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 -1عضو هيأت علمي گروه حقوق ،واحد كازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،كازرون ،ایران.
 -2دانشجوي دكتري تخصصي حقوق عمومي ،واحد شيراز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شيراز ،ایران.
(نویسنده مسئول)Ahmadsajedi@yahoo.com :

چکيده
مطالعه رویه قانونگذاري در آلمان ایجاب مي كند تا در ابتدا به بررسي مختصر ساختار دو مجلس
بوندستاگ (مجلس فدرال كه نماینده عوام است) و بوندسرات (شوراي فدرال -اتاق ایاالت فدرال) بپردازیم.
 .1ساختار مجالس
آ .بوندستاگ
2
بوندستاگ مجلسي پرشمار و شلوغ محسوب ميشود چرا كه از زمان اتحاد ،شامل  662نماینده ميشود.
1

این مقاله ترجمه مي باشد.

 .1این مقاله پژوهش م .فرومون را تکميل و به روز مي كند :رویه قانونگذاري در جمهوري فدرال آلمان ،نشریه ( ،)Pouvoirsشماره
 ،1981 ،16ص  .143عالوه بر جزوههاي حقوق اساسي و تفسيرات قانون اساسي ،ما در این مقاله از منابع زیر بهره بردهایم:
; Stern, Staadrecht der BRD, t 2, 1980 ; Schneider, Gesetzgebung, 1982
; Achterberg, Parlamentsrecht, 1984
Isensee/Kirschoff, Handbuch des Staatssrecht, t 2, 1987
مقاالت ه.ه .كالین ،دبليو ،زه و ر .هرزوگ درباره ساختار و كاركرد مجالس )و(  t 3, 1988مقاله ف .اوسنبول درباره رویه قانونگذاري
; Schneider/Zeh, Parlamentsrecht Und Parlamentspraxis, 1989
Ipsen, Staatsorganisationsrecht, 1992.
همچنين در این باره مجلهاي تخصصي نيز وجود دارد:
)Zeitschrift fur Parlamentsfragen (ZParl
 .2توزیع كرسيها پس از انتخابات  2دسامبر  1990بدین شرح است:
اتحاد دموكرات مسيحي آلمان/اتحاد سوسيال مسيحي آلمان 319:كرسي؛ حزب سوسيال دموكرات  239كرسي؛ حزب ليبرال
دموكرات 79 :كرسي؛ اتحاد /90سبز 8 :كرسي؛ حزب سوسيال دموكرات 17 :كرسي.
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گروههاي پارلماني – یا فراكسيونها  −زندگي پارلماني آلمان را شکل ميدهند و هماهنگ ميكنند.
این گروهها شامل حداقل  %5اعضاء مجلس بوندستاگ ميشوند كه عضو یک حزب واحد و یا احزاب مختلفي
باشند كه در هيچ ایالتي با یکدیگر رقابت انتخاباتي نداشته باشند (ماده  10آیيننامه داخلي بوندستاگ).
«اعضاي وابسته» نيز به این گروهها افزوده ميشوند .گروههاي پارلماني آزادانه سازماندهي ميشوند اما
اساسنامه آنها 2داراي الگویي بسيار مشترک است :ریيس فراكسيون كه «دبيران پارلماني»
( )Parlamentarichen Geschaftsfuhrerاو را یاري ميكنند .دبيران مذكور از سوي مجمع عمومي
گروه مربوطه انتخاب ميشوند و كارگروههایي به آنها ميپيوندند .عالوه بر این گروههاي پارلماني همکاراني
را به طور مستقيم به كار ميگيرند .عالوه بر سهم الزامي اعضاء ،فراكسيونها منابع مالي خود را اساساً از
بودجه عمومي (كه همراه با بودجه بوندستاگ تخصيص داده ميشود) تامين ميكنند 3.از سال  ،1977در
محاسبه بودجه عمومي گروههاي پارلماني ،افزایش بودجهاي به نفع گروههاي پارلماني اپوزیسيون در نظر
گرفته ميشود .تركيب ارگانهاي پارلماني (كميسيونها ،شوراي بزرگان ،كميسيون حل اختالف) و همچنين
توزیع مسئوليتها (ریاست و معاونت بوندستاگ؛ ریاست كميسيونها) به نسبت تعداد اعضاي گروهها صورت
ميگيرد (ماده  12آیيننامه داخلي بوندستاگ ،كه به منزله قانون عمومي در نظر گرفته ميشود).
این مطلب را اضافه كنيم كه فراكسيونها طبق ماده  93بند  1.1قانون اساسي ،نهادهایي هستند «داراي
حقوقي مخصوص ...كه از سوي قوانين داخلي یک ارگان فدرال عاليرتبه به آنها اعطاء شدهاند» و بنابراین
آنها مجاز به كنش در مقابل دادگاه فدرال قانون اساسي از طریق «اختالف بين ارگانهاي قانونگذاري»
4
ميباشند.
با این حال نمایندگاني كه تعداد آنها براي تشکيل یک فراكسيون كفایت نميكند ،ميتوانند یک
«گروه» ( )Gruppeایجاد كنند (ماده  10آیيننامه داخلي بوندستاگ) .این موضوع امروزه در مورد حزب
سوسيال دموكرات و اتحاد/90سبزها صدق ميكند .دادگاه فدرال قانون اساسي اخيراً توانسته است تصریح
كند كه یک حزب سياسي داراي نماینده در بوندستاگ داراي حق اساسي براي تشکيل یک فراكسيون
نيست ،5اما «گروه بنديها» باید در توزیع متناسب صندليهاي كميسيونها در نظر گرفته شوند و نمایندگان
آنها باید در كميسيونها داراي حق راي باشند .این اصل درباره اعطاي ریاست و معاونت كميسيونها صدق
1

