
 

 پژوهشی) -فصلنامه حقوق اداري (علمی 

 1397تابستان ، 15  ، شمارهپنجمسال 

 بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن
 ١مجتبی همتی

 

 چکیده

که الگوي دولت متمرکز دچار بحران  با پایان قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است

امروزه این امر با  .هاي اداري مرتبط بود است. در حالی که تمرکز زدایی قبالً با بحث سبک

بحث حکمرانی مطلوب، کارایی و دموکراسی گره خورده و از روش حکومت کردن به روش 

اپن است. زندگی کردن تبدیل شده است. از جمله کشورهاي موفق در این حوزه کشور ژ

شود، عبارتند از: وضعیت حکومت  سؤاالتی که در خصوص حکومت محلی در ژاپن مطرح می

هایی در  محلی در این کشور به چه نحوي است؟ مبناي مشروعیت آن چیست؟ از چه صالحیت

اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه حکومت مرکزي و محلی و نحوه نظارت بر 

ها از منابع حقوقی مختلف و با  آوري داده ه است؟ این مقاله از طریق جمعنهادهاي محلی چگون

تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤاالت مذکور است. دولت ژاپن در مسیر توسعه  -روش توصیفی

هاي محلی قایل شده است و از طریق سازوکار  اي براي حکومت ملی، نقش و صالحیت گسترده

اي که دولت ملی صرفاً مسئول  بخشی آن شده است. به گونهنظارتی دقیق، باعث کارامدي و اثر

. 2المللی؛  . امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین1باشد:  انجام وظایف ذیل می

هاي مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی  امور مربوط به فعالیت

یی که بایستی از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی ها ها و پروژه . اجراي سیاست3انجام شود؛ 

سیاسی کشور ما در مدیریت محلی بسیار  -تواند براي نظام حقوقی انجام شود. امري که می

 مفید و مؤثر باشد. 

ها،  ها، شهرداري حکومت محلی ژاپن، خودمختاري گسترده محلی، شهرستان واژگان کلیدي:

 .نظارت و تعادل

  

                                                 

 mhemmati1358@gmail.com دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري.گروه حقوق عمومی و بین الملل استادیار .  1

 فتدریافت
 رشپذیرش
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 مقدمه

قرن بیستم، این واقعیت بر همگان آشکار است که الگوي دولت متمرکز دچار بحرانی است با پایان 

تر و بازشناسی گسترده نیاز به احترام براي  که با ظهور دوباره مقامات حکومت محلی در رده پایین

 آزادي عمل آنها ارتباط نزدیک دارد. حکومت محلی از نظر مفهومی چند بعدي است که تقریباً تمامی

دهد و به عنوان مینیاتوري از حکومت سیاسی جامعه  اي محدودتر انجام می وظایف دولت را در گستره

و واگذاري امور » گرایی مدیریت«مطرح است. با ظهور نظریات جدید در مدیریت دولتی تحت عنوان 

ثر اند که تقریباً اک هاي محلی به جایگاه ارزشمندي دست یازیده محلی به مردم محل، حکومت

). 1-2 :1382 (مقیمی، اند نیاز توسعه مورد توجه جدي قرار داده کشورهاي دنیا آن را به عنوان پیش

گرایی در نزد  بر هویت تأکیدتوسعه فناوري ارتباطات و اطالعات و گسترش نیاز به داشتن اختیار و 

دیگر را بر آن  اقوام مختلف، کشورهایی چون فرانسه، انگلستان، هندوستان و بسیاري از کشورهاي

داشته است تا براي تقویت همگرایی و وفاق ملی، از تحمیل همه جانبه فرهنگ غالب اجتناب ورزند 

). البته در راستاي کارامد کردن و 4: 1390 (شمس، هاي محلی ارج گذارند ها و زبان و بر پاره فرهنگ

ت: یا به صورت مجموعه ها داراي اشکال متعددي اس حفظ حقوق همه شهروندان، سازماندهی دولت

که فقط در کشورهاي با وسعت کم و فاقد تنوع ( تمرکز قدرت واحد است که خود چهار حالت دارد:

(که در کشورهاي با وسعت کم و بیش زیاد و فاقد تنوع  زدایی قدرت پذیر است)، تراکم فرهنگی امکان

ت کارامدي مدیریتی و استفاده در جه( ، تمرکززدایی قدرتناپذیر است) فرهنگی، پیدایش آن اجتناب

