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تحوالت حقوق اداری آلمان

فلورین بکر

ترجمه و تحقیق: خدیجه شجاعیان *

چکیده
ســاختار و عملکــرد حقــوق اداری آلمــان را بایــد بــا توجــه بــه مســائل تاریخــی و الزامــات قانــون 
اساســی درک کــرد. در قــرن 19 فضــای سیاســی در جهــت حمایــت از حقــوق بشــر و گســترش اصــل 
ــت.؛ در نتیجــه  ــش یاف ــراد افزای ــوق اف ــت در حق ــه دول ــزان مداخل ــت و می ــر یاف ــدار تغیی اداره قانونمن
ــان  ــرن آلم ــن ق ــخصه  ای ــد.  مش ــرح ش ــل اداره مط ــرد در مقاب ــت از ف ــرای حمای ــی ب ــارت قضای نظ
نــه فقــط جنبــش حقــوق اساســی بلکــه همچنیــن ایجــاد حقــوق اداری ماهــوی اســت. حقــوق اداری 
ــرات  ــاد تغیی ــث ایج ــی 1949 باع ــون اساس ــد. قان ــی ش ــوق اساس ــزا از حق ــته ای مج ــه رش ــل ب تبدی
اساســی در حقــوق اداری شــد؛ شــکل اداره و قواعــد حاکــم بــر آن را تعییــن کــرده اســت و در اصــول 
مختلــف تضمیناتــی را بــرای اداره قانونمنــدار مقــرر کــرده اســت و نظــارت قضایــی موثــری را تضمیــن 
ــی از  ــده و گروه ــرح ش ــان مط ــوق اداری آلم ــه حق ــی ب ــر انتقادات ــال های اخی ــت. در س ــرده اس ک
ــه پیچیدگی هــای اجتماعــی، اداری و مطالبــات اروپایــی شــدن خواســتار  ــرای پاســخ ب اندیشــمندان ب
ــرای  ــر ب ــان دیگ ــنتی آلم ــوق اداری س ــه حق ــد ک ــده اند و معتقدن ــدی ش ــوق اداری جدی ــاد حق ایج

تحقــق اهــداف موردنظــر مناســب نیســت. 
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مقدمه
اتو مایر1 : »قانون اساسی می آید و می رود؛ اما حقوق اداری می آید که بماند«. 

فریتز ورنر2 : »حقوق اداری، حقوق اساسی عینیت یافته است«.
همــه دانشــجویان حقــوق آلمــان بــا ایــن دو نقــل قــول آشــنا هســتند؛ چراکــه بخــش عمــده ای از 

ــو همچنیــن چالش هــای امــروزی آن را بیــان می کننــد. ــخ حقــوق اداری آلمان تاری
 اتــو مایــر بــه عنــوان یکــی از بنیان گــذاران حقــوق اداری مــدرن آلمــان  شــناخته می شــود. بیانیــه 
وی در مقدمــه ویرایــش ســوم کتــاب حقــوق اداری آلمــان آمــده اســت3  کــه یــک کتــاب ســه جلــدی 
ــًا در طــول یــک  ــی اســت، وضعیــت متعــارف را حفــظ کــرده و محورهــای حقــوق اداری را تقریب عال
قــرن کامــل شــکل داده اســت. ایــن جملــه منعکس کننــده تفکیــک نهــادی ســاختار اساســی دولــت4 
و قــوه اجرائــی آن )اداره آن( اســت. عــالوه بــر ایــن، جملــه معــروف مایــر تأکیــد می کنــد کــه قواعــد 

حاکــم بــر حقــوق اساســی تأثیــر کمــی بــر قواعــد حاکــم بــر حقــوق اداری دارنــد.

ــه از  ــر ک ــد. مای ــر می رس ــه نظ ــتناک ب ــده و وحش ــکان دهن ــا ت ــرای آمریکایی ه ــر ب ــخن مای س
ــه  ــود، از جمل ــی ب ــون اساس ــن قان ــن چندی ــدن و رفت ــاهد آم ــت، ش ــا 1924 می زیس ــال 1846 ت س
قانــون اساســی وایمــار، کــه نشــان  دهنــده گــذار آلمــان از ســلطنت بــه دموکراســی پارلمانــی بــود. در 
مقابــل در ایــاالت متحــده، حقــوق اداری مقــدم بــر ایجــاد قانــون اساســی دموکراتیــک بــود. تــا حــدی، 
اظهــارات مایــر بــه خاطــر مشــاهدات تجربــی بــود؛ امــا بیانگــر آرزوی حقوقــی نیــز اســت. در طــول هــر 
بحــران و حتــی در نقــاط عطــف مهــم تاریــخ مشــروطه و سیاســی آلمــان، اداره در همــه ســطوح، فدرال، 
ایالتــی، شــهرداری، بــه عملکردهــای عــادی خــود ادامــه مــی داد: مجوزهــای ســاختمانی و مجوزهــای 
ــات  ــی تأسیس ــدند؛ ایمن ــاخته می ش ــی و س ــد طراح ــا بای ــد، خیابان ه ــو می ش ــادر و لغ ــتوران ص رس
ــد و  ــازمانده ای می ش ــی می بایســت س ــتخدام بخــش دولت ــد؛ اس ــرار می گرفتن ــورد بررســی ق ــی م فن
ــه  ــد ب ــم بای ــای مه ــن کارکرده ــام ای ــده آل، تم ــت ای ــه می شــدند. در حال ــا می بایســت گرفت مالیات ه

صــورت قانونــی و بی طــرف انجــام شــود. بــه هــر حــال، ایــن مســائل آرزو و تمایــل مایــر بــود.
اگــر مایــر آلمــان را در ســال 1933 و ســال های بعــد از آن5  مشــاهده می کــرد، قطعــا نظــر خــود 
ــای  ــاختمانی و مجوزه ــای س ــز مجوزه ــان نی ــخ آلم ــتناک تاری ــن دوره وحش ــی داد. در ای ــر م را تغیی

ــدند، ــاخته می ش ــی و س ــد طراح ــا بای ــدند، خیابان ه ــو می ش ــادر و لغ ــتوران ها ص رس

1-Otto Mayer  

2-Fritz Werner  

3-Deutsches Verwaltungsrecht )1924  

4-The states constitutional organization  

5.  قدرت یافتن هیتلر در 1933 تا سقوط حزب نازی در 1945
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ــه می شــد؛  ــت و مالیات هــا گرفت ــرار می گرف ــورد بررســی ق ایمنــی تأسیســات فنــی می بایســت م
ــط  ــب توس ــور مرت ــه ط ــه ب ــازمان یافت ــای س ــرانه و قتل ه ــی های خودس ــال، دادرس ــن ح ــا در عی ام
ــد  ــا عقای ــاد ی ــژاد، اعتق ــل ن ــه دلی ــی از شــهروندان ب ــه طبقات ــت و ب ــی انجــام می گرف ــن دولت مأموری
سیاســی، مجــوز اعطــا نمی شــد. دولــت شــهروندانی را کــه بــه نظــم جدیــد متعهــد نبودنــد از بخــش 
ــرا  دولتــی اخــراج می کــرد. تصــور یــک اداره منفــک از چارچــوب حقــوق اساســی، منســوخ شــد؛ زی
ایــده جدیــد دولــت سوسیالیســت ملی گــرا اکثــر جنبه هــای حقــوق اداری را فراگرفــت. حقــوق اداری 
ــا مشــکالت روزمــره نبــوده و البتــه شــاید هرگــز چنیــن نباشــد؛ بلکــه  صرفــا ابــزاری بــرای مقابلــه ب

ابــزار برنــده حاکمــان جدیــد بــرای شــکل دادن آلمــان بــه دلخــواه خــود بــود.

ــس از  ــه پ ــی اســت ک ــارات بســیار متفاوت ــه اظه ــروی محرک ــازی، نی ــه وحشــتناک دوران ن تجرب
ــا  ــر ب ــد اداری فــدرال  مطــرح شــد.1 ورن ــر، رئیــس دادگاه جدی جنــگ و بازســازی توســط فریتــز ورن
توصیــف حقــوق اداری بــه عنــوان » حقــوق اساســی عینیــت یافتــه «، بــر پیوندهــای محکم و وابســتگی 
متقابــل بیــن ایــن دو شــاخه از حقــوق عمومــی تأکیــد می کــرد. بــه موجــب قانــون اساســی  مصــوب 
1949، اکنــون اصــول قانــون اساســی شــکل اداره  و قانــون حاکــم بــر آن را تعییــن می کننــد. اصــل 
اول قانــون اساســی2 حمایــت از کرامــت انســانی را محــور قــرار داده اســت و بیــان می کنــد کــه همــه 
قــوای حکومــت متعهــد بــه حمایــت از تمــام حق هــای مقــرر در قانــون اساســی هســتند. عــالوه برایــن، 
همــه قوانیــن بایــد مطابــق بــا قواعــد رویــه ای و ماهــوی قانــون اساســی وضــع شــوند. ایــن دســتورات 

بنیــادی تأثیــر عمیقــی بــر تقنیــن قواعــد اداری و کاربــرد آنهــا دارنــد.

بــا ایــن حــال، اصــول قانــون اساســی جدیــد بــر اســاس حقــوق اداری از قبــل موجــود اجــرا شــد، 
ــر  ــه و تفک ــا تجرب ــده قرن ه ــه منعکس کنن ــه ک ــام یافت ــزه و نظ ــوی، تئوری ــیار ق ــه بس ــک مجموع ی
علمــی اســت. بنابرایــن، حقــوق اداری مــدرن آلمــان صرفــًا تدویــن دقیق تــر و خــاص اصــول انتزاعــی 
قانــون اساســی نیســت؛ بلکــه بــه عنــوان یــک ترکیــب شــناخته می شــود کــه ســاختار و عملکــرد آن 

بایــد هــم از دیــد تاریخــی و هــم بــا توجــه بــه الزامــات قانــون اساســی درک شــود.

در قســمت اول ایــن مقالــه، تاریخچــه مختصــری از حقــوق اداری آلمــان، از آغــاز آن بــه عنــوان یــك 
ــه  ــه شــده اســت. بخــش دوم مباحــث نظــری و روی ــا اساسی ســازی مــدرن آن ارائ رشــته مســتقل، ت
قضایــی را همــراه بــا تحــوالت تاریخــی و بــا تأکیــد ویــژه بــر »روش حقوقــی« مطــرح شــده توســط اتــو 

1-Bundesverwaltungsgericht

2. کرامت  انسان  مصون  از تعرض  می  باشد. رعایت  و حمایت  از آن  برعهده  هیات  حاکمه  است .
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ــون  ــر قان ــی ب ــوق اداری  مبتن ــورد حق ــوم در م ــش س ــد. بخ ــح می ده ــاگردانش توضی ــر و ش مای
ــریح  ــر را تش ــای معاص ــی از چالش ه ــارم برخ ــمت چه ــد. قس ــث می کن ــدرال بح ــوری ف ــی جمه اساس

مــی کنــد.

گفتار اول. تاریخچه مختصر حقوق اداری آلمان 

بند اول. حقوق عمومی و حقوق مدنی )خصوصی(

ــن  ــاره ای بی ــوق ق ــر حق ــتند. از منظ ــی هس ــوق عموم ــزو حق ــی ج ــوق اساس ــوق اداری و حق حق
حقــوق اداری و حقــوق مدنــی تفــاوت مشــخصی وجــود دارد. ایــن تمایــز توســط رومیــان توســعه یافتــه 
اســت. حقــوق مدنــی روابــط بیــن اشــخاص برابــر را تنظیــم می کنــد کــه همــه طرفیــن می تواننــد بــه 
شــیوه یکســان متعهــد یــا قــدرت داده شــوند؛ امــا حقــوق اداری عمدتــًا بــا سیســتم تبعیــت تعریــف 
می شــود. مقــام عمومــی بــه طــور یــک جانبــه )بــرای انجــام کاری( تکلیــف دارد یــا قــدرت دارد و در 

بســیاری از مواقــع از نظــر قانونــی نســبت بــه مخاطــب تصمیمــات خــود، برتــر اســت.