 .1وجود و ایفاي نقش این گروه ها براساس اصل مشاركت احزاب در تشکيل اراده ملت تضمين شده است (ماده  21قانون اساسي).
رجوع كنيد به ( ،)160( 143 ،)BVerfGEمورخ  7مارس 1953؛  )14( 4،10مورخ  14ژوئيه 1959؛  )147( 142 ،43مورخ 14
دسامبر  .1976فراكسيونها به عنوان «نهادهاي ضروري در حيات قانون اساسي» توصيف شدهاند .بسيار پيش ميآید كه بين مدیران
گروهها و اعضاي آن ها اختالف پيش آید .در این هنگام با ابتکار عمل ،نمایندگان تمام گروهها به منظور حمایت از اصل آزادي فکري
اعضاي بوندستاگ در مقابل منافع حزبي گرد هم آورده ميشوند (ورنر ،نشریه ( ،90/3 ،)Z/Parlص .)404
 .2سبزها هميشه از تجهيز فراكسيونهاي خود به آیيننامه سرباز زدهاند.
 .3دادگاه قانون اساسي فدرال مشروعيت و قانوني بودن این روند را تایيد كرده است :حکم مورخ  19ژوئيه ،)BVerfGE( ،1966
.)104( 56 ،20
 .4حکم مورخ  7مارس .)160( 143 ،2 ،)BVerfGE( ،1953
 .5حکم مورخ  16ژوئيه  .)325( 304 ،84 ،)BVerfGE( ،1991یادداشتها  :مورالکEuropqische Grundrechte ( ،
 ،1991 ،)Zeitchriftص  .386بوهم ،نشریه ( ،1992/5 ،)Z/Parlص  .231اگر زماني كه ماده  10آیين نامه داخلي بوندستاگ
اصالح شد %5 ،ضروري براي تشگيل گروه به طور آگاهانه با حد  %5در سطح فدرال نظام انتخاباتي هماهنگ شد ،این باعث نمي شود
كه تغيير سطح انتخاباتي باید بطور خودكار موجب انطباق مقررات شکل دهنده گروهها شود .در پي حکم دادگاه قانون اساسي فدرال
مورخ  29سپتامبر ( 1990رجوع كنيد به  :ژوانژان ،نشریه فرانسوي حقوق اساسي ،1991 ،8 ،ص )669كه خواستار منطقه اي كردن
سطح ( % 5غرب/شرق) در مورد اولين انتخابات آلمان متحد شده بود ،حزب دموكرات سوسيال در شرق موفق به پشت سر گذاشتن
سطح  % 5شده بود بدون آن كه تعداد نمایندگان آن به عدد الزم براي تشکيل یک گروه پارلماني رسيده باشد.
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نمي كند .سرانجام اگر دادگاه مذكور حق برخورداري از بودجه عمومي را براي «گروهها» قائل ميشود ،در
نتيجه روشهاي محاسبه بودجهاي را نيز ميپذیرد كه از سوي بوندستاگ پيشبيني شده و در مقایسه با
«فراكسيونها» نامطلوبتر است.
دادگ اه قانون اساسي همچنين در مورد یک نماینده تنها ،حق عضویت در یکي از فراكسيونهاي
1
بوندستاگ را به رسميت شناخت بدون آنکه براي او در كميسيون مربوطه حق راي قائل شود.
ریاست بوندستاگ براي مدت یک دوره مجلس ( 5سال) از طریق راي مخفي انتخاب ميشود .طبق عرف
ریيس بوندستاگ از ميان مهمترین گروه پارلماني انتخاب ميشود .انتخاب معاونين نيز به همين طریق انجام
ميگيرد اما دبيران براساس پيشنهاد مشترک فراكسيونها انتخاب ميشوند .هيات ریيسه (،)Prasidium
ریيس بوندستاگ و جانشينان او را قبل از هر جلسه شوراي بزرگان گرد هم ميآورد.
شوراي بزرگان عالوه بر ریيس و جانشينان او 25 ،نماینده را كه به نسبت تعداد اعضاي هر گروه انتصاب
شدهاند در بر ميگيرد و ارگان اصلي مشورت و تصميمگيري بين فراكسيونها بمنظور سازماندهي
فعاليتهاي پارلماني است .در بطن این ارگان بویژه «برنامه كاري» بوندستاگ تعيين ميشود كه هم شامل
برنامهریزي كلي براي یک سال و هم شامل دستور جلسات هفتگي ميشود .تعيين این برنامه كاري موضوع
یک تصميمگيري حداكثري نيست .در این مورد باید توافق مشترک حاصل شود كه این امر موجب حمایت از
موقعيت اپوزیسيون ميشود .همچنين توزیع ریاست كميسيونهاي مختلف و انتصاب اعضاي آنها به نسبت
تعداد اعضاي گروهها در بطن شواي بزرگان انجام ميگيرد.
تعداد كميسيون هاي دائم در قانون اساسي تعيين نشده است .بعد از افزایش شدید تعداد كميسيونها در
آغاز تاسيس جمهوري فدرال (تا  50كميسيون در طول دو دوره اول بوندستاگ) ،تعداد كميسيونها دقيقاً
برابر با تعداد وزارتخانههایي (در دولت) است كه با آن داراي زمينه فعاليت مشترک ميباشند.
این كميسيونها ميتوانند درون خود «زیر-كميسيون»هایي تشکيل دهند كه در این صورت قانون
نسبت گروهها باید مراعات شود .به این كميسيونهاي تخصصي ،كميسيونهاي دائم كه موضوع آنها خاص
است (كميسيون دادخواستها ،كميسيون نظارت بر انتخابات ،كميسيون مصونيت قضایي نمایندگان و
آیيننامه داخلي )...و همچنين كميسيون تحقيق و نظارت افزوده ميشوند.
2
ب .بوندسرات
مطابق با ماده  51قانون اساسي« ،بوندسرات از اعضاي دولتهاي ایاالت مختلف تشکيل ميشود كه
آنها را منصوب و خلع ميكنند» .تعداد نمایندگان مناطق مختلف یکسان نيست و تعداد آرایي كه یک ایالت