درکشورهاي با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی) یا اینکه گرایی ( هاي انسانی محلی) و منطقه از پتانسیل

اعمال قدرت  ١: مقدمه).1390 به صورت کشورهاي متشکل از چند ایالت و یا دولت هستند (شمس،

کومت ایالتی یا استانی) و (توسط ح (توسط حکومت مرکزي) میانی عمومی در سه سطح عالی

 ).57: 1388 (ر.ك: هاشمی، همتی و اسماعیل زاده، گیرد توسط حکومت محلی) صورت می( عملیاتی

حکومت «بخش حکومت محلی از شاخه مدیریت عمومی سازمان ملل متحد، بین دو واژه   

تفکیک قائل شده است، به طوري که حکومت محلی اشاره به یک  ٣»واحد محلی«و  ٢»محلی

                                                 

 ).483-485: 1383و هاشمی،  1375و قاضی،  1390ها (ر.ك: شمس، . براي مطالعه تفصیلی نحوه سازماندهی دولت 1

2. Local government. 

3. Local authority. 
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سیستم دارد و واحد محلی به عنوان سیستم فرعی مطرح است. با این تفکیک، تعریف سازمان ملل 

بندي سیاسی یک کشور و یا  واژه حکومت محلی به تقسیم«متحد از حکومت محلی عبارت است از: 

رد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دا

کننده (حکومتی) چنین موجودیتی به  اداره هیأتچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و  هم

 ). United Nations,1960:4 » (گردد صورت محلی انتخاب می

ها و  با بحث شیوه امروزه بحث تمرکززدایی با دموکراسی گره خورده است، در حالی که قبالً

هاي اداري و اجرایی مرتبط بود. به ویژه امروزه این امر با بحث حکمرانی مطلوب گره خورده و  سبک

هم با مقوله کارایی و هم با مقوله دموکراسی ارتباط تنگاتنگی دارند. دموکراسی مشارکتی سنخیت 

دموکراسی از روش حکومت  کند وسیعی با تمرکززدایی دارد و از جمله تدابیري است که کمک می

هاي  کند از الیه کردن به روش زندگی کردن تبدیل شود. از این رو، تمرکززدایی به ما کمک می

). از جمله کشورهاي موفق در این حوزه 1384، امیر ارجمندهاي زیرین نفوذ کنیم ( ابتدایی به الیه

ه محسوب و در راستاي تقویت کشور ژاپن است. حکومت محلی در این کشور از جمله الزامات توسع

حکومت محلی، تحوالت شگرفی در این حوزه روي داده است. مبنا و پایه حکومت محلی در ژاپن، 

اي براي دموکراسی  ) است که حکومت محلی را به عنوان پایه1946قانون اساسی ملی (مصوب 

داده و استقالل آنها را  شناسد و به صورت صریح آن را به عنوان بخشی از نظام ملی حاکمیت قرار می

گیرد. مدل  کند و تضمین این استقالل در ساختار، پرسنل، بودجه و صالحیت صورت می تضمین می

حکومت محلی در این کشور، از نظر تاریخی یک مدل ترکیبی است به این معنا که کشور ژاپن 

پیروي  ١مدل فرانسوي داراي یک دولت مرکزي تمرکزگرا بود که با شناسایی حکومت محلی، ابتدا از

اما با اصالحات اخیر و  ؛تدریج از این مدل فاصله گرفت و از مدل انگلیسی تبعیت کرده ب کرد.

(حتی حرکت  به سمت مدل آمریکایی ،هاي محلی وجود دارد رویکردي که اکنون نسبت به حکومت

 کند.  هاي ایالتی) حرکت می به سمت دولت

هاي مختلفی از جمله ناکارامدي، فساد،  ر کشور ما با چالشاز آنجایی که نظام مدیریت محلی د

مطالعات حکومت محلی کشورهاي دیگر از  ؛مند روبروست نظامود و نیز نظارت غیراختیارات محد

                                                 

 )135-181: 1390ر.ك: شمس، (. براي مطالعه تفصیلی این مدل  1
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حل مؤثرتري  تواند راه می ،جمله ژاپن که نسبت به کشورهاي غربی، سنخیت بیشتري با کشور ما دارد

لذا سؤاالتی که در خصوص حکومت محلی در  ؛نوشتار حاضر استرا پیش روي ما بگذارد که هدف 