در امپراتــوری روم، قــدرت پلیــس در اختیــار مقامــات منتخــب قــرار داشــت کــه در قــرون وســطا به 
قــدرت ذاتــی اربابــان فئــودال تبدیــل شــد. مناصــب عمومــی مــورد معاملــه سیاســی قــرار می گرفتنــد 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــدند. ب ــته می ش ــرو گذاش ــا گ ــدند و ی ــه می ش ــیدند، فروخت ــه ارث می رس و ب
انتصــاب بــه یــک ســمت عمومــی می توانســت بــا یــک معاملــه صرفــًا خصوصــی انجــام شــود تفــاوت 
واضــح حقــوق عمومــی و مدنــی از بیــن رفــت. زوال قانــون بــه همیــن ترتیــب در دوره فئودالــی ادامــه 
ــد  ــی مانن ــارات حکومت ــد و اختی ــع می ش ــول توزی ــرارداد تی ــب ق ــن در قال ــن دوره  زمی ــت. در ای یاف

ــکان زمیــن واگــذار می شــد.  ــه مال مالیــات نیــز ب

حقــوق آلمــان بــا احیــای مجــدد حقــوق روم در قــرن شــانزدهم تغییــر اساســی پیــدا کــرد. اقتبــاس 
از حقــوق رومــی از اوایــل قــرن یازدهــم بــا کشــف مجــدد منابــع باســتانی در مــدارس پاویــا و بولونیــا 
آغــاز شــد، کــه بیشــتر متشــکل از قطعــات متــون حقوقــی، احــکام و مباحثــی بــود کــه بــه پاندکت هــا1 
ــه  ــردآوری شــد( و مجموع ــور روم شــرقی، ژوســتینین، گ ــه توســط امپرات ــی ک ــوق روم )خالصــه حق
ــود کــه در زمــان  ــود. اقتبــاس از پاندکت هــا آغازگــر فرآینــدی ب قوانیــن کلیســایی2 ، تقســیم شــده ب
دولــت مطلقــه قرن هــای هفدهــم و هجدهــم بــه پایــان رســید. تمایــز آشــکار بیــن حقــوق عمومــی 

 1-Pandect 

2-The Corpus Juris Canonici  

تحوالت حقوق
اداری آلمان
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خصوصــی  حقــوق  بیــن  تمایــز  رســید.  خــود  اوج  بــه  شناســیم  و خصوصی که امروزه می  
و عمومــی مجــدداً مــورد توجــه قــرار گرفــت و حقــوق عمومــی بــه یــک رشــته مســتقل تبدیــل و از 

ــد. ــدا ش ــایی ج ــی و کلیس ــده مدن ــت ش ــد تثبی قواع
ــم و  ــی محک ــاد بوروکراس ــا ایج ــا ب ــد. فئودال ه ــود آم ــه وج ــم ب ــرن هفده ــی در ق ــول اساس تح
ــا و  ــدی از بوروکرات ه ــه جدی ــد. طبق ــدرت خــود کردن ــم ق ــه تحکی ــش، شــروع ب توســعه بیشــتر ارت
ــت  ــده دول ــت کنن ــل تثبی ــی و عوام ــای اساس ــی از پایه ه ــئله یک ــن مس ــد. ای ــور کردن ــربازان ظه س
مطلقــه بــود؛ زیــرا وفــاداری مســتخدمان نــه بــه امپراتــور بلکــه فقــط بــه حاکــم محلــی خــود مطــرح 
بــود. حاکمــان فقــط بــه طــور رســمی تحــت قانــون امپراتــوری روم مقــدس قــرار داشــتند. ایــن امــر 
منجــر بــه ایجــاد قدرتــی شــد کــه از بیــرون قابــل اعتــراض و بــه چالــش کشــیدن نبــود. قــدرت داخلــی 
اربابــان توســط »حقــوق حاکمیــت«1 وســیع تأمیــن می شــد. ایــن حقــوق بــه حاکمــان قــدرت تجــاوز 
بــه حقــوق مکتســبه اشــراف2  را بــه گونــه ای کــه آنهــا را در اختیــار و اســیر حاکمیــت می نمــود، اعطــا 
کــرد. کنتــرل از طریــق حقــوق حاکمیــت بــه عنــوان اقــدام اســتثنایی بــرای اطمینــان از رونــق مناطــق 
ــروزه  ــه و اســاس آنچــه ام ــه پای ــک هنجــار شــد و ب ــه ی ــل ب ــه ســرعت تبدی ــر ب ــن ام ــاز شــد. ای آغ

ــد. ــل ش ــم، تبدی ــت«  می نامی »حاکمی

بند دوم: علوم پلیسی3 و کامرالیسم4

ــه آن  ــی ب ــوم اداره آلمان ــه عل ــود ک ــی ب ــای مطالعات ــن زمینه ه ــد پلیــس6 و کامرالیســم7 اولی قواع
پرداخــت. مفهــوم آلمانــی »Polizei« در قــرن شــانزدهم پدیــدار شــد. بــه مراتــب جامع تــر از مفهــوم 
مــدرن »پلیــس«، کل سیســتم حاکمیــت داخلــی را دربــر می گرفــت و اقتــدار حاکــم را بــرای تنظیــم 
ــر  ــده و مداخله گ ــت تنظیم کنن ــک دول ــر ی ــس بیانگ ــرد. پلی ــف می ک ــع خــود توصی ــراد تاب ــی اف زندگ
ــدود  ــدت مح ــه ش ــا را ب ــای آنه ــا آزادی ه ــد؛ ام ــت می کن ــود حمای ــاع خ ــی اتب ــه از زندگ ــت ک اس
ــا »علــم« اســتفاده از ایــن اختیــارات، قواعــد پلیــس است.کامرالیســم )برگرفتــه از  ــه ی می کنــد. نظری

1-Ius eminens  

2-Iura quaesita  

 3-Sovereignty  

 4-Policing  

 5-Cameralism  

6-Policeywissenschaft  

7-Kameralistik   
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ــی حاکمیــت متمرکــز  ــر اداره امــور مال ــه( ب ــا خزان ــاق ی ــای ات ــه معن کلمــه »camera« التیــن، ب
بــود. بــه معنــای وســیع تر، یــک سیاســت مالــی و اقتصــادی فعــال را توصیــف می کنــد کــه در همــه 

ســطوح، دولــت عامــل اصلــی اســت.

نخســتین تالش هــا بــرای توســعه حقــوق اداری مــدرن مبتنــی بــر نظریه حقــوق طبیعی کریســتین 
وولــف1 و آموزه هــای هابــز در مــورد قــرارداد اجتماعــی بــود. اداره خــوب شــیوه حاکــم بــرای حمایــت 
از زندگــی و رفــاه شــهروندان بــود. در عــوض قــرار بــود ایــن امــر توجیهــی بــرای تبعیــت شــهروندان از 
حاکــم باشــد. اقدامــات حاکمیتــی بــرای خدمــت بــه منافــع مشــترک بــود و می بایســت ایــده »پلیــس 
خــوب« را بــه معنــای محافظــت از و تقویــت »وضعیــت خــوب« و ســالم جامعــه پیگیــری نمــود. قواعــد 

حقــوق ماهــوی بــا تنظیــم تعامــالت اجتماعــی ماننــد تجــارت و وام ایــن اهــداف را ارتقــا بخشــید.

هویــت ملــی دولــت مطلقــه تــا حــدودی مبهــم بــود. در حالی کــه هــدف اصلــی آن، بیشــتر کــردن 
منافــع ملــی بــود؛ امــا یــک ویژگــی پدرســاالرانه2 نیــز داشــت. تقویــت منافــع ملــی فقــط بــه معنــای 
پیشــرفت جامعــه نبــود. ایــن امــر همچنیــن بــدان معنــی بــود کــه رفــاه یــا خوشــبختی شــهروندان 
بــه عنــوان یــک موضــوع سیاســت عمومــی دنبــال می شــود. ایــن مســئله منجــر بــه نظامــی شــد کــه 
می توانــد همزمــان هــم بــه عنــوان دولــت رفــاه و هــم بــه عنــوان یــک دولــت پلیســی شــناخته شــود.

ــر اقدامــات خــود را ممنــوع  ــا مقاومــت در براب ــه اعتــراض ی از آنجــا کــه حکومــت مطلقــه هرگون
می کــرد، تابعیــن مجبــور بــه تحمــل اقدامــات عمومــی بــدون امــکان جبــران بودنــد و حکومــت از یــک 
مصونیــت قانونــی مطلــق برخــوردار بــود. بنابرایــن، محافظــت از فــرد نیــاز بــه یــک ســاختار نظــری بــه 
نــام »تئــوری مالــی«3 داشــت و از طــرف شــخص آســیب دیده اســتفاده از راهــکار مالــی، نیــاز بــه ارائــه 
دادخواســت مدنــی داشــت. بــرای ایــن منظــور پذیرفتــه شــد کــه حاکــم و خزانــه دو شــخص حقوقــی 
جداگانــه هســتند. دولــت مطلقــه و حاکــم در قبــال تخلفــات مســئولیت نداشــتند و امــکان شــکایت از 
آنهــا وجــود نداشــت. در مــورد سوءاســتفاده دولــت از قــدرت، خزانه بــه عنــوان یــک شــخص حقوقــی 
خصوصــی در دادگاه مــورد شــکایت واقــع می شــد. ایــن امــر بــه شــهروندان امــکان داد کــه بــا وجــود تــداوم دولــت 
مطلقــه، بــرای جبــران خســارت اقــدام کننــد؛ زیــرا اقتــدار عمومــی واگــذار شــده بــه ســلطنت مصــون از اعتــراض بود.

 1-Christian Wolff  

2-Paternalistic  

محدود کردن آزادی و استقالل افراد به خاطر تفع فرضی شان

3-Fiskustheorie )fiscal theory(  
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بند سوم: بخش دولتی1 

ــس  ــردن سیســتم پلی ــال ک ــک کشــور مرکانتلیســتی 2 و فع ــده اداری ی ــای فزاین ــن تقاضاه تامی
جامــع مســتلزم افزایــش انــدازه، شــدت و تخصــص اداره بــود. نــوآوری اساســی ســازمان اداری، ایجــاد 
ــوه  ــاس ق ــه اس ــربازان ب ــدان و س ــات کارمن ــود. طبق ــه ای ب ــدان حرف ــد کارمن ــی جدی ــه اجتماع طبق
ــت مــن  ــر حاکمیــت منجــر شــد. مفهــوم »دول ــر تصوی ــه تغیی ــل شــدند. وجــود آنهــا ب ــه تبدی مجری
هســتم«، بیــان شــده توســط لوئــی چهاردهــم، دیگــر مطابــق بــا هســتی و ســازمان واقعــی دولــت نبود. 
ــی  ــر دگرگون ــه بیانگ ــد، ک ــا خــادم اول می دی ــت ی ــس دول ــوان رئی ــه عن ــر 3 خــود را ب ــک کبی فردری

حقوقــی مقــام عمومــی از خدمتگــزار حاکــم بــه خدمتگــزار ملــت بــود.