در اختيار دارد ،بر حسب جمعيت آن بين  3تا  6راي متغير است 1.بنابراین هر دولت منطقهاي به تعداد
 . 1حکم مورخ  13ژوئن ( 188 ،80 ،)BVerfGE( ،1989با مخالفت قاضي مارونهلز و كریوس).
 . 2در این باره بویژه رجوع كنيد به:
;Knies, Der Bundesrat, Zusammensetzung und Aufgaben, DOV, 1977, p. 575
;H. H. Klein, Der Bundesrat der BRD – die zweite Kammer, AoR, 1983, p. 329
;Pfitzer/Reuter, Der Bundesrat, 1987
;Herzog, in Isensee/Kirshhof, op. cit., t. 2, p. 467et s
Wydukel, Der Bundsrat als zweite Kammer−Zur verfassungsrechtlichen Stellung des Bundesrates
im Gesetzgebungsverfahren, DOV, 1989, p. 181.
 .1ماده  ،51بند  2قانون اساسي كه این نوع تقسيمبندي را تعيين كرده بود ،با توافقنامه اتحادیه مورخ  31اوت  1990دستخوش
تغير شده است؛ این توافقنامه از طریق اعطاي یک راي دیگر به ایاالت داراي بيش از  7مليون نفر جمعيت ،تعداد نمایندگان مناطق
پرجمعيتتر را افزایش ميدهد .چهار ایالت كه منحصراً در غرب واقع شدهاند ،بدین ترتيب داراي  6راي هستند.
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آرایي كه در اختيار دارد ،نماینده منصوب ميكند .این آراء باید بصورت كلي و همزمان اعالم شوند :یک ایالت
قادر نيست آراء خود را تقسيم كند .از سوي دیگر اعضاي بوندسرات به هنگام اعالم راي نسبت به
دستورالعملهاي دولتهاي متبوعشان متعهد هستند .عالوه بر این «اعضاي عادي» ،هر عضوي از دولت یک
ایالت به لحاظ قانوني «عضو جانشين» بوندسرات محسوب ميشود (ماده  ،51بند  1قانون اساسي) .نخست
وزیران ایاالت مختلف نميتوانند از نظر قانون عضو بوندسرات باشند اما در عمل آنها به عنوان عضو عادي در
بوندسرات شركت ميكنند .بنابراین مالحظه ميكنيم كه با توجه به تركيب آن ،بوندسرات از نظر ساختاري
به قوه مجریه منطقهاي وابسته است .همچنين ماهيت غير نمایندگي اعضاء ،آن را از مجلس پارلماني به
معناي واقعي متمایز ميكند.
از نظر كاركردي ،اگر بوندسرات در كاركردهاي پارلماني كالسيک شركت ميكند (قانونگذاري ،بودجه،
نظارت بر دولت فدرال) ،ویژگي منحصر به فرد آن به مشاركت مستقيم آن در كاركرد اجرایي فدرال مربوط
مي شود .بدون ورود به جزیيات باید بگویيم كه به منظور هدایت و نظارت بر اجراي قوانين فدرال از سوي
دولتهاي ایالتي  −بطور مثال در چارچوب اعمال الزامات و محدودیتهاي فدرال نسبت به ایاالت مختلف
(ماده  37قانون اساسي)  −بوندسرات بویژه نسبت به تایيد و ابالغ برخي مقررات فدرال اقدام مينماید (ماده
 80بند  2و ماده  109بند  4قانون اساسي) كه به تدابير گوناگون اتخاذ شده از سوي دولت فدرال به موجب
مواد  84و  85قانون اساسي مربوط ميشوند (بخشنامههاي اداري عمومي و بویژه دستورالعملهاي خاص).
این ارتباط ساختاري و كاركردي بين بوندسرات و قوه مجریه تردیدهایي را توجيه ميكنند كه در مورد
كيفيت آن به عنوان یک مجلس پارلماني و همچنين به عنوان پارلمان دوم در یک نظام داراي پارلمان
دوگانه مطرح ميشوند .رد راهحل ایجاد یک مجلس سنا – مانند مجلس سناي آمریکا  −به سنت آلمان
مربوط ميشد (بوندسرات امپراطوري  1871و رایکليسرات جمهوري وایمار) ،اما این امر بویژه به نخست
وزیران ایاالت مختلف –كه به طور قابل توجهي بر فعاليتهاي شوراي پارلماني مسئول تهيه قانون اساسي
اعمال نفوذ ميكردند  −اجازه مي داد تا جایگاهي استراتژیک در بطن دستگاه دولتي فدرال براي خود فراهم
نمایند 2.همچنين باید بگویيم كه منافع منطقهاي بدون شک در آلمان با چنين مجلسي بهتر از «یک سنا»
تامين خواهد شد  :برخالف احزاب سياسي آمریکا ،احزاب آلمان بسيار متمركز هستند و یک مجلس سنا در
كنار بوندستاگ به پایگاهي دیگر براي دستگاههاي حزبي متمركز در بطن دولت فدرال تبدیل خواهد شد .اگر
چه بوندسرات نيز قطعاً از منطقه اي حزبي مصون نيست ،با این حال جزء گرایيهاي منطقهاي
( )Particularisme régionauxمکاني براي ابراز خود پيدا ميكنند.
هيات ریيسه ( )Prasidiumاز یک ریيس و سه معاون كه براي یک دوره یکساله انتخاب ميشوند،
تشکيل ميگردد .اعطاي سمتهاي مذكور موضوع توافق كينيگشتاین  30اوت  1950بين ایاالت مختلف
ميباشد كه به تناسب اهميت جمعيت شناختي هر منطقه ،به هر ایالت اجازه ميدهد تا به نوبه خود ریاست
«هيات ریيسه» را بر عهده بگيرد .اعطاي سمت معاونت نيز پيرو مقررات مشخصي است (معاون اول الزاماً