 عبارتند از:  که این مقاله به دنبال پاسخ به آنهاست وشود  ژاپن مطرح می

از چه  مبناي مشروعیت آن چیست؟ وضعیت حکومت محلی در این کشور به چه نحوي است؟

کومت مرکزي و محلی چگونه هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار است؟ و نوع رابطه ح صالحیت

ها از  آوري داده شود؟ این مقاله از طریق جمع است و بر نهادهاي محلی چگونه اعمال نظارت می

 تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤاالت مذکور است. -منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی

 یه دید حقوقی، حکومت محلی  داراي چهار رکن است که عبارتند از:اواز ز

شخصیت حقوقی مستقل: یعنی نهادهاي حکومت محلی داراي شخصیت حقوقی مستقل از  .1

 باشد. دولت مرکزي بوده و داراي ساختار، سازمان، دارایی و اموال می

یعنی مشروعیت این  ؛مشروعیت: منبع مشروعیت نهادهاي غیرمتمرکز باید مردم محل باشند .2

در این صورت تحت نظارت سلسله مراتبی  ،ت و حکومتنهادها باید از مردم محل اخذ شود نه از دول

 زیرا واجد مصلحت اندیشی به نام مردم گردیده است. ؛گیرد دولت مرکزي قرار نمی

 حوزه صالحیت: حوزه صالحیت نهاد محلی، امور محلی است. .3

نهاد اندیشی نهادهاي محلی نباید مورد ارزیابی نهاد ملی و مرکزي قرار گیرد.  نظارت: مصلحت .4

تواند  ظف به رعایت قوانین باشد. نظارت بر نهادهاي محلی نمیومحلی باید در حوزه صالحیت خود م

امیر ( در صالحیت تخییري مقامات مرکزي باشد بلکه باید متکی به نظارت قضایی و حقوقی باشد

 ).1384 ،ارجمند

در کشور ژاپن را در چهار  مقاله حاضر نیز بنا دارد به تبعیت از این رویکرد حقوقی، حکومت محلی

 محور زیر مورد مطالعه قرار دهد:

حکومت مرکزي و رابطه  .4صالحیت، اختیارات و وظایف  .3 ؛وضعیت حقوقی  .2 ؛مشروعیت .1 

 محلی و نحوه نظارت.
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 مشروعیت حکومت محلی .1

صورت مشروعیت حکومت محلی ناشی از مردم است که با حق حاکمیت مردمی مرتبط است و به دو 

 شود:  زیر اعمال می

اول این که مردم بتوانند زمامداران و حکمرانانان محلی را به صورت مستقیم خود انتخاب کنند، 

هاي تحقق این پدیده به صورت  به عبارتی از آنجا که حاکمیت متعلق به مردم است بایستی سازوکار

 عینی وجود داشته باشد که انتخابات است.

دوم این که به عنوان مکمل دموکراسی غیرمستقیم، خود مردم نیز در اعمال حاکمیت صاحب  

 نقش بوده و صاحب صالحیت مستقیم باشند.

 سازوکارهاي دموکراسی غیرمستقیم/نماینده ساالر محلی .1-1

انون ساالر یا غیرمستقیم  است که ق یکی از سازوکارهاي اعمال حاکمیت در ژاپن، دموکراسی نماینده

اساسی این کشور آن را پذیرفته و حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به عنوان اعضاي قوه مقننه 

) و رأي همگانی، برابر و مخفی را به CLAIR,2014:17کند ( و  قوه مجریه را به شهروندان اعطا می

تکالیف حقوق و «عنوان اصول نظام انتخاباتی تضمین کرده است. این اصول در فصل مربوط به 

قانون اساسی مقرر شده است و براي انتخابات اعضاي قوه مقننه ملی (شامل هر دو مجلس » مردم

نمایندگان (مجلس اول) و مجلس مشاوران (مجلس دوم و برتر)) و نیز انتخابات اعضاي مجالس 

محلی و انتخابات سران مراجع محلی (قوه مجریه محلی شامل فرمانداران و شهرداران) اعمال 

 )National Assembly,2016: 1-2شود. ( یم

مستقیم قدرت عمومی محلی، در ژاپن دو نوع نهاد محلی وجود دارد: دسته اول براي اعمال غیر

هاي آنها و همین طور  نهادهاي اجرایی هستند که شامل فرمانداران و شهرداران و زیرشاخه

تقیم با رأي مردمی توسط شهروندان هاي اداري هستند. فرمانداران و شهرداران به صورت مس کمیته