1-Civil Service  

2-Mercantilist  

مرکانتیلیسم)ســوداگرایی( عبــارت اســت از ملی گرایــی اقتصــادی جهــت دســتیابی بــه جامعــه ثروتمنــد و قدرتمنــد. آدام اســمیت اصطالح 

»نظــام مرکانتیلــی را بــرای توصیــف نوعــی از نظــام اقتصــاد سیاســی وضــع کــرد کــه در پــی آن اســت کــه بــا محــدود کــردن واردات و 

تشــویق صــادرات بــه ثــروت کشــور بیفزایــد. ایــن نظــام از قــرن شــانزده تــا اواخــر قــرن هجــده میــالدی بــر تفکــر و سیاســت های اقتصادی 

اروپــای غربــی حاکــم بود.مهم تریــن مبنــای اقتصــادی مرکانتیلیســم در قــرن شــانزده، ادغــام مراکز قــدرت منطقــه ای دوره فئودالی توســط 

ــت- ملت هــا بیشــتر،  ــود..در خــالل دوره ای کــه مرکانتیلیســم رواج یافــت درگیری هــای نظامــی میــان دول ــزرگ ب ــت - ملت هــای ب دول

شــدیدتر و گســترده تر از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ بــود. ارتــش و نیــروی دریایــی بــه نیروهــای حرفــه ای و تمــام وقــت تبدیــل شــده 

بودنــد. در داخــل، دولت هــا بــرای صنایــع نوپــا ســرمایه فراهــم می آوردنــد، صنایــع نوپــا را از پرداخــت مالیــات و تبعیــت از قوانیــن صنفــی 

معــاف می ســاختند، در بازارهــای محلــی و اســتعماری بــه ایجــاد انحصــار کمــک می کردنــد و بــه تولید کننــدگان موفــق عنــوان و پــول 

ــه رقابــت  ــر واردات کاالهایــی کــه ب ــا اعمــال تعرفــه و ســهمیه ب ــد. دولت هــا همچنیــن در سیاســت های تجــاری خــود ب اعطــا می کردن

بــا محصــوالت تولید کننــدگان محلــی می پرداختنــد یــا بــا ممانعــت از ورود ایــن تولیــدات، بــه صنایــع محلــی کمــک می کردنــد. آن هــا 

همچنیــن از صــادرات ابزارهــا و تجهیــزات ســرمایه ای و مهاجــرت نیــروی کار ماهــر بــه کشــورهای خارجــی و حتــی مســتعمرات خودشــان 

در صورتــی کــه باعــث می شــد ایــن کشــورها در تولیــد کاالی خاصــی بــا کشــور متبوع شــان بــه رقابــت بپردازنــد جلوگیــری می کردنــد. 

ــد.  ــرت کنن ــان مهاج ــه کشورش ــه ب ــد ک ــب می کردن ــی را ترغی ــدگان خارج ــا تولید کنن ــن دولت ه ــای ای ــال، دیپلمات ه ــن ح در عی

الهای لورا، مترجمان: الحسینی، محمدصادق و آقاکثیری، پریسا، در دسترس در آدرس زیر:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/609389%D9%85%D8

%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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کتــاب جامــع قوانیــن پــروس1 ، بــه عنــوان اولیــن قانــون حاکــم بــر دولــت مــدرن در ســال 1794 
تدویــن شــد. ایــن قانــون انتصــاب کارمنــدان دولــت و شــرایط اشــتغال را بــه گونــه ای تنظیــم کــرد 
کــه بــه مفهــوم فعلــی بخــش دولتــی شــبیه اســت. قواعــد مذکــور باعــث تغییــر ماهیــت بخــش دولتــی 
شــدند. ایــن بخــش مشــمول حقــوق عمومــی تلقــی  شــد. بــه عنــوان مثــال، اصــول مدنــی فســخ دیگــر 
ــد تصــدی  ــرای اصــل جدی ــل اجــرا نبــود و راه را ب در قراردادهــای اســتخدامی کارمنــدان دولتــی قاب
ــه کارفرمــای خــود وابســته  ــرای تأمیــن معیشــت شــخصی خــود ب ــت ب همــوار کــرد. کارمنــدان دول
شــدند. خدمــت مــادام العمــر در ازای حمایــت مادام-العمــر، بخــش دولتــی را مطلــوب ســاخت. ایــن 
مســئله باعــث جــذب نخبــگان روشــنفکر شــد و بــا هجــوم کارمنــدان بســیار ماهــر، سیســتم را بهبــود 

بخشــید.

بــا وجــود ایــن، قانونــی متشــکل از مجموعــه کامــل قواعــد عمومــی حقــوق اداری توســط ایــاالت 
ــال  ــه طــور جــدی دنب ــب نرســید و ب ــه تصوی ــرن بیســتم ب ــل ق ــا اوای ــدرال ت ــا در ســطح ف آلمــان ی
نشــد. قانون گــذاران ایالتــی بــر قواعــدی متمرکــز بودنــد کــه اعمــال اداری مــوردی2  را در زمینه هــای 
ــن  ــذاری بی ــای قانونگ ــع صالحیت ه ــا توزی ــئله ب ــن مس ــرد. ای ــه می ک ــم و توجی ــاص اداری تنظی خ

ــد. ــت ش ــیون حمای ــا و فدراس ایالت ه

ــه  ــی ب ــاز اجتماع ــز شــهری، نی ــت در مراک ــی از جمعی ــز بخــش بزرگ ــی شــدن و تمرک ــا صنعت ب
حمایت هــای دولتــی از شــهروندان بــه شــدت افزایــش یافــت. بــرای اطمینــان از برابــری اجتماعــی، بــه 
ــرای توســعه  ــود. ایــن نیازهــا، پیش شــرط هایی ب یــک زیرســاخت کارآمــد و اقدامــات متعــادل نیــاز ب
بیشــتر حقــوق اداری بــه معنــای مــدرن فراهــم کردنــد. اســاس ایــن حقــوق در قانــون اساســی ایالتــی 
ــرار دارد.  ــتات )1818-1818( ق ــرگ و هسن دارمش ــادن، وورتمب ــا، ب ــای باواری ــم ایالت ه ــرن نوزده ق
تفکیــک قــوا و حقــوق بنیادیــن اعطــا شــده در قانــون اساســی مســتلزم تنظیــم صریــح صالحیت هــا 

و اختیــارات اداره عمومــی بــود.

ــه  ــل ب ــا قب ــی از مدت ه ــی و تقنین ــی، قضای ــور اجرای ــت در ام ــدرت دول ــردی ق ــک کارک تفکی
ــه و  ــد بیــن شــاخه های جداگان ــدار بای ــده کــه اعمــال اقت ــن ای ــا ای ــود؛ ام رســمیت شــناخته شــده ب
ــر  ــده را در اث ــن ای ــود کــه ای ــود. مونتســکیو اولیــن کســی ب ــد ب ــت تقســیم شــود، جدی مســتقل دول
ــای کاهــش خطــر  ــه معن ــارات ب ــردن اختی ــرد. جــدا ک ــن ک ــن« تدوی پیشــگامانه خــود »روح القوانی

1-Allgemeines Preuisches Landrecht

2-Individual administrative acts  

تحوالت حقوق
اداری آلمان
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تجــاوز خودســرانه بــه حقــوق فــردی و کاهــش چشــمگیر اقتــدار حاکــم بــود. حاکــم دیگــر کانــون 
ــد  ــرد بتوان ــه ف ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــی ب ــکیو، آزادی سیاس ــر مونتس ــود .از نظ ــت نب ــدرت دول ق
ــون ممنــوع اســت،  ــد، انجــام دهــد و از انجــام آنچــه طبــق قان ــون مجــاز می دان هــر آنچــه را کــه قان
خــودداری کنــد. در عــوض، شــهروندان بایــد بتواننــد بــه نهادهــا بــرای عمــل بــه شــیوه قانونــی  اعتمــاد 

کننــد .

ایــن امــر منجــر بــه دو تغییــر اساســی در اداره عمومــی شــد. تغییــر اول اینکــه، دیگــر وظیفــه یــک 
تبعــه وفــادار، تحمــل هرگونــه اقــدام اداری نبــود. تغییــر دوم ایــن بــود کــه می بایســت قانــون رعایــت 
می شــد و اعمــال اداری در چارچــوب قانــون انجــام شــوند کــه می تــوان آن را بــا اصــول معاصر»حفــظ 
قانــون«1  و »تقــدم قانــون«2 توصیــف کــرد. اصــل اول مســتلزم اقــدام دولــت براســاس قوانیــن پارلمــان 
ــا  ــوم بیشــتر ب ــن مفه ــد. ای ــون اساســی می-دان ــر قان ــادی را مغای ــن بنی ــد چنی ــات فاق اســت و اقدام
»اصــل جدیــت و اساســی بــودن«3 شــرح داده شــده اســت کــه مقــرر مــی دارد اگــر عملــی پیامدهــای 
مهمــی بــرای حقــوق اساســی یــک شــهروند بــه همــراه داشــته باشــد، نیــاز بــه مجــوز پارلمــان دارد. 
در غیــر ایــن صــورت، آیین نامــه یــا ســایر قوانیــن تفویضــی، مبنــای کافــی بــرای عمــل اداری اســت. 
ــات  ــه مقام ــن اصــل هم ــر اســاس ای ــد. ب ــل می کن ــن را تکمی ــن اصــل بنیادی ــون ای ــدم قان اصــل تق
عمومــی بــه رعایــت قانــون )قانــون پارلمــان ، قوانیــن تفویضــی، آیین نامــه و غیــره( و همچنیــن خــود 

قانــون اساســی ملــزم هســتند؛ امــا پارلمــان فقــط بــه قانــون اساســی محــدود اســت.

بند پنجم. نظارت قضایی

ــودن  ــی ب ــه قانون ــد ک ــرح می کن ــؤال را مط ــن س ــد ای ــت قانونمن ــال اداری و دول ــر اعم ــز ب تمرک
چگونــه بایــد تضمیــن و اجــرا شــود. یکــی از راه هــای تحقــق ایــن هــدف، نظــارت قضایــی اســت. در 
حالی کــه اعمــال اصــول لیبــرال مــورد حمایــت بــورژوازی  در انقــالب شکســت خــورده 1848- 1849 

1-Vorbehalt des Gesetzes  

2-Vorrang des Gesetzes  

3-The principle of substantiality, Wesentlichkeitstheorie  

ــا  ــرای شــهروند ی ــه موضــوع بســتگی دارد. اگــر موضــوع موردنظــر ب ــت ب ــن اصــل نحــوه تنظیــم مداخــالت دول طبــق ای

عمــوم، اهمیــت قابــل مالحظــه ای دارد، قانــون پارلمــان الزم اســت. بنابرایــن در خصــوص تصمیماتــی کــه تاثیــرات جــدی بــر 

آزادی و برابــری شــهروندان دارنــد، پارلمــان بایــد بــا تصویــب قانــون ایــن امــور را تنظیــم کــرده و موضــوع را بــه صالحدیــد 

مجریــه واگــذار نکنــد. )مترجــم(
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عقــب افتــاد، حاکمیــت قانــون حرکتــی رو بــه جلــو داشــت. نکتــه اصلــی در ایــن تحــول ایجــاد نظــام 
جداگانــه ای از دادگاه هــا بــود کــه وظیفــه داشــتند اقدامــات حاکــم را مشــمول نظــارت قضایــی نماینــد. 
اســتقرار )تدریجــی( ایــن سیســتم جدیــد دادگاه اداری در قلمــرو برخــی از ایــاالت آلمــان بــه دلیــل 
درک نظــارت قضایــی بــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر برقــراری قانــون و نظــم و همچنیــن بــه عنــوان 

ســنگ بنــای تضمیــن یــك اداره پاســخگو بــود.