(  .)Rhénanie du Nord-Westphalie, Bavière, Bade-Wurtemberg, Basse-Saxeاین سيستم یک نسبت واقعي
جمعيت -راي را ایجاد نميكند :كافي است یادآوري كنيم كه تعداد آراي دو ایالت كوچک ( Brêmeو  )Sarreكه در مجموع 1.7
مليون جمعيت دارند ،برابر تعدا آراء پرجمعيتترین ایالت است ( Rhénanie de Nord-Westphalieكه جمعيت آن  17مليون
نفر است).
 .2درباره موضوع بوندسرات در بطن مباحث شوراي پارلماني رجوع كنيد به:
Morsey, in Der Bundesrat als Verfassungsorgan und politische Kraft. Beitrage zum 25 jahrigen
Bestehen des Bundesrastes, éd. Par le Bundesrat, 1974, p. 63.
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ریاست سال بعد را بر عهده خواهد داشت) .ریاست بوندسرات نقش جایگزین ریاست فدرال را در صورت بروز
مشکل و یا در زمان تعطيالت بر عهده دارد .در عمل ریاست و معاونت از سوي نخست وزیران ایاالت انجام
مي شود.
شوراي دائم ( )Standiger Beiratكه از نمایندگان ایاالت مختلف در فدراسيون تشکيل مي شود ،از
یکسو عملکردهاي مشابه با عملکردهاي شوراي بزرگان در بوندستاگ را برعهده دارد و از سوي دیگر ،ارتباط
بين بوندسرات و دولت فدرال را تضمين ميكند .بدین منظور دولت فدرال نمایندگاني در جلسات هفتگي
شوراي دائم دارد.
كميسيونهاي دائم به ازاء هر ایالت داراي حق راي ،داراي یک عضو ميباشند .الزم است این ویژگي
یادآوري شود كه براساس ماده  52بند  4قانون اساسي ،ایاالت ميتوانند كارمندان دولتي را به عنوان
نمایندگان خود در كميسيونها منصوب نمایند .در عمل نيز همين قاعده اجرا ميشود .این موضوع روشن
ميكند كه جریان امور در بوندسرات بسيار تکنوكراتيک و بوروكراتيک است :در اواقع جلسات بوندسرات
بسيار كوتاه هستند و از اینرو فراهم آوردن مقدمات در كميسيونها نقش بسيار تعيين كنندهاي دارد.
دعوت به جلسات عمومي (جلساتي كه تمام اعضاء در آن شركت دارند) از سوي ریيس بوندسرات صورت
مي گيرد و در صورتي كه تشکيل جلسه از سوي دولت یا یک ایالت درخواست شده باشد ،1این دعوت الزامي
ميشود .جلسات كه در روزهاي جمعه برگزار ميشوند ،اغلب با بحث مقدماتي مختصري در صبح روز
برگزاري جلسه همراهاند و در صورت درخواست یک دولت محلي ،این بحث مقدماتي ميتواند در اتاق شماره
 – 13یعني در اتاق كنفرانس مدیر بوندسرات تمدید شود .در این بحث مقدماتي ،تصميمات نهایي به صورت
محرمانه و پيش از جلسه عمومي علني اتخاذ مي شوند .مانند جلسات بوندستاگ ،نماینده دولت فدرال نيز در
جلسات بوندسرات شركت ميكند و در صورت درخواست ،سخنان او نيز استماع ميشود (ماده  53قانون
اساسي).
 .2فرآیند قانونگذاری
الف .ابتکار قانونگذاری
براساس ماده  76بند  1قانون اساسي ،لوایح قانوني از سوي دولت فدرال« ،از بطن بوندستاگ» ( « Aus
 )der Mitte des Bundestagesو یا از طرف بوندسرات ارائه ميشوند .به استثناء مورد بسيار خاصِ
مطرح شده در ماده  29بند  4قانون اساسي (بازنگري ساختار سرزميني فدراسيون) ،ابتکار مردمي به شکل
پيشبيني شده در ماده  73قانون اساسي وایمار دیگر وجود ندارد 2.با این حال ابتکار عمومي در قانون
اساسي بسياري از مناطق پيشبيني شده است.
ابتکاری که از بطن بوندستاگ مطرح ميشود :ماده  76آیين نامه داخلي بوندستاگ تصریح ميكند
كه هر پيشنهادي  −بجز اختيارات ویژه تعيين شده در مقررات داخلي ،باید از سوي گروههاي پارلماني یا
حداقل  %5اعضاي بوندستاگ ارائه شود .در مورد طرحهاي مربوط به قانون پارلماني نيز مقررات به همينگونه
است .در این جا نيز با نقش مقدم «فراكسيونها» مواجه ميشویم .بنابراین یک نماینده تنها حق ابتکار (براي
پيشنهاد قانون) را ندارد .با این حال به منظور در نظر گرفتن شرایط استثنایي ناشي از اولين انتخابات در
آلمان متحد ،حق ابتکار پيشنهاد قانون براي «گروههاي پارلماني» در دوره كنوني (دوره دوازدهم) نيز به
رسميت شناخته شده است .دادگاه قانون اساسي فدرال پاسخ این مسئله را بوضوح تعيين نکرده كه آیا این
 .1ماده  52قانون اساسي عالوه بر درخواست دولت ،در مورد درخواستي كه از طرف دو ایالت نيز انجام ميشود ،صدق ميكند .اما
ماده  15آیيننامه داخلي بوندسرات ،ارسال دعوتنامه در مورد درخواست ارائه شده از سوي تنها یک ایالت را نيز الزامي ميكند.
 .2ابتکار عمومي در زمان جمهوري وایمار در هفت مورد به كار گرفته شد كه در تمامي موارد با شکست مواجه شد.
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حق به رسميت شناخته شده از سوي قانون اساسي وضع شده است 1.فراكسيونهاي اتحاد دولتي در عمل از
سوي سرویسهاي وزارتخانههاي داراي صالحيت در زمينه نگارش طرحها یاري خواهند شد .این كمک و