هاي  ت دارند. کمیتهیشوند و در قبال شهروندان محل مسئول هاي چهار ساله انتخاب می براي دوره

هاي انتخابات هستند. اعضاي  هاي امنیت عمومی و کمیته هاي آموزشی، کمیته هیأتاداري شامل 

آموزشی خود) با تأیید شورا براي  یأتههاي آموزشی توسط فرمانداران و شهرداران (هر کدام  هیأت

هاي سه ساله توسط  هاي امنیت عمومی براي دوره شوند. اعضاي کمیته مدت چهار سال منصوب می
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هاي شورا از بین  هاي انتخابات در نشست شوند و اعضاي کمیته فرمانداران با تأیید شورا منصوب می

دسته دوم نهادهاي تقنینی هستند که  شوند. هاي چهار ساله انتخاب می کنندگان براي دوره انتخاب

شوند.  نامیده می ٣باشد که مجموعه مجالس محلی می ٢و شوراي شهر ١عبارت از مجلس شهرستان

  ).18: 1387 (همتی، شوند اعضاي این مجالس یا شوراها به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می

مندي از حق انتخابات براي  شرایط بهرههر ژاپنی به طور کلی حق شرکت در انتخابات را دارد. 

 20تمام انتخابات در کشور که جنبه همگانی دارد یکسان است. همه شهروندان اعم از زن و مرد 

أي بدهند. کافی است فرد داراي ملیت ژاپنی بوده، محکوم  ها ر توانند در تمام انتخاب سال به باال می

 ).19 ، ص(همان مند باشد انتخاب کردن بهرهعالوه از حق ه ها نشده و ب به برخی محکومیت

قانون انتخابات ژاپن براي انتخابات محلی شرط دیگري هم مقرر  9بر اساس پاراگراف دوم ماده 

سال به باال باید از نظر قانونی در یک حوزه اداري مشخص  20شده است و آن اینکه اتباع ژاپنی 

فرماندار، شهردار و اعضاي شورا در مراجع محلی در  تا در انتخاباتد نبراي بیش از سه ماه مقیم باش

قانون انتخابات متفاوت  10شوندگان بر اساس ماده  آن حوزه حق رأي داشته باشند. شرایط انتخاب

 25است: هر تبعه ژاپنی که داوطلب تصدي مناصب عمومی است؛ براي عضو مجلس نمایندگان 

ملی دوم) سی سال و بیشتر، براي اعضاي سال و بیشتر، براي اعضاي مجلس مشاوران (مجلس 

سال به باال،  25شوراهاي شهر/شهرستان داشتن حق رأ ي در شوراي شهر/شهرستان و دارا بودن 

سال و  25ها، دارا بودن  ها، سی سال و بیشتر و براي شهرداران شهرداري براي فرمانداران شهرستان

 ).National Assembly,2016: 11بیشتر الزامی است (

 سازوکارهاي مشارکت/ دموکراسی مستقیم .2-1

دموکراسی مستقیم یا اعمال مستقیم قدرت عمومی توسط شهروندان، باعث درگیر شدن آنها با 

مشکالت محلی از یک طرف و مشارکت آنها در حل و فصل مشکالت از طریق مدیریت مشارکتی 

ین واقعی، عملیاتی و آگاهانه شود و این امر باعث ارتقاي دانش و آگاهی شهروندان و تمر می

اي که در نظام مدیریت محلی کشور ایران از منظر  شود پدیده دموکراسی و نظارت همگانی می

                                                 

1. Prefectural Assemblies. 

2. Municipal councils. 

3. Local Assemblies. 
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مشارکت مستقیم در  باشد. ها می ها و آسیب به رسمیت شناخته نشده است و یکی از خأل گذار قانون

 باشد: حکومت محلی ژاپن داراي سازوکارهاي مختلف می

 درخواست مستقیم/ابتکار. 1-2-1

ابتکار یا درخواست مستقیم، نظامی است که در آن شهروندان حداقل باید کمترین حد نصاب امضاي 

هاي محلی یا انجام  نامه دهندگان واجد شرایط را جمع کنند تا بتوانند وضع، بازنگري یا لغو آیین يأر

ساي قوه ؤعزل اعضاي مجلس یا ر هاي حکومت محلی یا انحالل مجلس محلی یا بازرسی از فعالیت

 ).CLAIR,2014:17( مجریه محلی را درخواست نمایند

 . درخواست تصویب،بازنگري یا لغو آیین نامه هاي محلی1-1-2-1

ساي قوه مجریه ؤدهندگان واجد شرایط به ر يأاین درخواست با امضاي یک پنجاهم یا بیشتر ر

هاي موجود را بازنگري  نامه جدیدي را وضع یا آییننامه محلی  شود تا آیین حکومت محلی تقدیم می

(مقننه محلی)  قوه مجریه باید نشست شورا رؤسايدر صورت حصول چنین درخواستی،  یا لغو نماید.