ــادن  ــرد، ب ــاد ک ــا را ایج ــایر دادگاه ه ــتقل از س ــام دادگاه اداری مس ــه نظ ــان ک ــت آلم ــن ایال اولی
ــال،  ــا این ح ــد. ب ــروی کردن ــن روش پی ــز از ای ــر نی ــای دیگ ــال 1876، ایالت ه ــا س ــود. ت )1863( ب
ــه اینکــه بیشــتر دادگاه هــا فقــط درمــورد تعــداد محــدودی از قوانیــن خــاص صالحیــت  ــا توجــه ب ب
داشــتند، هنــوز حمایــت مؤثــر قانونــی حاصــل نشــده بــود. اعمــال اداری مهــم از نظــارت قضایــی معــاف 
ــوز از  ــود. قضــات هن ــازه تأســیس، تشــدید شــده ب ــی دادگاه هــای ت ــت حقوق ــد. نقــص در حمای بودن
اداره عمومــی، مســتقل نبودنــد و ماننــد ســایر کارمنــدان عمومــی منصــوب می شــدند. برایــن اســاس، 
ــی(  ــری و مدن ــای کیف ــار دادگاه ه ــی )در کن ــام قضای ــوم نظ ــعبه س ــه ش ــق ب ــای اداری متعل دادگاه ه
ــن، از منظــر حاکمیــت  ــا وجــود ای ــد. ب ــع یکــی از بخش هــای نهــادی اداره بودن ــد؛ بلکــه درواق نبودن
قانــون، حتــی ایــن نظــام دادگاهــی ضعیــف، بهبــود قابــل توجهــی در مقایســه بــا وضعیــت امــور قبــل 
ــا ســال 1960 ادامــه  از ســال 1863 ایجــاد کــرد. ایــن وضعیــت نســبتًا ضعیــف دادگاه  هــای اداری ت
ــب و  ــای اداری، تصوی ــون دادگاه ه ــی قان ــای اداری، یعن ــر دادگاه ه ــم ب ــام حاک ــون ع ــه قان ــت ک داش
باالخــره الــزام قانــون اساســی بــرای ایجــاد نظــام دادگاه مســتقل اداری و حمایــت قانونــی مؤثــر محقــق 

شــد.
گفتار دوم. از علوم سیاسی تا روش حقوقی 

دانــش قــرن هجدهــم بــر اثربخشــی و ضــرورت سیاســی یــک عمــل اداری خــاص متمرکــز بــود. 
ــر نظــارت قضایــی، رویکــرد اساســا  ــه ماهیــت اداره مرکانتیلیســتی و مصونیــت آن در براب ــا توجــه ب ب
حقوقــی  بــه معنــای ارزیابــی تصمیمــات اداری براســاس قواعــد رویــه ای و ماهــوی باالتــر )یعنــی قانــون 
اساســی( و توضیــح نتیجــه بــا ابزارهــای اســتدالل حقوقی-توســعه نیافــت؛ امــا ســرانجام ایــن وضعیــت 
ــد در  ــرای همــه نهادهــای عمومــی تغییــر یافــت و همــه نهادهــا بای ــون ب ــودن قان ــده الزامــی ب ــا ای ب
ــالش  ــن ت ــی «1، اولی ــوق اساس ــر حق ــی ب ــه »روش مبتن ــوم ب ــد. روش موس ــل کنن ــدوده آن عم مح
بــرای ایجــاد حقــوق اداری بــه عنــوان یــك دانــش حقوقــی در آلمــان بــود. لورنــز فــون اشــتاین، حامــی 

1-Constitutional method  - staatswissenschaftliche Methode 

 2-Verwaltungslehre  
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پیشــرو روش مبتنــی بــر حقــوق اساســی، نظریــه ای بــه نــام »اداره عمومــی«2 را تدویــن کــرد 
ــد  ــتاین از قواع ــون اش ــزد. ف ــم می آمی ــادی در ه ــاد اقتص ــا ابع ــی اداره را ب ــای حقوق ــه جنبه ه ک
قدیمــی پلیــس اســتفاده کــرد و آنهــا را بــه رشــته ای تبدیــل کــرد کــه بــرای ســازگاری بــا مطالبــات 
زمــان خــود مناســب باشــد. وی در پــی گــردآوری، مرتب ســازی و اظهارنظــر در مــورد قواعــد موجــود 
ــون اشــتاین1،تنها در صــورت  ــز ف ــق نظــر لورن ــود. طب ــای مشــروعیت اعمــال اداری ب ــوان مبن ــه عن ب
ــی جامــع، توســعه منســجم حقــوق  ادغــام کلیــه قوانیــن و مقــررات مربوطــه در یــک مجموعــه قانون
ــود  ــد وج ــن می توان ــورت تدوی ــط در ص ــوق اداری فق ــدگاه وی، حق ــد. از دی ــت می آی ــه دس اداری ب
داشــته باشــد. نظریــه فــون اشــتاین و ســایر ایده هــای مشــابه بــا مالحظــات حقــوق اساســی در ارتبــاط 
ــی  ــای درس ــی در کتاب ه ــوان فصل-های ــه عن ــوق اداری ب ــه حق ــم ب ــای منظ ــن رویکرده ــد. اولی بودن
ــه در  ــعه یافت ــس توس ــد پلی ــردن قواع ــد ک ــن، در نظام من ــر ای ــد. عالوه ب ــر ش ــی منتش ــوق اساس حق
حوزه هــای مختلــف، فــون اشــتاین روی یــک زمینــه متمرکــز شــد کــه در مطالعــات نویــن بــه جــای 

ــود. ــدی می ش ــاص «2 طبقه بن ــوق اداری خ ــوان »حق ــه عن ــام ب ــوق اداری ع حق

تحــوالت قــرن نوزدهــم و ظهــور دادگاه هــای اداری بــه طــور خــاص پایــان روش مبتنــی بــر حقــوق 
اساســی را رقــم زد و پایــه و اســاس »روش حقوقــی«3  را ایجــاد کــرد کــه تــا بــه امــروز روش اصلــی 
ــه توجــه  ــون موضوع ــن قان ــه تدوی ــا ب ــدگان آن نه تنه ــده اســت. نماین ــی مان ــوق اداری آلمــان باق حق
داشــتند؛ بلکــه بــر توســعه نظــری سیســتم ها و ســاختارهای اســتخراج شــده از قواعــد خــاص تاکیــد 
دارنــد. روش حقوقــی بــه دنبــال ایجــاد یــک نظــام نظــری بــود کــه ایــن تغییــرات را در اجــرای حقــوق 
اداری اعمــال کنــد. بــر ایــن اســاس، مســائلی ماننــد بررســی مجــوز ســاخت و ســاز، دعــاوی مالیاتــی یــا 
طــرح ســاخت خیابــان، دارای ویژگی هــای مشــترکی هســتند؛ اگرچــه بــا موضوعــات کامــاًل متفــاوت و 
پیچیــده ای ســروکار دارنــد. ایــن بینــش و تــالش بــرای توســعه آن، نشــانه آغــاز حقــوق اداری عــام بــه 

معنــای امــروز اســت.

کار پیشــگامانه در ایــن رابطــه توســط اتــو مایــر تکمیــل شــد. تفســیر او از اصــول اداری زیربنــای 
حقــوق اداری، تــا بــه امــروز بــر نظریــه آلمــان تأثیــر داشــته اســت. روش وی بــا الهــام از علــوم اداری 
فرانســه مطــرح شــد و از رویکــردی منظــم و اثبات گرایانــه پیــروی کــرد. مایــر حقــوق اداری آلمــان را 
بــه عنــوان یــک نظــام جامــع اعمــال دولتــی / اداری ارائــه داد. روش اتــو مایــر، دکتریــن حقــوق اداری 
ــده شــکل داده اســت کــه تمــام  ــن ای ــر ای ــی ب ــک نظــام منســجم مبتن آلمــان را در جهــت ایجــاد ی

1-Lorenz von Stein  

2-Special administrative law  

3-Juristische Methode  
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معنــای نظــری در خــود متــن هنجــاری قانــون موجــود مــی باشــد. عوامــل بیرونــی نبایــد هیــچ تاثیــری 
ــن هنجــاری توســعه و  ــح مت ــرد صحی ــق کارب ــده داشــته باشــند. نظــام اداری از طری ــال قاع ــر اعم ب
پیشــرفت می کنــد. پیشــرفت بیشــتر توســط قــوه مقننــه یــا سیســتم دادگاه هــا انجــام می شــود. رویــه 
ــد  ــوان الهام بخــش فرآین ــه عن ــد و ب ــا شــرایط جدی ــاق ب ــداوم انطب ــد م ــک رون ــوان ی ــه عن ــی ب قضای
ــوی  ــوق ماه ــردن حق ــد ک ــق نظام من ــد از طری ــن اداره قانونمن ــد. تضمی ــل می کن ــذاری عم قانونگ
ــال اداری را  ــر اعم ــی ب ــارت قضای ــای نظ ــی و پیش نیازه ــوق اساس ــدود حق ــه ح ــود ک ــل می ش حاص

ــد. ــخص می کن مش

مایــر »اداره« را  اقدامــات الزم بــرای تحقــق مســئولیت های دولتــی و اداری توصیــف می کنــد. او از 
اســتفاده از مفاهیمــی کــه در حقــوق مدنــی فرانســه و آلمــان ایجــاد شــده بــود، غافــل نمانــد و نظریــه 
خــود را پیرامــون مفهــوم عمــل اداری مــوردی یــا شــخصی1 ، بنــا نهــاد. بــه همیــن منظــور، مایــر از 
عبــارت acte administratif  فرانســوی بــه عنــوان الگــو اســتفاده کــرد و بــر اثــر حقوقــی آن، درقیــاس 

بــا یــک تصمیــم قضایــی، متمرکــز شــد.

اگرچــه نظریــه و روش مایــر بــه شــدت تحــت تأثیــر مــدل فرانســوی بــود؛ امــا بــر شــکل عمــل 
اداری متمرکــز شــد. رویکــرد فرانســوی  بــر صالحیــت و اختیــارات اداره متمرکــز بــود. اســاس سیســتم 
ــی  ــود کــه یــک عمــل اداری مــوردی، صــرف نظــر از قانون ــرض اســتوار ب ــن ف ــر ای ــر ب موردنظــر مای
بــودن آن،  بطــور کلــی تــا زمــان اعتــراض بــه آن الــزام آور اســت. از منظــر حاکمیــت قانــون، ایــن امــر 
بــه دالیــل قابــل قبولــی در شــیوه وی مطــرح شــده بــود؛ چراکــه بنــا بــود اعمــال اداری مــوردی در 

معــرض نظــارت گســترده قضایــی قــرار گیرنــد.

طبــق نظریــه حقوقــی مایــر، عمــل اداری مــوردی ناظــر بــر حقــوق و تکالیــف شــهروند در روابــط 
ــی  ــده اســت، انتزاع ــح ش ــون تصری ــه در قان ــی ک ــدات و حق های ــت اســت. بیشــتر تعه ــا دول ــود ب خ
هســتند. عمــل اداری مــوردی بــرای شــهروند و دولــت بــه طــور یکســان روشــن می کنــد کــه کــدام 
قاعــده خــاص در یــک مــورد خــاص قابــل اجــرا اســت. بنابرایــن، هــدف از عمــل اداری مــوردی ایجــاد 

پــل ارتباطــی بیــن قواعــد انتزاعــی منــدرج در قوانیــن و شــرایط خــاص اســت. 