یاري همچنين ميتواند با موافقت وزیر به گروههاي اپوزیسيون نيز ارائه شود .طرح كه الزاماً با خالصهاي از
دالیل پيشنهاد آن همراه است ،چاپ ميشود و فرآیند تصویب ميتواند با توجه به دستور جلسه حداقل سه
روز پس از توزیع آن آغاز شود.
ابتکار دولتي :روند آماده سازي لوایح در دولت خود تابع «آیيننامه داخلي دولت فدرال» و «آیيننامه
مشترک وزارتخانههاي فدرال» است كه با تدابير دولتي  11دسامبر  1984تکميل شدهاند .این متون بویژه
مشاورههاي مقدماتي و اجباري (ایاالت ،نمایندگان نواحي و سازمانهاي خصوصي) را پيشبيني ميكنند.
چنين مشاورههایي ميتوا نند از مقررات مربوط به قانونگذاري نيز نشات بگيرند 2.با این حال دانستن این نکته
دشوار است كه عواقب عدم مشاوره براي یک قانون تصویب شده چه خواهد بود 3.جالب است بدانيم كه
شوراي جامعه زبان آلماني نظر خود را در مورد نحوه نگارش لوایح بيان ميكند .اما بویژه مانند سویيس
الیحه خطاب به وزیر دادگستري نوشته ميشود كه مسئول بررسي صحت حقوقي و مناسبت آن است .در
این زمان تصویب آن در كابينه بر عهده دولت است .خاطر نشان ميكنيم كه برخالف رویه هيات وزیران در
فرانسه ،در جلسه هيات دولت آلمان راي گيري انجام ميشود :بنابراین یک الیحه باید اكثریت آراء را كسب
كند تا بتواند تصویب شود.
هنگامي كه الیحه از سوي دولت پيشنهاد ميشود ،در ابتدا باید به منظور «بررسي مقدماتي» به
بوندسرات ارائه شود؛ بوندسرات شش هفته زمان دارد تا درباره الیحه پيشنهادي «تصميمگيري» كند .دولت
ميتواند «استثنائاً» با اعالم فوریت ،الیحه خود را سه هفته پس از ارائه آن به بوندسرات ،به بوندستاگ
بفرستد ،بي آنکه بوندسرات هنوز نظر خود را اعالم كرده باشد .موضع اتخاذ شده از سوي بوندسرات باید
بالفاصله پس از تعيين به بوندستاگ اعالم شود .باید اضافه كنيم كه موضع بوندسرات با پاسخي از سوي
دولت همراه خواهد شد كه در جلسه هيات دولت تعيين و به بوندستاگ ارائه ميشود .با این حال ،این حق
پاسخگویي از جانب دولت امکان تغيير و اصالح الیحه ابتدایي را براي او فراهم نمي كند .در صورت تغيير در
الیحه مذكور ،الیحهاي جدید محسوب ميشود كه باید مجدداً مورد بررسي مقدماتي بوندسرات قرار بگيرد.
«بررسي ابتدایي» الیحه در بوندسرات این امکان را براي مجلس مذكور كه از نمایندگان قواي مجریه
مناطق مختلف تشکيل شده است ،فراهم ميكند تا بویژه توجه دیگران را به مشکالت احتمالي اجراي الیحه
مورد نظر – كه عموماً بر عهده ایاالت است −جلب كنند .اتخاذ موضع بوندسرات در جلسات عمومي آن و
پس از بحث و مشورت در كميسيونها صورت ميگيرد .این «بررسي ابتدایي» در مورد تمام لوایح ارائه شده
از سوي دولت الزامي است ،خواه به قوانيني كه نيازمند تایيد بوندسرات هستند مربوط باشد یا نباشد .بسيار
پيش ميآید كه به منظور مواجه نشدن با بررسي مقدماتي بوندسرات ،دولت لوایحي را كه در واقع خود آماده
كرده ،به منظور ارائه به گروههاي پارلماني بسپارد.
ابتکار بوندسرات :در این مورد پيشنهاد از سوي بوندسرات به عنوان یک نهاد و نه از سوي یکي از
اعضاي آن ارائه مي شود .بنابراین پيشنهاد مذكور داراي ماهيت یک تصميم از سوي مجلس است كه با
 .1حکم  16ژوئيه  ،1991قبالً نقل شده ،ص  328و پس از آن.
 .2بطور مثال مطابق با ماده  94قانون فدارل درباره مشاغل عمومي ،مشورت با سازمانهاي صنفي در مورد هر الیحهاي كه جایگاه و
موقعيت پرسنل را تحت تاثير قرار مي دهد.
 . 3در این باره رجوع كنيد به:
Schneider, Gesetzgebung, 1982, p. 62.
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اكثریت آراء تصویب شده است .همچنين این پيشنهاد ميتواند به قوانيني مربوط شود كه تایيد بوندسرات در
مورد آن الزامي است و یا در زمينه قوانيني باشد كه بوندسرات تنها داراي حق راي «تعليق كننده» نسبت به
آنهاست .متن پيشنهادي به دولت فدرال فرستاده ميشود كه سه ماه فرصت دارد تا آن را به همراه نظر
خود به بوندستاگ منتقل كند .طبيعتاً این انتقال ضروري است.
ابتکار از سوي دولت داراي بيشترین وزن و درجه اهميت ميباشد و نرخ موفقيت آن بسيار باالست .اگر
بوندسرات نقشي غيرقابل حذف را در زمينه ابتکارات قانونگذاري ایفا ميكند ،رقم باالي قوانين تصویب شده
بر پایه پيشنهادات بوندستاگ ،تا حد زیادي با توجه به فرآیندي كه در باال تشریح شد ،قابل توجيه است
(ارائه لوایحي كه در واقع دولتي هستند ،از جانب گروههاي پارلماني) .ارقام مربوطه در آوریل  1992كه از
1
سال  1949جمعآوري و محاسبه شدهاند ،به شرح زیر ميباشند:
لوایح
رای گيری شده ها
نرخ موفقيت
2
 %قانونگذاری

