــی و سیاســی ایــران از نظــر ســاختاری هیــچ  گونــه قرابتــی بــا نظــام حقوقــی و سیاســی 
بریتانیــا نــدارد، مقایســه میــان ایــن دو امــری بیهــوده بــه نظــر می رســد. بــا ایــن حــال، مســائلی نظیــر 
ــی  ــای گوناگون ــروز چالش ه ــاز ب ــواره زمینه س ــور هم ــر دو کش ــژاد در ه ــب و ن ــی، مذه قومیت گرای
ــه  درســتی  ــاق ملــی« را ب ــد »وف ــوده اســت. در کشــورهای چندقومیتــی، اگــر قــدرت مرکــزی نتوان ب

ــی کشــور فراهــم خواهــد شــد.  ــه واگرای ــی، زمین ــان بی ثبات ــد، در زم ــت کن ــت و تقوی هدای
ــران  ــف در ای ــات قومیت هــای مختل ــای سیاســی و مطالب ــه جغرافی ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ب
ــر  ــرای تغیی ــی اساســی ب ــان ایجــاد تحول ــون زم ــد، اکن ــز دارن ــه نی کــه گاهــی ادعاهــای جدایی طلبان
ــت و فســاد  ــع ران ــرای توزی ــی ب ــا از محل ــران فرارســیده اســت، ت ــز در ای ــای نامتمرک ــت نهاده وضعی
ــه ای و  ــی و منطق ــازی های محل ــردم در تصمیم س ــر م ــه بیش ت ــر چ ــارکت ه ــرای مش ــی ب ــه امکان ب

ــدل شــوند.  ــا ب ــه قومیت ه ــرای هم ــه مناطــق و ب گســترش دموکراســی مشــارکتی در هم
بــه دیگــر ســخن، شــاید تجربــه بریتانیــا بــرای در کنــار هــم نــگاه  داشــتن چهــار ســرزمین )کشــور( 
بــا چهــار فرهنــگ، نــژاد، قومیــت و ملیــت متفــاوت بــا اســتفاده از ابــزار تمرکززدایــی آن  هم با برداشــت 
خــاص خــود بتوانــد الگــوی خوبــی بــرای ســامان دهی اوضــاع نابســامان نهادهــای نامتمرکــز در ایــران 
ــژاد و توجــه نه چنــدان  باشــد. از یک ســو، در ایــران نیــز مســائلی هم چــون قومیت گرایــی، مذهــب و ن
ــروز تنش هایــی در مناطــق مختلــف کشــور  ــه ایــن مســائل همــواره موجــب ب زیــاد دولــت مرکــزی ب
شــده اســت. از ســویی دیگــر، پیــروی از برداشــت فرانســوی از تمرکززدایــی تاکنــون کارآمــدی چندانــی 
ــای سیاســی و  ــا جغرافی ــز ب ــران نداشــته اســت. فدرالیســم نی ــی ای ــی و تمرکززدای ــرای نظــام حقوق ب
بافــت ســرزمینی ایــران ســازگاری چندانــی نــدارد و می توانــد اصــول وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی 

ایــران را مخــدوش کنــد.
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British perception of decentralization
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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 Brit-
ain 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.
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