ــاد  ــر انتق ــوق فرانســه از سیســتم مای ــا حق ــه ب ــن نظری ــل شــباهت ای ــه دلی ــان ب برخــی از محقق
کردنــد. دیگــران  از منظــر تفکیــک قــوا روش حقوقــی را زیــر ســؤال بردنــد و اســتدالل کردنــد کــه 

  1-Verwaltungsakt- the individual administrative act  
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عمــل اداری مــوردی بایــد ماننــد تصمیــم قضایــی، مســتقل باشــد و بنابرایــن فقــط در خــود دســتگاه 
اجرایــی قابــل اعتــراض باشــد؛ اعتراضــات بــه ایــن روش کوتــاه مــدت بــود؛ چراکــه همــگان بــر ایــن 

ــه ســمت اســتبداد حرکــت می کنــد. ــی ب ــد نظــارت قضای ــد کــه نظــام اداری فاق ــاور بودن ب

والتــر یلینــک1، از شــاگردان مایــر، کار وی را ادامــه داد و حقــوق اداری را در قــرن بیســتم پیــش 
ــه  ــش رفت ــر پی ــیار مداخله گ ــی بس ــت رفاه ــک دول ــمت ی ــه س ــدرن ب ــت م ــروز دول ــه ام ــرد. اگرچ ب
ــی  ــاب درس ــی کت ــمند اســت. بخــش کل ــم ارزش ــوز ه ــورد اداره هن ــک در م ــات یلین ــت، توضیح اس
ــردازد.  ــی می پ ــارت قضای ــردی شــهروندان و نظ ــوق ف ــوق اداری، حق ــات حق ــع و موضوع ــه مناب وی ب
همچنیــن حوزه هــای خــاص اداره و قواعــد آنهــا را نیــز بیــان کــرده اســت. یلینــک بــه عنــوان یکــی 
ــارات  ــا اختی ــید ت ــون، کوش ــت قان ــا حاکمی ــنا ب ــا و آش ــش از نازی ه ــرال پی ــاتید لیب ــن اس از آخری
ــع عمومــی  ــرای پیگیــری مناف ــرد محــدود کنــد، در حالی کــه ســعی داشــت ب ــا ف اداره را در رابطــه ب
ــک  ــرا یلین ــد. سوسیالیســت های ملی گ ــه کن ــت و اداره را توجی ــه دول ــارات الزم ب ــزوم اعطــای اختی ل
ــدرن  ــای م ــه معن ــوق اداری ب ــعه حق ــد. توس ــار کردن ــود برکن ــمت خ ــار را از س ــمند یهودی تب دانش
متوقــف شــد و دکتریــن تأســیس شــده توســط آن بــا »اصــل پیشــوا«2 جایگزیــن شــد.با پایــان یافتــن 
اســتبداد سوسیالیســت ملــی و تصویــب قانــون اساســی، توســعه حقــوق اداری دوبــاره آغــاز شــد و کار 

تدویــن حقــوق اداری آلمــان آغــاز شــد.

گفتار سوم. تحقق حقوق اداری از طریق قانون اساسی

ــون اساســی ســال 1949، باعــث  ــد آلمــان پــس از جنــگ، یعنــی قان ــون اساســی جدی وضــع قان
ایجــاد تغییــرات اساســی در حقــوق اداری آلمــان شــد.  تصویــب قانــون اساســی، حقــوق اداری ماهــوی 

را بــا ایجــاد حــدودی بــرای اعمــال اداری تغییــر داد.

قانــون اساســی آلمــان بســیاری از حوزه هــای صالحدیــد اداری را مشــمول محدودیت هــای قانــون 
اساســی قــرار داده و در ایــن فرآینــد ســاختار حقوقــی مــورد نظــر مایــر را تغییــر یــا جایگزیــن ســاخته 
ــت و  ــان دول ــاص می ــه خ ــی را از رابط ــی کل ــه حقوق ــر رابط ــم: مای ــتفاده می کن ــی اس ــت. از مثال اس
1-Walter Jellinek 

2-fuhrer principle  

بر اساس این اصل، راه حل تمام مشکالت در دستان پیشوا است. پیشوا هرکاری انجام دهد، الزم است . پیشوا هیچ گاه مرتکب 

اشتباه نمی شود و همه تصمیمات او درست است، پس مصون از هر نوع نظارتی است. باالترین مقام و فرستاده خدا است. 

قدرت از آن اوست و همه باید بی چون و چرا از دستوراتش تبعیت کنند. )مترجم(
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ــر  ــت نزدیک ت ــه دول ــی ب ــا شــهروندان معمول ــز می کــرد. شــخصی کــه در مقایســه ب شــهروندان متمای
اســت، رابطــه ای خــاص بــا دولــت دارد. طبــق نظــر مایــر، اعمــال اداری فــردی در ایــن روابــط خــاص 
مشــمول نظــارت کامــل قضایــی نیســتند و حقــوق فــردی منــدرج در قانــون اساســی از حمایــت محــدود 
برخــوردار اســت. در ســال 1972 دادگاه قانــون اساســی فــدرال وجــود ایــن روابــط خــاص را رد کــرد و خواســتار 

اعمــال کامــل حق هــای اساســی و حاکمیــت قانــون در آن مــوارد شــد.

بــا وجــود ایــن، جمهــوری فــدرال تصویــری از پیــروزی یــک طرفــه آرزوهــای بــزرگ حقوق اساســی 
بــر حقــوق اداری ارائــه نمی دهــد، آنگونه کــه بــا روش حقوقــی درک و توســعه یافتــه اســت. در عــوض، 
ــه بهتریــن شــکل بــه عنــوان یــک ترکیــب مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. تجربــه دوره  تعامــل ب
نــازی باعــث شــد تــا متخصصــان حقوقــی خیلــی بیشــتر بــه پیش نیازهــای نظــم دموکراتیــک لیبــرال 
مطابــق بــا حاکمیــت قانــون و منــدرج در قانــون اساســی فکــر کننــد. حقــوق اداری اتــو مایــر بــه وضــوح 
نتوانســته اســت ســدی بــر ضــد خودکامگــی و اســتبداد فراهــم کنــد. بــا ایــن وجــود، مفهــوم شــکلی 
آن و بــه ویــژه تأکیــد آن بــر قانونمنــد بــودن بــرای وظیفــه مهــم اعمــال احــکام کلــی و انتزاعــی قانــون 

اساســی در کار روزانــه دولــت اداری لیبــرال و دمکراتیــک موثــر بــوده اســت.

بنــد ســوم اصــل 11  و بنــد چهــارم اصــل2 19 منابــع اصلــی ایــن رویکــرد هســتند کــه حمایــت 
حقوقــی جامعــی را در برابــر عمــل مقــام عمومــی تضمیــن می کننــد. ایــن اصــول تضمیــن می کننــد 
ــد.  ــر حقــوق شــهروندان، مشــمول نظــارت قضایــی قــرار گیرن کــه همــه اعمــال عمومــی تاثیرگــذار ب
قابلیــت نظــارت قضایــی هــر عملــی بــه بنــد دوم مــاده 42 قانــون آییــن دادرســی دادگاه اداری3 بســتگی 
ــل قبــول اســت؛  دارد. ایــن مــاده بیــان مــی دارد کــه »دعــوای حقوقــی علیــه هــر عمــل عمومــی قاب
در صورتی کــه شــخص متاثــر بتوانــد امــکان نقــض حــق خــود را اثبــات کنــد« . ایــن حــق می توانــد 
منشــأ قانــون اساســی یــا قانــون پارلمــان یــا قانــون تفویضــی داشــته باشــد. طیــف گســترده ای از نظارت 
قضایــی آلمــان در بنــد چهــارم اصــل 19 قانــون اساســی تضمیــن شــده اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده 
ــدارد کــه شــهروندان  ــت مشــروطه آلمــان اســت: هیــچ حــوزه حقوقــی وجــود ن شــرایط اساســی دول

ــه پذیــرش نقــض حق هــای بنیادیــن خــود باشــند. مجبــور ب

1. حقوق  اساسی  نامبرده  ذیل  قوای  مقننه ، مجریه  و قضاییه  را به  منزله  قانون  نافذی  متعهد می  سازد.

2.  هر گاه  حق  کسی  از ناحیه  مقامات  رسمی  مورد تجاوز قرار گیرد راه  مراجعه  او به  دادگاه  باز خواهد بود و اگر هیچ  دادگاه  

دیگری  صالحیت  اختصاصی  نداشته  باشد به  دادگاه  های  عادی  می  توان  مراجعه  کرد.

3-Code of Administrative Court Procedure  

تحوالت حقوق
اداری آلمان
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ــه و  ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــد ســوم اصــل 20 بیشــتر م ــد ســوم اصــل 1 و بن ــن مســئله در بن ای
ــا  ــه ای ب ــوی و روی ــوق اداری ماه ــرر شــده اســت. حق ــن دو اصــل مق ــد توســط ای اصــل اداره قانونمن
توجــه بــه مرزهــای جدیــد اصــالح شــد. حق هــای بنیادیــن بــه عنــوان عوامــل تعییــن کننــده کلیــه 
ــودن  ــی ب ــاًل قانون ــن شــد. قب ــت تعیی ــی دول ــی کارکردهــای درون ــی حت ــات و تصمیمــات اجرای اقدام
بــه معنــای مطابقــت بــا قانــون موضوعــه بــوده؛ امــا اکنــون بــا طــرح »طبــق قانــون اساســی بــودن « 
تکمیــل شــده اســت. ایــده حقــوق اداری بــه عنــوان حقــوق اساســی عینیــت یافتــه متولــد شــد. اثــر 
الــزام آور تصمیمــات دادگاه قانــون اساســی فــدرال و امــکان دادرســی اساســی بــه عنــوان راهــی بــرای 
نظــارت بــر کلیــه اقدامــات قانونــی بــه منظــور ســازگاری آنهــا بــا حق هــای بنیادیــن، ایــن تغییــرات 

را نهادینــه کــرد.

ــه  ــه و اســاس روی ــوان پای ــه عن ــدرال ب ــون اساســی ف نظــام دادگاه اداری از تصمیمــات دادگاه قان
قضایــی خــود اســتفاده کــرد. ایــن امــر باعــث نفــوذ حق هــای بنیادیــن بــه همــه ابعــاد حقــوق اداری 
شــد. حقــوق بنیادیــن همچنیــن بــه عنــوان نشــانگر تغییــرات ارزشــی جامعــه عمــل می کننــد و بــه 
دادگاه هــا کمــک می کننــد تــا بــا پویایــی و تحــوالت اجتماعــی ســازگار شــوند. ایــن کارکــرد بــا ورود 
اخیــر فنــاوری و امنیــت داده هــا بــه عنــوان یــک حــق اساســی در قانــون اساســی آلمــان آشــکار شــد. 
ایــن حــق جدیــد، بنــد اول اصــل 2 قانــون اساســی1 و حــق حفاظــت از اطالعــات شــخصی را تغییــر 
ــد  ــت محافظــت می کن ــر جســتجوهای ســایبری دول ــور  از شــهروندان در براب داده اســت . حــق مذک
ــطح  ــخصی س ــات ش ــد مکاتب ــراه مانن ــای هم ــا و تلفن ه ــد رایانه ه ــی مانن ــتم های اطالعات ــه سیس و ب

ــد. ــا می کن ــت اعط ــابهی از امنی مش

تعامــل بیــن احــکام قانــون اساســی و ســنت های حقــوق اداری از طریــق ســه بحــث حقوقــی نشــان 
داده می شــوند: اصــل تناســب، تمایــز بیــن دولــت و جامعــه و تدویــن حقــوق اداری.