دولت
3983
3338
%83.81
%77.70

بوندستاگ
2309
805
%34.86
%18.59

بوندسرات
434
126
%29.03
%2.91

ب .بحث مقابل بوندستاگ
ماده  77قانون اساسي تصریح ميكند كه« :قوانين فدرال از سوي بوندستاگ تصویب ميشوند» .تصویب
قوانين در طي سه مرحله «ارائه» انجام ميگيرد (ماده  73آیيننامه داخلي بوندستاگ) .تعداد «ارائهها» در
قانون اساسي تعيين نشده است و اگر چه این امر بطور سنتي در آلمان اجرا ميشود ،3اما از نظر حقوق قانون
4
اساسي رایج یک قاعده محسوب نمي شود.
جز در صورت توصيه از سوي شوراي بزرگان یا درخواست یک فراكسيون یا  %5از نمایندگان اولين
«ارائه» موجب آغاز بحث و تبادل نظر نميشود .ارائه اول با ارجاع الیحه به كميسيون داراي صالحيت به
پایان ميرسد مگر اینکه به ابتکار یکي از كميسيونها یا  %5نمایندگان ،مجلس با اكثریت آراء  −دو سوم
نمایندگان حاضر 5 −تصميم به آغاز «ارائه» دوم بدون ارجاع به كميسيون بگيرد (ماده  80بند  2آیين نامه
داخلي بوندستاگ) .در اغلب موارد یکي از كميسيونهاي دائم نيز ميتواند در این مورد یک «زیر-كميسيون»
به منظور بررسي الیحه تشکيل دهند (ماده  50آیيننامه داخلي بوندستاگ) .ارجاع به یک كميسيون
تخصصي (كه بدین منظور تشکيل شده) نيز امکانپذیر است .از سوي دیگر امکان دارد چندین كميسيون «در
موارد خاص» درگير (بررسي الیحه) شوند .در این صورت یکي از كميسيونها كه كامالً درگير
( )federfuhrender Ausschuβبررسي الیحه مورد نظر است (ماده  79آیيننامه داخلي بوندستاگ)،
به تنهایي مجاز به تهيه گزارش است .جلسات كميسيونها علني نيست .مسئول تهيه گزارش از سوي ریاست
 .1منبع:
Ipsen, Staatsorganisationsrecht, 4° éd, 1992, p. 85.
 .2خاستگاه  %1.43قوانين فدرال باقي مانده ذكر نشده است.
3. Jekewitz, Ein rationalisierter Irrtum. Zur Herkunft, Ausgestaltung und Nottwendigkeit von drei
Lesungen im parlamentarischen Gesetzgebungsverfaliren, Der Staat, 15, 1976, p. 537.
 ،)151( 144 ،1 ،)BVerfGE( .4مورخ  6مارس 1952؛  ،)234( 221 ،29مورخ  14اكتبر  .1970با این حال در قانون اساسي
چندین ایالت تعداد «ارائه»ها در مقابل لندتاگ (مجلس ایالتي) تعيين شده است.
 .5اكثریت دو سومي نمایندگان ميتواند در موارد خاص از اعمال مقررات آیيننامه داخلي معاف شود ،مشروط بر این كه این معافيت
مخالف با مقررات قانون اساسي نباشد (ماده  126آیين نامه داخلي بوندستاگ).
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كميسيون تعيين ميشود (ماده  65آیيننامه داخلي بوندستاگ) .گزارش باید عالوه بر توصيههاي موجه
كميسيون ،اظهارنظرهاي اقليت و مواضع اتخاذ شده در كميسيون  −كه به عنوان نظر كميسيون مطرح
ميشوند −را نيز در بربگيرد (ماده  66آیيننامه داخلي بوندستاگ) .فراكسيونهاي پارلماني كارگروههایي را
ایجاد ميكنند كه بدل كميسيونها هستند و در آنها خط مشي نمایندگاني تعيين ميشود كه در فعاليت
كميسيونها مشاركت دارند.
دومين «ارائه» الیحه تنها دو روز پس از توزیع گزارش و بر پایه متن كميسيون ميتواند انجام شود مگر
اینکه بوندستاگ با اكثریت آراء (دو سوم آراء) و به درخواست یکي از گروههاي پارلماني یا  %5نمایندگان،
تصميم به پيش انداختن بحث و تبادل نظر بگيرد .این «ارائه» با ارائه گزارش آغاز ميشود و تنها در صورت
درخواست از سوي شوراي بزرگان ،یک فراكسيون یا  %5از نمایندگان ،با بحث و تبادل نظر عمومي دنبال
ميشود .خواه دومين «ارائه» با بحث عمومي همراه باشد یا خير ،بررسي الیحه به صورت ماده به ماده آغاز
ميشود .در پایان بحث درباره هر ماده ،رايگيري انجام ميشود .ترتيب و توالي مواد ،ادغام برخي مواد و
تقسيم برخي دیگر تنها بر پایه تصميم بوندستاگ ممکن است (ماده  81آیيننامه داخلي بوندستاگ).
اصالحيهها ميتوانند تا زماني كه موضوع مربوطه به رايگيري گذاشته نشده ،پيشنهاد شوند .اقتدار و نفوذ
گروههاي پارلماني در این مرحله كاهش یافته و یک یا چند نماینده نيز ميتوانند براي پيشنهاد اصالحات،
ابتکار عمل را بدست بگيرند (ماده  82آیيننامه داخلي بوندستاگ) .تصميم به ارجاع تمام یا بخشي از متن به
یک كميسيون دیگر مي تواند تا زماني كه بررسي ماده به ماده آن به پایان نرسيده باشد ،تصویب شود .ارجاع
الیحه به یک كميسيون دیگر بسيار كم پيش ميآید ،اما با این حال ميتواند بطور مثال در زماني روي دهد
كه تصميم دادگاه قانون اساسي كه در ميانه راه مداخله كرده ،بر متن مورد بحث نتایجي داشته باشد.
«ارائه» دوم ميتواند به رد تمام الیحه منتهي شود كه در این صورت فرآیند بطور قطعي پایان ميیابد.
اگر متن كميسيون بدون تغيير تصویب شود« ،ارائه» سوم بالفاصله آغاز ميشود و به تصویب نهایي متن
پس از بحث و تبادل نظر عمومي محدود ميشود – البته در صورتي كه چنين بحثي در آغاز «ارائه» دوم
روي نداده باشد و در شرایط مشابه با «ارائه» قبل درخواست شده باشد .اگر اصالحاتي تصویب شده باشد،
«ارائه» سوم تنها دو روز پس از توزیع متن اصالح شده آغاز ميشود ،مگر اینکه با شرایطي كه قبالً ذكر شد،
تعجيل صورت بگيرد .هيچ اصالحيه اي در طي خواندن متن جدید قابل پذیرش نيست مگر اینکه به تغيير
اصالحيهاي مربوط باشد كه در طي «ارائه» دوم تصویب شده باشد و از سوي یک گروه پارلماني یا %5
نمایندگان درخواست شود .در عمل این اصالحات با شکست مواجه ميشوند و تنها هدف آنها یادآوري
عمومي مخالفت گروه هاي اقليت با تمام یا بخشي از متن است .تا زماني كه راي جمعي اعالن نشده باشد،
امکان ارجاع به كميسيون وجود دارد .اگر كميسيون محل ارجاع اصالحاتي را در مورد متني پيشنهاد بدهد
كه پس از «ارائه» دوم تصویب شده ،فرآیند «ارائه» دوم دوباره از ابتدا براساس متن اصالح شده آغاز ميشود.
اگر متن حاصل از «ارائه» دوم با اصالحيه مواجه نشده باشد« ،ارائه» سوم بالفاصله با رايگيري عمومي دنبال
ميشود .در غير این صورت ،رايگيري نهایي ميتواند با درخواست یک گروه یا  %5نمایندگان به بعد از توزیع
متن اصالح شده موكول شود (مواد  84تا  86آیين نامه داخلي بوندستاگ).
راي نهایي كه بجز موارد استثنایي (بازنگري قانون اساسي ،برداشتن وتوي بوندسرات) مستلزم اكثریت
رايدهندگان است ،معموالً با شمارش افراد نشسته و ایستاده صورت ميگيرد .حضور حداقل نيمي از اعضاي
مجلس بواسطه ماده  45آیيننامه داخلي بوندستاگ الزامي است .یک گروه پارلماني یا  %5نمایندگان
مي توانند خواهان بررسي این موضوع شوند كه شرط حضور حداقلي نمایندگان رعایت نشده است .در این
صورت آراء براساس فرآیند راي گيري از طریق وروديهاي جداگانه (شمارش راي دهندگان) صورت
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مي گيرد .اگر حضور حداقلي رعایت نشده باشد ،ریاست مجلس باید جلسه را مختومه اعالم كند .اگر این
درخواست پيش از انجام رايگيري اعالم نشود (موردي كه البته بسيار كم پيش ميآید) ،فرض بر این خواهد
بود كه شرط حض ور حداقلي برآورده شده است .در این صورت تصویب قانون انجام شده و غيرقابل اعتراض
خواهد بود ،حتي اگر در واقعيت تعداد اعضاي حاضر از نصف تعداد نمایندگان كمتر باشد .این مقررات
آیين نامه داخلي از سوي دادگاه قانون اساسي فدرال نيز تایيد شده كه شکایتي مبني بر عدم رعایت شرط
حضور حداقلي را رد كرده است ،به این دليل كه هيچ درخواستي براي بررسي شرط حضور حداقلي قبل از
1
انجام رايگيري نهایي صورت نگرفته بود.
ج .نقش بوندسرات و کميسيون حل اختالف
متني كه به ترتيب باال تصویب شده است« ،بالفاصله» از سوي ریاست بوندستاگ به بوندسرات ارسال
مي شود (ماده  77قانون اساسي) .در این زمان بر اساس صالحيتي كه بوندسرات از آن برخوردار است باید
موارد زیر را تشخيص دهد :در صورتي كه قانون اساسي با صراحت پيشبيني كرده باشد
( ،) Zustimmungsgesetzeمتن مصوب باید به تایيد بوندسرات برسد؛ در دیگر موارد مجلس ایاالت
تنها داراي حق راي «تعليق كننده» ( )Einspruchsgesetzeميباشد .اگر از دیدگاه حقوقي ،تایيد
استثناء باشد و راي تعليق كننده قانون باشد ،در عمل تعداد قوانيني كه نيازمند تایيد بوندسرات هستند،
بيشتر از سایر قوانيناند:2