نویس  قوه مجریه که حاوي پیش رؤسايرا با پیوست نظرات  را ظرف بیست روز تشکیل و آن

نویس  محلی تقدیم کند. مجلس مقید  به پیش نامه است به مجلس تغییرات مورد درخواست در آیین

گیري نهایی با شوراي محلی است. در  (ساکنین) نیست و صالحیت تصمیم مورد درخواست شهروندان

هاي محلی و  هاي مربوط به مالیات استفاده از این سیستم، درخواست راستاي جلوگیري از سوء

 ). CLAIR,2014:18( پذیرفته نیستها و عوارض محلی و هزینه و بهاي خدمات  جریمه

 . بازرسی ویژه2-1-2-1

دهندگان واجد شرایط به کمیته بازرسی ارائه  این درخواست با امضاي یک پنجاهم یا بیشتر رأي

و اینکه آیا امور مورد نظر حکومت محلی به  ١دستی مالی مقامات محلی شود تا پیرامون پاك می

بازرسی نماید. کمیته بازرسی، سازوکار بازرسی نهاد محلی درستی انجام شده است یا نه تحقیق و 

است. هنگامی که کمیته، تحقیق خودش را به اتمام رساند، باید نتایج را به صورت رسمی منتشر کند 

)JLGC,2016:12.( 

  

                                                 

1. Local authorities' financial probity. 
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 . انحالل شورا3-1-2-1

به کمیته کنندگان براي انحالل شورا  این درخواست با امضاي یک سوم یا بیشتر همه انتخاب

شود. بعد از رسید درخواست، همه حوزه انتخابیه رأي  انتخابات حکومت محلی مربوطه ارائه می

تواند منجر به انحالل شود  دهند و اگر رأي اکثریت به نفع این درخواست باشد، می می

)(JLGC,2016:12. 

 . درخواست عزل فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراها4-1-2-1

دهندگان واجد شرایط در یک ناحیه حوزه  سوم یا بیشتر همه رأي با امضاي یکاین درخواست 

گیرد. اگر هیچ حوزه انتخاباتی ایجاد نشده باشد  انتخاباتی براي عزل نماینده مجلس محلی صورت می

دهندگان واجد شرایط در کل حکومت  سوم یا بیشتر رأي در آن صورت، این درخواست با امضاي یک

گیرد. این درخواست به هیأت انتخابات دولت محلی ارائه  تخابیه) مربوطه صورت میمحلی (حوزه ان

گیرد و اگر اکثریت  گیري صورت می کنندگان رأي شود و در نتیجه این درخواست، توسط انتخاب می

 .CLAIR,2014:18)شود ( موافق آن بودند، عضو مجلس محلی عزل می

 . درخواست عزل سایر مقامات5-1-2-1

مقام فرمانداران و شهرداران، اعضاي کمیته انتخابات و همین طور  مئازوکار در خصوص عزل قااین س

ها به رؤساي قوه مجریه  اما این درخواست ؛شود بازرس و اعضاي کمیته امنیت عمومی نیز اعمال می

در  کنند. این مقامات، مجلس محلی را الزام به شور و بررسی می شود. محلی مربوطه تقدیم می

صورتی که دو سوم یا بیشتر اعضاي مجلس محلی حاضر بودند و در صورتی که حداقل سه چهارم 

 CLAIR,2014:19)(. شوند مقامات مربوطه عزل می ،آنها موافق بودند

 دیگر اشکال مشارکت مستقیم .2-2-1

هاي مشارکت مستقیم در سیاست هستند که به روشی غیر از درخواست مستقیم  موارد زیر، نظام

 گیرد: صورت می

 . رفراندوم راجع به قوانین ویژه خودمختاري1-2-2-1

هاي جایگزین قانون که تنها بر یک نهاد محلی خاص قابل  نامه قانون اساسی فعلی تصویب آیین