بند اول: اصل تناسب

کلیــه اعمــال عمومــی کــه حقــوق فــردی شــهروندان را محــدود می کنــد، تحــت نظــارت قضایــی 
قــرار می گیرنــد و ایــن اعمــال بایــد متناســب باشــند. اصــل تناســب بــه صراحــت در قانــون اساســی 

1. قوه  مقننه  تابع مقررات  قانون  اساسی  و قوای  مجریه  و قضاییه  پیرو قانون  خواهند بود.
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آلمــان مقــرر نشــده اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن اصــل بخشــی از بنــد ســوم اصــل 20 و اصــل 1 
قانــون اساســی اســت. درحالی کــه دیگــران آن را  مقــرر شــده در بندهــای دوم1 و ســوم اصــل 20 و بنــد 
ــون  ــا ایــن وجــود، ایــن اجمــاع وجــود دارد کــه قان اول اصــل 3 2 و بنــد دوم  اصــل 193 می داننــد. ب
اساســی اصــل تناســب را تضمیــن می کنــد و تناســب یکــی از عناصــر اساســی حاکمیــت قانــون اســت.

ایــده نظامــی کــه مانــع انجــام اقدامــات نامتناســب علیــه شــهروندان می شــود، بــه قانــون پلیــس و 
رویــه قضایــی دادگاه هــای اداری پــروس بازمی گــردد. امــروزه قانــون اساســی اصــل تناســب را بهیــک 
ــوق  ــده حق ــی محــدود کنن ــر همــه اعمــال حکومت ــن اصــل ب ــرده اســت. ای ــل ک ــام تبدی ــن ع تضمی
ــس متناســب  ــادل6  باشــد، پ ــی مناســب4 ، ضــروری5 و متع ــر اقدام ــل می شــود. اگ شــهروندان تحمی
ــرای کلیــه  ــا قانــون اساســی اســت. ایــن ســه عنصــر معیــار نظــارت قضایــی را ب و بنابرایــن مطابــق ب
اعمــال اداری تشــکیل می دهــد. اقدامــی مناســب اســت کــه بتوانــد هــدف مــورد نظــر را محقــق ســازد. 
اگــر عمــل مــورد نظــر در بیــن تمــام شــیوه های تحقــق هــدف کــه بــه یــک انــدازه مناســب هســتند، 

ــار کنــد، یــک عمــل ضــروری اســت. کمتریــن محدودیــت را برحق هــا ب

ــه حقــوق  ــه معنــای مضیــق، نســبت مناســب بیــن شــدت آســیب ب ــا تناســب ب عنصــر تعــادل ی
ــهروندان  ــان ش ــر زی ــد. اگ ــی می کن ــر را ارزیاب ــوی دیگ ــی از س ــع عموم ــو و مناف ــک س ــردی از ی ف
ــون  ــا قان ــر ب ــن مغای ــت بیشــتر باشــد، عمــل اداری موردنظــر نامتناســب اســت، بنابرای ــای دول از مزای

ــت. ــی اس ــی و غیرقانون اساس

متناســب بــودن در زمــان ارزیابــی عمــل اداری بســیار شــدیدتر اســت. در زمــان نظــارت بــر قوانیــن 
پارلمــان یــا حتــی قانــون تفویضــی، دادگاه هــا تمایلــی بــه پیش بینــی مالحظــات سیاســی قانونگــذاران 

رند.  ندا

بــه  حقــوق  دیگــران  تجــاوز  تــا حــدی  کــه   را  آزاد شــخصیت  خــود  و پیشــرفت   ترقــی   فــردی  حــق   1. هــر 
نشــود و بــه  نظمــی  کــه  حقــوق  اساســی  مقــرر داشــته  و یــا بــه  موازیــن  اخالقــی  لطمــه  وارد نســازد، داراســت .

و  رای   اخــذ  و  انتخابــات   طریــق   از  قــدرت   ایــن   اســت .  ملــت   از  دولــت   قــدرت   سرچشــمه     .2
گردیــد. خواهــد  اعمــال   قضاییــه   قــوه   و  مجریــه   قــوه   مقننــه ،  قــوه   خــاص  نهادهــای  وســیله   بــه  

کــرد.  وارد  تــوان   نمــی   خللــی   اساســی   حــق   یــک   اصلــی   ماهیــت   در  مــوردی   هیــچ   در   .3

4-Geeignetheit  

5-Erforderlichkeit  

6-Angemessenheit  

تحوالت حقوق
اداری آلمان
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بند دوم. دولت و جامعه

ــوق  ــی و خصوصــی و حق ــت عموم ــان مدیری ــح داده شــد، تفکیــک می ــاًل توضی ــه قب همانطــور ک
مدنــی پایــه و اســاس حقــوق آلمــان در طــول قرن هــا بــوده اســت. در دهه هــای اخیــر، ایــن موضــوع 
بحــث برانگیــز شــده اســت و گاهــی بــه عنــوان یــک ســاختار ایدئولوژیــک قــرن نوزدهمــی بــه دو دلیــل 
رد می شــود: دلیــل اول اینکــه بســیاری از ویژگی هــای دولــت مــدرن »ترکیبــی« از اعمــال عمومــی و 
خصوصــی اســت؛ دلیــل دوم آنکــه در یــک سیســتم دموکراتیــک جامعــه بــه پایــه و اســاس حاکمیــت 
ــون اساســی تفکیــک را می پذیــرد و در عیــن حــال آن را  ــا ایــن حــال، قان دولــت تبدیــل می شــود. ب

ــه تاریخــی خــود جــدا می کنــد. از مفاهیــم و پیامدهــای اقتدارگرایان

قانــون اساســی، نظــام اســتبدادی را بــا نظــام دموکراتیــک جایگزیــن کــرد. شــهروندان )بــه جــای 
یــک حــزب یــا یــک فــرد( دوبــاره منشــا حاکمیــت شــدند. از یــک طــرف، قانــون اساســی بــا ایجــاد 
ــوق  ــایی حق ــا شناس ــه ب ــد و از جامع ــد می کن ــت تاکی ــوای حکوم ــک ق ــر تفکی ــی ب محدودیت های
بنیادیــن حمایــت می کنــد. بــه عنــوان یــک اصــل، حقــوق بنیادیــن در روابــط حقوقــی بیــن اشــخاص 
خصوصــی کاربــرد نــدارد، بــا ایــن وجــود، وقتــی پــای دولــت بــه میــان آیــد، اهمیــت پیــدا می کننــد. 
بــه عنــوان مثــال، صاحبخانــه می توانــد قــرارداد اجــاره مســکن را تحــت شــرایط خــاص فســخ کنــد؛ 
امــا، زمانی کــه دادگاه هــا موظــف هســتند مســتأجر را اخــراج کننــد، بایــد در تصمیمــات خــود حقــوق 

وی )حریــم خصوصــی، حــق زندگــی خانوادگــی و غیــره( را در نظــر بگیرنــد.

ــردی  ــد. آزادی ف ــرار می دهن ــت ق ــار دول ــدرت را در اختی ــه شــیوه دموکراتیــک ق ــردم کشــور ب م
اســت کــه قانــون اساســی مــدرن را از پیشــینیان اســتبدادی خــود متمایــز می کنــد. ایــن آموزه هــای 
تــا حــدودی فلســفی، اهمیــت عملــی زیــادی دارنــد. اگــر اســتفاده از حقــوق اداری اجبــاری نباشــد و 
اداره بــه قــدرت اجبــاری آن وابســته نباشــد، بــه عنــوان مثــال در امــور مالیاتــی، ممکــن اســت عملکــرد 
ــا اســتفاده از ابزارهــای حقــوق مدنــی ماننــد قراردادهــا انجــام دهــد. ایــن قــدرت انتخــاب  خــود را ب
هــم بــه شــکل ســازمانی نهادهــا و هــم بــه شــکل روابــط حقوقــی بیــن دولــت و شــهروندان تعمیــم 
ــم  ــر اداره تصمی ــی اگ ــد و حت ــات و تصمیمــات اداری را الزامــی می کن ــون اساســی اقدام ــد. قان می یاب
ــی« می شــود.  ــه ســمت »حقــوق مدن ــرار  ب ــع از ف ــد، مان ــی عمــل کن بگیــرد کــه طبــق حقــوق مدن
اعمــال حقــوق مدنــی توســط دولــت بــه موجــب بنــد اول اصــل ســوم قانــون اساســی1 ، بــا ممنوعیــت 

 1.  همه  افراد در مقابل  قانون  برابرند.
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اعمــال خودســرانه و الــزام بــه رعایــت اصــول حقــوق اساســی حاکــم بــر حقــوق اداری از جملــه اصــل 
تناســب، محــدود شــده اســت.

ــورت  ــه ص ــود. ب ــرای اداره می ش ــژه ای ب ــی وی ــوق مدن ــاد حق ــه ایج ــر ب ــا منج ــن محدودیت ه ای
مبهــم زمینه هایــی از مقــررات وجــود دارد کــه جنبه هایــی از حقــوق اداری و مدنــی را در بــر 
ــی از  ــق انبوه ــون از طری ــد، اکن ــوق اداری اداره می ش ــاص حق ــعب خ ــا ش ــاًل ب ــه قب ــد. آنچ می گیرن
قوانیــن تنظیــم می شــود کــه فقــط از نظــر هــدف حمایتــی حقــوق اساســی بــا هــم در ارتبــاط هســتند. 
ــوان  ــه عن ــد ب ــم می گیرن ــد و تصمی ــل نمی کنن ــی عم ــوق عموم ــق حق ــا طب ــه نهاده ــه زمانی ک البت
نهادهــای حقــوق مدنــی عمــل کننــد، در خصــوص میــزان تاثیــر ایــن تضمینــات تردیــد وجــود دارد. بــه 
عنــوان مثــال، شــرکت فــرودگاه فرانکفورت»فراپــورت«1 یــک شــرکت بــا مســئولیت محــدود اســت کــه 
دولــت بــه عنــوان ســهامدار اکثریــت در آن حضــور دارد . ایــن ســوال مطــرح شــد کــه آیــا فراپــورت 
ــون  ــل 8  قان ــد اول اص ــق بن ــع را مطاب ــد و آزادی تجم ــد باش ــان پایبن ــی آلم ــون اساس ــه قان ــد ب بای
اساســی2  در اماکــن خــود تضمیــن کنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت خصوصــی بــر اســاس حقــوق 
مالکانــه خــود می توانــد  بــه تظاهرکننــدگان اجــازه تجمــع ندهــد. بــا ایــن حــال، دادگاه قانــون اساســی 
فــدرال تأکیــد کــرد کــه فراپــورت طبــق قانــون اساســی موظــف اســت و بنابرایــن نمی توانــد مانــع ورود 
تظاهرکننــدگان شــود، اگرچــه مالکیــت دولــت مبتنــی بــر مقــررات حقــوق مدنــی اســت. ایــن تصمیــم 
حاکــی از ایــن قاعــده اساســی اســت کــه تضمیــن حمایــت حقوقــی و اداره قانونمنــد همــواره مرتبــط 
هســتند و دولــت نمی توانــد بــا اســتفاده از حقــوق خصوصــی از محدودیت هــای حقــوق عمومــی خــود 

فــرار کنــد.