تایيد
وتو

تایيد
وتو

-1949
1953
41.8
58.2
-1972
1976
53.2
46.8

-1953
1957
49.8
50.2

-1957
1961
55.7
44.3

-1976
1980
53.7
46.3

-1961
1965
53.4
46.6

-1980
1983
52.2
47.8

-1965
1969
49.4
50.6

-1983
1987
60.6
39.4

-1969
1972
51.7
48.3
-1987
1990
55.2
44.8

بدون ورود به جزیيات باید بگویيم كه عالوه بر قوانين مربوط به بازنگري قانون اساسي ،قوانين مربوط به
ساختار اداري ایاالت و روابط مالي بين دولت فدرال و مناطق از جمله قوانيني هستند كه تابع تایيد
بوندسرات ميباشند .جا دارد تصریح كنيم كه تایيد بوندسرات براي تمام یک قانون انجام ميشود ،حتي اگر
تنها بخشي از مقررات آن با توجه به محتواي خود مستلزم دریافت تایيد از سوي بوندسرات باشد .از دیدگاه
قانونگذاري ،قانون یک واحد منسجم را شکل ميدهد 1.این تفسير كه به كمک آن دادگاه قانون اساسي
فدرال فعاليت بوندسرات را تایيد كرده است ،همچنين باعث ميشود تا یک قانون كه قانون مصوب پيشين را
اصالح ميكند ،نيازمند تایيد دوباره بوندسرات نباشد ،مشروط بر اینکه هيچ یک از مقرراتي كه از نظر مادي
تایيد بوندسرات را در مورد قانون قبلي ضروري مي ساختند ،بواسطه قانون جدید دستخوش تغيير نشوند.
 .1در مورد قانون تجارت اسلحه كه تنها با حضور  36نماینده تصویب شده بود .حکم مورخ  10مي 308 ،44 ،)BVerfGE( ،1977
(.)320
 .2منبعIpsen, op. cit., p. 112 :؛ ارقام براي هر دوره مجلس به صورت درصد بيان شدهاند.
 ،)294( 274 ،8 ،)BVerfGE( .1مورخ  12نوامبر 1958؛  ،)195( 184 ،24مورخ  9اكتبر  .1968اما ميتوان مقرراتي را كه
مستلزم تایيد هستند ،از مقررات دیگر در قالب دو متن متمایز جدا كرد.
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قانون آتي نيز در فرآیند قانونگذاري یک واحد منسجم را شکل ميدهد و الزام به تایيد آن ،تنها باید در
محتواي خود آن جستجو شود .بنابراین دادگاه قانون اساسي استدالل توازي فرآیندها را رد كرده است كه
بر اساس آن یک مقررات قانوني تایيد شده از سوي بوندسرات  −محتواي آن هر چه كه باشد −تنها ميتواند
2
بعد از تایيد دوباره آن از سوي بوندسرات اصالح شود.
در مورد قوانيني كه مستلزم تایيد بوندسرات نيستند ،این مجلس از زمان دریافت متن قانون مصوب در
بوندستاگ ،سه هفته زمان دارد تا مداخله كميسيون حل اختالف را درخواست نماید (ماده  ،77بند  2قانون
اساسي) .اگر چنين درخواستي صورت نگيرد ،فرض بر این است كه بوندسرات از حق مخالفت خود استفاده
نکرده و قانون مذكور به طور قطعي تصویب ميشود .از سوي دیگر بوندسرات نميتواند بالفاصله از حق وتوي
خود استفاده كند و ابتدائاً ملزم به درخواست مداخله از سوي كميسيون حل اختالف است.
كميسيون حل اختالف ساختاري متساوي (با تعداد اعضاي مساوي) دارد 16 :عضو از بوندسرات (یک
عضو از هر منطقه) و  16عضو از بوندستاگ (به نسبت گروهها) .هدف این كميسيون در صورت امکان
دستيابي به راه حلي مشترک و قابل پذیرش براي دو مجلس بوندستاگ و بوندسرات است و دو قانون براي
حمایت از ظرفيت چانه زني این كميسيون در نظر گرفته شدهاند :محرمانه بودن جلسات به شدت تضمين
شده است  −و دسترسي به گزارشات در طي سه دوره مجلس متوالي ممنوع است؛ اعضاي بوندسرات كه در
این كميسيون شركت ميكنند ،نسبت به دستورالعملهاي (دولتهاي ایالتي) متعهد نيستند ،موضوعي كه
برخالف اصول حاكم بر مشاركت آنها در فعاليتهاي بوندسرات است .آیيننامه داخلي كميسيون مذكور از
سوي بوندستاگ تصویب شده و به تایيد بوندسرات رسيده است .نتایج مثبتي كه این نهاد به آنها دست
یافته ،شاهد عملکرد مفيد آن ميباشد.
باید اضافه كرد كه اصالحات پيشنهادي از طرف كميسيون حل اختالف نميتواند بدون ارتباط با موضوع
متن باشند .این كميسيون از حق ابتکار عمل برخوردار نيست .تاثير مفيد پيشنهادات كامالً جدیدي كه از
سوي كميسيون مذكور ارائه مي شود ،كوتاه كردن و كنار گذاشتن هر نوع بحث پارلماني  −به دليل ماهيت
ساده فرآیند تصویب متن در بوندستاگ  −است كه درباره این پيشنهاد تصميمگيري ميكند (بحث عمومي
وجود ندارد و تنها چند مورد «توضيحات» مختصر ارائه ميشود؛ در كميسيون مطرح نميشود و حق
پيشنهاد اصالحيه وجود ندارد) .بنابراین كميسيون قانون اساسي فدرال سعي در محدود كردن صالحيت
كميسيون مذكور نموده است .با این حال ،این دادگاه پذیرفته است كه كميسيون در پيشنهاد مشترک خود
مقررات الیحهاي دیگر را بگنجاند كه تنها در مرحله «ارائه» اول مطرح شده باشد و این كميسيون هنوز بطور
رسمي در آن درگير نشده باشد مشروط بر این كه این مقررات با توجه به محتواي خود با متني در ارتباط
3
باشد كه كميسيون بطور رسمي در آن درگير شده باشد.
اگر كميسيون حل اختالف هيچ تغيير و اصالحي در مورد متن مصوب بوندستاگ پيشنهاد ندهد،
بوندسرات دو هفته زم ان دارد تا حق وتوي خود را عليه متن مورد نظر اعمال كند .اگر بوندسرات در طول
این مهلت واكنشي نشان ندهد ،قانون به طور قطعي تصویب ميشود .اما اگر كميسيون اصالحاتي را پيشنهاد
دهد ،طبيعتاً ضروري است تا تصميم جدیدي از سوي بوندستاگ اتخاذ شود .در این صورت ،تنها یک مرحله
«ارائه» پيشبيني ميشود كه در طي آن هرگونه اصالحيه جدید غيرقابل پذیرش است .بنابراین بوندستاگ
تنها مي تواند متن ابتدایي را تایيد كند یا اینکه تغييرات پيشنهادي از سوي كميسيون را بطور كامل یا جزیي
تصویب كند (ماده  90آیين نامه داخلي بوندستاگ و ماده  10آیين نامه داخلي كميسيون حل اختالف).
 .2حکم  25ژوئن .)380( 363 ،37 ،)BVerfGE( ،1974
 189( 175 ،72 ،)BVerfGE( .3و ادامه) ،مورخ  13مي 1986؛  ،)271( 249 ،78مورخ  8ژوئن .1988
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سپس متن مصوب بالفاصله به بوندسرات فرستاده مي شود كه دو هفته زمان دارد تا مخالفت خود را با اعمال
حق وتو اعالم نماید.
راي وتوي بوندسرات تنها خاصيت تعليق كنندگي دارد .بوندستاگ ميتواند به شرط فراهم آوردن
اكثریت داراي صالحيت ،این راي وتو را باطل كند .اكثریت مذكور در اصل از اكثریت اعضاي مجلس تشکيل
مي شود ،مگر اینکه وتوي مورد نظر بيش از دو سوم آراء را در بوندسرات كسب كرده باشد كه در این صورت،
تنها با تصميمي از سوي بوندستاگ ميتواند باطل شود كه به تصویب دو سوم راي دهندگان برسد بطوري
كه این تعداد حداقل شامل اكثریت مطلق اعضاي بوندستاگ باشد (ماده  77بند  4قانون اساسي).