بند سوم. تدوین و صالحیت اختیاری

ــن  ــی، ممک ــتگاه های عموم ــه دس ــرای هم ــد ب ــون واح ــع قان ــی وض ــوق اداری،  یعن ــن حق تدوی
اســت صرفــا یکــی از مشــکالت ســازمان و مدیریــت بوروکراتیــک بــه نظــر رســد. در آلمــان ایــن ســوال 
همــواره بــا نگرانی هــای گســترده تر دربــاره دولــت قانونمنــد مطــرح بــوده اســت. لورنــز فــون اشــتاین 
طرفــدار تدویــن کامــل حقــوق اداری بــود؛ امــا ایــن ایــده کــه اداره می توانــد بــه طــور کلــی تنظیــم 
شــود، بــا شــک و تردیــد روبــه روو شــد. در ســال 1910، نظــر فــون اشــتاین در مــورد تدویــن بــار دیگــر 
در محافــل علمــی مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه امــکان ایجــاد یــک اداره قانونمنــد بــدون وجــود یــک 

1-Fraport

2.  تمام  افراد آلمانی  حق  خواهند داشت  با رعایت  آرامش  و بی  اسلحه  دور هم  جمع شوند بدون  آن  که  به  مقامی  قبال اطالع  داده  و یا کسب 

اجازه  کرده  باشند.
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قانــون جامــع را زیــر ســوال می بــرد. بســیاری از اندیشــمندان آلمانــی ایــن نظــر را نپذیرفتنــد و اظهــار 
ــون واحــد  ــک قان ــن وضــع ی ــی نیســت و بنابرای ــًا حقوق ــك مســئله صرف ــل اداری ی ــه عم داشــتند ک
امکان پذیــر نیســت. آنهــا اســتدالل کردنــد کــه اداره بــه مــواردی فــردی می پــردازد و مجموعــه ای از 

قواعــد کلــی، انعطــاف الزم بــرای رســیدگی بــه ایــن امــور را نــدارد.

ــش  ــن »بخ ــرای تدوی ــی ب ــرا، تالش های ــت های ملی گ ــیدن سوسیالیس ــدرت رس ــه ق ــل از ب قب
عمومــی « حقــوق اداری انجــام شــده بــود؛ امــا بــه تصویــب نرســید. فقــط در ســال 1976، مجموعــه 
قوانینــی بــرای اداره فــدرال  وضــع شــد. همــه ایــاالت آلمــان کدهــای اداری بــرای اداره ایالــت خــود 
ــا کدهــای فــدرال یکســان هســتند. بنابرایــن صالحیــت تصویــب  ــد. بیشــتر ایــن کدهــا ب وضــع کردن
قانــون اداری عــام بــه طــور مســاوی بیــن ایالت هــا و دولــت فــدرال تقســیم شــد. در حالی کــه ممکــن 
ــه  ــوط ب ــه ای مرب ــون روی ــاوت باشــد، وضــع قان ــت مربوطــه متف ــه ایال ــوی بســته ب ــون ماه اســت قان

ــم می شــود.  ــدرال تنظی ــت ف ــه طــور یکنواخــت توســط دول ــدرال اســت و ب ــت ف دول

امــا برخــی از حوزه هــای حقــوق اداری، بــه ویــژه موضوعاتــی کــه از پیچیدگــی باالیــی برخــوردار 
هســتند، ماننــد تصمیمــات مربــوط بــه طــرح کاربــری اراضــی یــا مجــوز تأسیســات عظیــم فنــی، در 
برابــر وضــع مقــررات قانونــی مقــاوم هســتند؛ چراکــه ایــن حوزه هــا از پیچیدگــی زیــادی برخوردارنــد 
و بــه دلیــل اینکــه ایــن تصمیمــات نــه فقــط بــر متقاضیــان یــا شــاکیان منفــرد، بلکــه بــر بســیاری از 
طرفیــن دیگــر نیــز تأثیرگــذار هســتند، نیــاز بــه انعطــاف زیــادی دارنــد. بــرای رعایــت حــد وســط میــان 
ــای  ــد و صالحیت ه ــارات موســع اســتفاده می کنن ــن از عب مســئولیت پارلمــان و انعطــاف اداری، قوانی
ــر و  ــع و انعطاف پذی ــررات موس ــه مق ــوط ب ــای مرب ــد. خطره ــذار می کنن ــت واگ ــه دول ــاری را ب اختی
ــارت  ــت نظ ــا ضمان ــدی ب ــا ح ــترده ت ــاری گس ــات اختی ــق تصمیم ــن از طری ــتم تدوی ــف سیس تضعی
قضایــی عمومــی تعدیــل می شــوند. نظــارت قضایــی هــم شــامل مطابقــت تصمیمــات اداری بــا قانــون 
و هــم عینیــت1 و تناســب اعمــال صالحیت هــای اختیــاری اســت و در مالحظــات عملــی معمــوال نظــر 

ــه می شــود. ــات اداری از ســوی قضــات پذیرفت مقام

ایــن ســؤال باقــی می مانــد کــه آیــا تدویــن حقــوق اداری از منظــر حقــوق اساســی ضــرورت دارد 
یــا خیــر. تدویــن بــه معنــای ایجــاد قطعیــت قانونــی و وضــع مجموعــه قانونــی کــه بــرای همــگان قابــل 
ــن،  ــالوه برای ــک عمــل اداری مناســب اســت. ع ــودن ی ــی ب ــرای ترســیم قانون ــم باشــد و ب درک و فه
تدویــن منجــر بــه پیش بینــی بیشــتر اقدامــات اداری می شــود. ایــن امــر بــه نوبــه خــود بــه حمایــت 

 1-Objectivity
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بهتــر از وضعیــت حقوقــی شــهروندان می انجامــد. در عیــن حــال، تــالش بــرای تدویــن کلیــه موضوعــات 
ــه زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی اســت.  ــوط ب ــات مرب ــای پوشــش تمــام جزئی ــه معن حقــوق اداری ب
ــه یــک  ــی مــورد حمایــت، الزم اســت، ممکــن اســت ب ــرای حفــظ امنیــت حــوزه آزادی قانون آنچــه ب
اداره عمومــی کامــاًل محــدود و انعطاف ناپذیــر منجــر شــود. بــا ایــن وجــود قانــون آییــن اداری1 گامــی 
مهــم بــرای نظــام حقوقــی آلمــان اســت کــه یکپارچه ســازی رویه هــای اداری را در پــی داشــته اســت، 
محدودیت هــای قانــون اساســی عمــل دولــت را شــفاف کــرده و کار دادگاه هــا را کاهــش داده  اســت و 

در عیــن حــال، کارآیــی اداری و حقــوق شــهروندان را تقویــت کــرده اســت.

گفتار چهارم. چالش های حقوق اداری آلمان

آیــا هنــوز نظــام اداری آلمــان بــرای مواجهــه بــا چالش هــای قــرن بیســت و یکــم مناســب اســت؟ 
ــا دو بحــران مواجــه اســت: )1(  ــد کــه حقــوق اداری آلمــان ب حامیــان »حقــوق اداری نویــن« معتقدن
ــی  ــدن و اروپای ــی ش ــد جهان ــه رش ــات رو ب ــی و اداری و )2( مطالب ــای اجتماع ــش پیچیدگی ه افزای

ــه روش هــای حقوقــی تثبیــت شــده  نیــاز دارد. شــدن. مدیریــت مناســب هــر دو تحــول ب

بند اول. پیچیدگی ها

ایــن اســتدالل مطــرح می شــود کــه شــرایط اعمــال اقتــدار اداری بــه دلیــل افزایــش کارکردهــای 
اداری و پیچیدگــی آنهــا اساســًا تغییــر کــرده اســت.  معجــزه اقتصــادی آلمــان در دهــه 1960 منجــر 
ــک  ــذار از ی ــا گ ــد. ب ــدار ش ــادی پای ــی و اقتص ــرفت اجتماع ــده پیش ــترده و وع ــی گس ــه خوش بین ب
دولــت لیبــرال بــه ســمت یــک دولــت رفاهــی فعــال و چالش هــای اضافــی حمایــت از محیــط زیســت، 
ــی2  ــزی دولت ــد. برنامه ری ــه وجــود آم ــت ب ــا و مســئولیت های دول ــل توجهــی در کارکرده ــش قاب افزای
ــتی،  ــای بهداش ــوزش، مراقبت ه ــی، آم ــری اراض ــزی کارب ــا برنامه ری ــروژه ت ــزی پ ــه و برنامه ری از بودج
ــد میــان تصمیمــات پیچیــده  ــه و غیــره گســترش یافتــه اســت. پیون حمــل و نقــل محلــی، دفــع زبال
ــر شــد. ســاختار ســنتی  ــد ضعیف ت ــن رون ــی ای ــای قانون ــی و مبن ــات دولت اتخــاذ شــده توســط مقام
قواعــد قانونــی شــرطی )»اگــر ... ســپس«(3 بــرای اهــداف برنامه ریــزی بایــد تعدیــل می شــد. درنتیجــه 

1-Administrative Procedure Act )Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG(
2-State planning
3-if...then

  یعنی شرایط و الزامات تصمیم گیری در زمینه خاص از قبل در قوانین مقرر شده و اداره ملزم به توجه به آنها است.
 در واقع قانون الزامات و نوع عمل و تصمیم مقام اداری را تعریف کرده است. )مترجم(

تحوالت حقوق
اداری آلمان
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بــه عنــوان یــک نظــم حقوقــی جداگانــه، شــبیه بــه حقــوق بین الملــل عمومــی شــناخته می شــد 
ــا  ــه ب ــگام مواجه ــه هن ــه ک ــزی بیگان ــان و چی ــوق آلم ــر حق ــی ب ــزا و بیرون ــر مج ــا تأثی ــی ب - نظم
ــود  ــون وج ــرد اکن ــن رویک ــه ای ــت. البت ــا آن را نپذیرف ــه ی ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــت م آن می بایس
نــدارد. امــروزه، حقــوق اتحادیــه اروپــا بخشــی جدایی ناپذیــر از سیســتم حقوقــی ملــی اســت. مرحلــه 
جدیــد بــا همبســتگی متقابــل بیــن کشــورهای اروپایــی مشــخص می شــود کــه مســتلزم لــزوم انطبــاق 
نظام هــای حقوقــی ملــی بــا حقــوق اتحادیــه اســت. در بســیاری حوزه هــا، اداره اروپــا شــبیه بــه یــک 
ســاختار شــبکه ای اســت کــه در آن ســطوح مختلــف تصمیم گیــری در تعامــل هســتند. حقــوق اروپــا 
ــار  ــظ آث ــل حف ــال اص ــا اعم ــترک ب ــت. اداره مش ــیون اس ــی و کمیس ــات مل ــکاری مقام ــتلزم هم مس
مفیــد1  امکان پذیــر اســت کــه کشــورهای عضــو را ملــزم می کنــد تــا در مــواردی کــه حقــوق اروپایــی 
منجــر بــه تعــارض صالحیت هــا  می شــود، بــه گونــه ای وفادارانــه و مؤثــر عمــل کننــد. بــر ایــن اســاس، 
حقــوق اداری آلمــان بــرای تحقــق الزامــات حقــوق اروپایــی در حــال تحــول مــداوم اســت. درنتیجــه 
ــررات  ــن مق ــدات و همچنی ــد معاه ــد قواع ــی، بای ــون اساس ــی و قان ــات قانون ــت الزام ــر رعای ــالوه ب ع
اروپایــی در نظــر گرفتــه شــوند. قواعــد نهادهــای اروپایــی بطــور مســتقیم در نظام هــای حقوقــی ملــی 
قابــل اجــرا هســتند و نســبت بــه کلیــه قوانیــن ملــی- حتــی قانــون اساســی- برتــری دارنــد. قــدرت 
عمومــی حاکــم متعهــد بــه اعمــال اصــول معاهــدات اســت. بنابرایــن، تمــام قوانیــن ملــی بایــد مطابــق 

بــا قوانیــن اروپایــی تفســیر شــوند.

رونــد اروپایــی شــدن قابــل مقایســه بــا تغییــر نظــری حقــوق اداری آلمــان اســت کــه بــا تصویــب 
ــون  ــت قان ــوق اداری تحــت حاکمی ــه دوم حق ــوان آن را مرحل ــد و می ت ــه وجــود آم ــون اساســی ب قان
ــی دوســویه اســت. در  ــوق اروپای ــان و حق ــوق اداری آلم ــط حق ــن حــال، رواب ــا ای اساســی دانســت. ب
حالــی کــه حقــوق آلمــان بایــد مطابــق بــا معیارهــای حقــوق اروپایــی باشــد، ایــن بــدان معنــی نیســت 
ــی  ــوق اداری داخل ــوند. حق ــل می ش ــان تحمی ــی آلم ــه حقوق ــر نظری ــه ب ــاًل بیگان ــدی کام ــه قواع ک
ــی )شــورا ، پارلمــان، کمیســیون( و  ــات اروپای ــع و الهام بخــش مقام ــوان منب ــه عن کشــورهای عضــو ب
رویــه قضایــی دیــوان دادگســتری اروپــا عمــل کــرده اســت. عناصــر خــاص حقــوق اداری کشــورهای 
عضــو، حقــوق اروپایــی را شــکل داده اســت. اصــل تناســب آلمــان بــه وضــوح بــرای اولیــن بــار توســط 
دیــوان دادگســتری اروپــا بــرای تعــادل در آزادی بازارهــا و اختیــارات تنظیمــی ملــی اســتفاده شــد و 

بعــداً بــه یــک اصــل فراگیــر تبدیــل شــد کــه اکنــون صریحــًا در معاهــده ذکــر شــده اســت.

بند سوم. حقوق اداری نوین

1-The principle of effet utile  
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ــه پایــه و اســاس اســتدالل »حقــوق اداری نویــن« تبدیــل  روایــات پیچیدگــی و اروپایــی شــدن ب
شــده اســت. ایــن انتقــاد کــه حقــوق اداری ســنتی آلمــان دیگــر بــرای تحقــق اهــداف موردنظر مناســب 
نیســت، نشــانگر آخریــن تکــرار اختالفــات علمــی بیــن طرفــداران لورنــز فــون اشــتاین و روش حقوقــی 
اســت. در حالی کــه روش حقوقــی فقــط بــه اعمــال )حقوقــی( اداری1  توجــه دارد، علــوم اداری تمرکــز 
خــود را گســترش داده اســت تــا جنبه هــای اقتصــادی، جامعــه شــناختی، روانشــناختی و جغرافیایــی را 
در بــر بگیــرد. »حقــوق جدیــد اداری« ســعی کــرده اســت بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا راه حــل یــک 
مســئله خــاص کاربــردی اســت، تمرکــز نظــری را از اشــکال حقوقــی و نظــارت قضایــی بــه رویکــردی 
ــر ایــن اســاس از یــک رویکــرد صــرف حقوقــی فراتــر  مشــکل محــور و عملــی محــور تبدیــل کنــد. ب
ــد.  ــل می کن ــری دخی ــد تصمیم گی ــادی را در فرآین ــژه اقتص ــی و به وی ــات غیرحقوق ــه و مالحظ رفت
ــن توســعه یافتــه اســت کــه از نظــام قدیمــی  ــر اینکــه یــک سیســتم جایگزی ــت دارد ب »نویــن« دالل
ــن«  ــوق اداری  نوی ــت. »حق ــده اس ــاد نش ــی ایج ــن نظام ــوز چنی ــال، هن ــن ح ــا ای ــی رود. ب ــر م فرات
مجموعــه قواعــدی همگــن نیســت و در واقــع آزمایــش نظــری در حــال توســعه اســت کــه ســؤاالت 

ــد. ــرح می کن ــتری را مط بیش

کارکــرد حقــوق اداری تعییــن قانونــی بــودن اعمــال اجرایــی در یــک مــورد خــاص اســت. بــه طــور 
ــری  ــد تصمیم گی ــی در فرآین ــرورت قانون ــر از ض ــی فرات ــادی و غیرحقوق ــل اقتص ــال عوام ــی اعم کل
باعــث می شــود کــه حقــوق اداری دیگــر بــر قانونــی بــودن یــک عمــل متمرکــز نشــود؛ بلکــه »صحیــح 
ــه معنــای پذیــرش ایــن فــرض  ــا »کارآیــی«3 آن را نیــز درنظــر بگیــرد. چنیــن تغییــری ب ــودن«2 ی ب
ــد موضــوع  ــن مســئله می توان ــم اشــتباه. ای ــی باشــد و ه ــم قانون ــد ه ــه عمــل اداری می توان اســت ک
ــن  ــد چنی ــان نمی توان ــی آلم ــث حقوق ــال، مباح ــن ح ــا ای ــد. ب ــی باش ــا عمل ــی ی ــث اخالق ــک بح ی
مالحظاتــی را دربرگیــرد؛ زیــرا ابتنــای تصمیمــات بــر عوامــل بیرونــی تعییــن نشــده توســط پارلمــان 
توســط، موجــب می شــود کــه اصــل اداره قانونــی و ضــرورت مشــروعیت دموکراتیــک اقــدام دولــت از 

بیــن  رود.

ــه یــک سیســتم  وظیفــه تئــوری حقــوق اداری، تبدیــل یافته هــای علــوم اجتماعــی و اقتصــادی ب
هنجــاری قانونــی و دارای مشــروعیت دموکراتیــک و قابــل کنتــرل حقوقــی اســت. مالحظــات مربــوط 
بــه کارآیــی و اخــالق می توانــد از طریــق صالحیت هــای اختیــاری یــا تفســیر عبــارات قانونــی درنظــر 

گرفتــه شــود.

1-Administrative )legal( acts

2-Rightness

3-Efficiency  

تحوالت حقوق
اداری آلمان
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در مقابــل، رویکــردی کــه هــدف آن تمرکــز بــر ابعــاد غیرحقوقــی باشــد، بــه عنــوان رویکــردی کلی، 
ــر ســؤال  ــوق اداری را زی ــودن« حق ــد ب ــن رویکــرد احتیاطــی »جدی ــون اساســی اســت. ای خــالف قان
ــی ابعــاد  ــاری و ارزیاب ــا اســتفاده از صالحیت هــای اختی ــن مســئله کــه تصمیمــات اداری ب ــرد: ای می ب
حقوقــی و غیرحقوقــی موضوعــات اتخــاذ شــوند، امــر جدیــدی نیســت و می توانــد بــه گســترش افــق 
ــکان  ــاری و ام ــای اختی ــه صالحیت ه ــورد دامن ــدی در م ــاز بحــث جدی ــن آغ ــران و همچنی ــد مدی دی

ادغــام ابعــاد غیرحقوقــی در حقــوق اداری بینجامــد.

اندیشــمندان دیگــری نیــز از طریــق دیدگاه هــای علــوم اجتماعــی بــه دنبــال اصــالح حقــوق اداری 
ــران  ــی متشــکل از بازیگ ــبکه های ترکیب ــق ش ــی از طری ــه صــورت جمع ــد ب ــا می خواهن ــد. آنه بوده ان
ــر  ــان ب ــازند. سیســتم پیشنهادی ش ــع س ــی را مرتف ــط، مشــکالت اجتماع ــی و مختل خصوصــی، عموم
ــکیل  ــی را تش ــبکه های مدیریت ــود ش ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــز اس ــرکت ها متمرک ــی و ش ــکل جمع تش
ــی  ــار منف ــدرت و ایجــاد آث ــوق اساســی ق ــار شــدن حــدود حق ــه ت ــن رویکــرد منجــر ب ــد. ای می دهن
ــت و  ــن دول ــک بی ــن تفکی ــود. همچنی ــده می ش ــرکت کنن ــهروندان غیرش ــرای ش ــک ب غیردموکراتی
جامعــه از بیــن مــی رود. درحالی کــه ایــن تفکیــک بــه موجــب بنــد ســوم اصــل 1 و بنــد دوم اصــل 20 
ــن محدودیت هــا  ــه ای ــون اساســی و جامعــه نامحــدود ب ــه قان ــت محــدود ب ضــرورت دارد و  یــک دول
ــدار عمــل غیررســمی و مشــارکتی هســتند بیشــتر توســط  ــی کــه طرف ــرد. نظریه های ــرض می گی را ف
اندیشــمندان علــوم اجتماعــی مــورد حمایــت قــرار گرفتــه انــد. رویکرد آنهــا نتوانســته اســت متخصصان 

حقــوق آلمــان را قانــع کنــد.

نتیجه

روش حقوقــی و تمرکــز آن بــر عمــل حقوقــی، هســته حقــوق اداری آلمــان را تشــکیل می دهــد. از 
بعضــی جهــات، روش حقوقــی بــرای واکنــش بــه تغییــرات ســریع اجتماعــی و حقوقــی بســیار ســفت 
ــه  ــی ســنتی ک ــای حقوق ــی و سیســتماتیک آن و ابزاره ــاًل انتزاع ــت کام و ســخت شــده اســت. ماهی
بــرای محافظــت از حقــوق فــردی ابــداع شــده اســت، بایــد بــرای پاســخگویی بــه خواســته های شــرایط 
ــده اســت، از لحــاظ  ــادی آن منســوخ ش ــی بنی ــه مبان ــان اینک ــه، بی ــود. اگرچ ــم ش ــه تنظی تغییریافت
تجربــی و هنجــاری قانــع کننــده نیســت. در عــوض، بایــد رویکــردی نظــری جســتجو کــرد کــه هــم از 
ــرای  ــه اجــرای نوآوری هــای الزم ب توســعه تاریخــی حقــوق اداری آلمــان آگاه باشــد و هــم متمایــل ب

گنجانــدن مطالبــات دولــت چنــد الیــه و چنــد عرصــه در اروپــا باشــد.
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ــه ماهیــت بســیار انعطاف پذیــر آن، مؤثرتریــن  ــا توجــه ب ــر آن، ب عمــل اداری و تمرکــز دکتریــن ب
ــن مســئله  ــود. ای ــرا ش ــذاری اج ــد در ســطح قانونگ ــی می  توان ــم حکمران ــی اســت. مفاهی ــزار حقوق اب
تضمیــن می کنــد کــه حقــوق اداری پیامدهــای حقوقــی نتیجــه محــور بیشــتری داشــته باشــد. در ایــن 
راســتا، نظــام حقــوق اداری آلمــان در مقایســه بــا ســایر نظم هــای حقوقــی نیــازی بــه عقــب نشــینی 
نــدارد و مطمئنــًا بــر چالش هــای اروپایــی شــدن غلبــه خواهــد کــرد و یــک رونــد توســعه 400 ســاله، 
مــا را بــا یــک اداره محــدود بــه قانــون اساســی و قطعیــت قانونــی مواجــه کــرده اســت تــا بــرای آینــده 

ــزی کنیــم. فــردی و جمعــی خــود برنامه ری
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Abstract:
The structure and function of German administrative law must be un-
derstood in light of historical issues and the requirements of the Consti-
tution. In the 19th century, the political climate changed in order to pro-
tect human rights and expanse the principle of a lawful administration 
and the level of government intervention in individual rights increased. 
As a result, judicial review was introduced to protect the individual in 
front of the administration. This century in Germany is characterized 
not only by the constitutional rights movement but also by the creation 
of substantive administrative rights. Administrative law became a sep-
arate discipline from constitutional law. The 1949 Constitution brought 
about fundamental changes in administrative law; It has established 
the form of administration and the rules that govern it, and in various 
articles, it has provided effective guarantees for the principle of a law-
ful administration and judicial review. In recent years, there has been 
criticism of German administrative law, and a group of thinkers has 
called for the creation of new administrative law in response to the 
social, administrative complexities and demands of Europeanization, 
arguing that traditional German administrative law is no longer suitable 
for this purpose.
Keywords: Administrative law, judicial review, administrative courts, the rule 
of law
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