در مورد قوانيني كه تابع تایيد بوندسرات هستند :این قوانين براي اینکه به طور قطعي تصویب شوند نياز
به نظر مثبتي از سوي مجلس ایاالت دارند كه با اكثریت آراء اتخاذ شده باشد .تایيد ضمني وجود ندارد و
سکوت مجلس دوم مانع از اجرایي شدن متن تصویب شده از سوي بوندستاگ ميشود .در واقع بوندسرات
مي تواند سه رویکرد را اتخاذ كند :تایيد متن مصوب بوندستاگ ،حفظ سکوت و یا اتخاذ تصميمي كه از
طریق آن صراحتاً از تایيد متن مذكور خودداري كند .در این باره هيچ مهلتي وجود ندارد جز به پایان
رسيدن دوره قانوني مجلس بوندستاگ كه به منحل شدن تمام فرآیندهاي تکميل نشده منجر ميشود (اصل
عدم پيوستگي :)1بوندسرات نميتواند متن تصویب شده از سوي مجلسي كه دوره قانوني آن به پایان رسيده،
را تایيد كند.
فرآیند حل اختالف این بار مي تواند دوباره به ابتکار بوندسرات و همچنين بوندستاگ (تصميم با اكثریت
آراء به درخواست یک گروه پارلماني یا  % 5از نمایندگان) یا دولت فدرال آغاز شود .نگارش ماده  77قانون
اساسي شفاف نيست .بنابراین تفسير غالب آن ارائه ميشود :بوندسرات ميتواند درخواست مداخله (بمنظور
حل اختالف) بنماید اما باز هم در طي یک مهلت سه هفته اي ،زیرا متن این شرط را بصورت كلي و بدون
ایجاد تمایز بين طبقات مختلف قوانين مطرح ميكند .امکان درخواست مداخله كميسيون حل اختالف از
سوي بوندستاگ و دولت فدرال تابع شرط مهلت نيست .این دو ارگان همچنين براي اعمال حق درخواست
مداخله كميسيون ،ملزم به انتظار براي دریافت نظر صریح بوندسرات مبني بر عدم تایيد قانون مورد نظر
نيستند .برعکس نظر منفي بوندسرات ماهيتاً نميتواند آنها را از امکان درخواست حل اختالف محروم كند.
پاسخ به این سئوال مبهمتر است كه آیا در صورت ناموفق بودن اولين اقدام به حل اختالف ،امکان تکرار این
درخواست وجود دارد یا خير −موضوعي كه در هر صورت در مورد قوانيني كه مستلزم تایيد بوندسرات
هستند ،صدق نميكند .برخي صاحبنظران معتقدند كه هر ارگان ميتواند بطور متوالي از حق خود براي
درخواست حل اختالف بمنظور بدست آوردن تایيد مورد نظر استفاده كند.
واضح است كه این بار تساوي قدرت در بين احزاب ،فاكتورهاي سياسي چانه زني را در بطن كميسيون
تغيير ميدهد  :ضرورتاً مطالبات بوندسرات در كفه ترازوي مذاكرات داراي وزن سنگينتري هستند .اگر
پيشنهاد مشترک كميسي ون حل اختالف متن مصوب از سوي بوندستاگ را تغيير دهد ،ضروري است كه
مجلس مذكور دوباره نظر خود را اظهار نماید اما واكنش بوندسرات هيچ گاه با هيچ مهلتي محدود نميشود و
مي تواند سکوت خود را حفظ كند ،تایيد كند و یا اینکه از تایيد متن مورد نظر صراحتاً خودداري كند .در
صورت عدم تایيد یک متن از سوي بوندسرات ،مشروط بر این كه اقدام مجدد به درخواست حل اختالف
امکانپذیر باشد ،متن مورد نظر تا پایان دوره قانوني بوندستاگ منسوخ نميشود.
د .ابالغ رسمي و انتشار قانون
1. Jekewitz, Der Grundsatz Diskontinuitat des Parlamentsarbeit, 1977.
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ماده  82قانون اساسي اظهار ميدارد كه« :قوانيني كه بطور قطعي مطابق با مقررات این قانون اساسي
تصویب شده اند ،پس از امضاي دوم (تایيد امضاي اصلي اول) در روزنامه رسمي فدرال از سوي ریاست
فدراسيون ابالغ و منتشر ميشوند» .ابالغ قانون در ابتدا شامل تنظيم متن اصلي قانون ميشود كه باید پس
از امضاي دوم از سوي وزراي داراي صالحيت ،به امضاي ریيس فدراسيون برسد .اما ریاست فدراسيون قانوني
را ابالغ ميكند كه « مطابق با مقررات قانون اساسي موجود به تصویب رسيده باشد» .این جمله به او اجازه
مي دهد تا مشروعيت قانوني متني را كه باید ابالغ كند ،بررسي نماید 1،این نوع بررسي و نظارت از سوي
ریاست فدراسيون در جمهوري وایمار نيز وجود داشته است (قانون اساسي  11اوت  ،1919ماده  .)70این امر
كه نظارت مذكور بر مشروعيت فرآیند (صالحيت فدرال ،روش مشاركت بوندسرات و فرآیند) اعمال شود،
مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است .متن ماده  82قانون اساسي بطور لفظ به لفظ داراي وضوح و قطعيت
نيست :ریاست فدراسيون قانوني را ابالغ ميكند كه مطابق با مقررات قانون اساسي «به طور قطعي به تصویب
رسيده باشد» اما در متن آلماني اصطالح ( )zustande gekommenes Gesetzبه كار ميرود كه
بطور مشخصتر روند تهيه متن ،یعني فرآیند را تداعي ميكند .با این حال به نظر ميرسد كه امروزه عقيده
غالب بر این است كه ریيس فدراسيون همچنين باید نظارتي «دروني» را بر مشروعيت محتواي قانون اعمال
2
نماید.
با نشان دادن ویژگيهاي فرآیند بازنگري و فرآیند تصویب بودجه این بحث را به پایان ميبریم .قوانين
مربوط به بازنگري قانون اساسي براساس فرآیندي تصویب ميشوند كه در مورد قوانين مستلزم تایيد
بوندسرات قابل اعمال است ،تنها با این تفاوت كه قوانين مذكور باید با راي مثبت دو سوم اعضاي بوندستاگ
تصویب و با دو سوم آراء بوندسرات تایيد شوند .روند قوانين مربوط به مسائل مالي بسيار متفاوت از روند
قوانين «عادي» است (مواد  110و  113قانون اساسي) .الیحه این قوانين بطور همزمان به بوندستاگ و
بوندسرات ارائه مي شوند؛ بوندسرات شش هفته فرصت دارد تا در این مورد تصميمي اتخاذ كند .عالوه بر این
حق ارائه اصالحيه از سوي اعضاي پارلمان به ترتيب زیر محدود شده است :كاهش درآمدها یا افزایش
هزینهها نيازمند تایيد از سوي دولت فدرال است .در این فرض مالحظه ميشود كه قوه مجریه ،قدرتي
حقيقي براي مشاركت در تصميمگيري درباره متني با ماهيت قانونگذاري در اختيار دارد .اما تا جایي كه
ميدان يم ،این اختيار تا كنون اعمال نشده است .سرانجام بوندسرات در مورد قوانين مالي تنها داراي حق وتو
ميباشد.
خالصه :این مقاله پس از یادآوري خطوط كلي ساختار دو مجلس قانونگذاري آلمان ،در پي توصيف
فرآیند پيچيده قانونگذاري همراه با جزیيات است .این فرآیند در نهادهاي فدرالي آلمان از یکسو تحت تاثير
سنت (نظام ارائه سه گانه) ،قدرت و اهميت گروه هاي پارلماني (حق ابتکار عمل) و از سوي دیگر جایگاه ویژه
«مجلس دوم»  −بوندسرات −است.

 .1حکم مورخ  30ژوئيه .)413( 396 ،1 ،)BVerfGE( ،1952
 .2براي مالحظه چندین مورد كه ریاست فدراسيون از ابالغ قانون سر باز زده است ،رجوع كنيد به:
 Beguin, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en RFAكنترل مشروعيت قوانين در جمهوري فدرال
آلمان1982, p. 82 et s.