کنندگان به نفع آن رأي دهند.  دارد؛ اما باید اکثریت انتخاب اعمال باشد را مجاز می

)(JLGC,2016:12 
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 بازرسی و اقامه دعوي توسط ساکنین . درخواست2-2-2-1

هاي  دهنده از اعضاي کمیته بازرسی بخواهند تا راجع به پرداخت توانند به عنوان مالیات ساکنان می

غیرقانونی یا نادرست منابع، نحوه کسب، اداره یا استفاده از اموال و انعقاد و اجراي قراردادها توسط 

توانند با اتکا به نتایج  می چنین همبررسی کنند. آنها کارمندان نهادهاي محلی خودشان تحقیق و 

تحقیق مذکور، خواهان اتخاذ عمل اصالحی یا پیشگیرانه مناسب شوند. اگر نتایج به جایی نرسید، 

 JLGC,2016:12)حق اقامه دعواي حقوقی را دارند. (

 وضعیت حقوقی حکومت محلی ژاپن .2

) است که حکومت محلی را به 1946سی ملی (مصوب مبنا و پایه حکومت محلی در ژاپن قانون اسا

شناسد و به صورت صریح آن را به عنوان بخشی از نظام ملی  اي براي دموکراسی می عنوان پایه

استقالل «قانون اساسی تحت عنوان  8کند. فصل  حاکمیت قرار داده و استقالل آنها را تضمین می

 دربردارنده چهار اصل ذیل است:» محلی

دارد که  اصل اساسی خودمختاري محلی ساکنان و واحدها را تصریح کرده و مقرر می 92ـ اصل 

مقررات راجع به سازمان و صالحیت واحدهاي عمومی محلی توسط قانون و مطابق با اصل 

 گردد. خودمختاري محلی تصویب می

 هاي تقنینی و دارد که اعضاي شاخه براي تضمین خودمختاري ساکنان مقرر می 93ـ اصل 

 شود. اجرایی با انتخابات مستقیم عمومی انتخاب می

کند که حکومت محلی بایستی طیف  براي تضمین خودمختاري واحدها تصریح می 94ـ اصل 

گذاري مستقلی را در چارچوب قانون اعمال  وسیعی از اختیارات اداري را داشته و صالحیت قانون

 کنند.

پرسی براي تصویب قوانین خاص را الزامی  اي است که برگزاري همه حاوي مقرره 95ـ اصل 

 کند که تنها بر مقام محلی خاص قابل اعمال است. می

از آنجا که خودمختاري محلی توسط قانون اساسی تضمین شده است؛ به طور کلی، دولت محلی 

تواند رئیس هیچ نهادي را انتخاب کند حتی به موجب قانون ملی  قابل حذف نیست و قوه مقننه نمی

اینکه قانون اساسی بازنگري شود. اساساً تعدادي از قوانین راجع به حکومت محلی تصویب شده  مگر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 31

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-257-en.html


 15پژوهشی حقوق اداري، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی   134

توان به قانون خدمات عمومی محلی، قانون انتخابات مناصب عمومی،  است که از جمله آنها می

ت قانون مالیه محلی و قانون مالیات محلی اشاره کرد؛ اما قانون مادر براي بررسی سازمان و صالحی

 CLAIR,2014:1-2)آن، قانون استقالل محلی است. (

مقررات قانون استقالل محلی عمدتاً امور ساکنین، شوراهاي انتخابی، و نهادهاي اجرایی ـ که 

وضعیت  چنین همکند. این قانون  دهد ـ را بررسی می شان هسته حکومت محلی را تشکیل می همه

کند و  ي و با دیگر مقامات محلی را مشخص مینهادهاي محلی، شامل روابطشان با حکومت مرکز

 JLGC,2016:1)است. (مقررات قانونی براي امور مالی آنها و دیگر موضوعات مهم اداري 

 نظام خود مختاري ژاپن بر مبناي دو اصل اساسی بنا شده است:

 دارد که تا حد اول، نظام مذکور، حق بر ایجاد واحدهاي عمومی محلی خودمختار را مقرر می

 مشخصی، مستقل از حکومت مرکزي است.

کند که به واسطه آن ساکنین نواحی و  دوم، نظام مذکور، ایده شهروند خودمختار را مطرح می

هاي واحدهاي عمومی محلی شرکت کرده و آنها را  هاي محلی، در درجات مختلف در فعالیت حوزه

 ).Local self – government,2016:1کنند ( اداره می

توان به مقوالتی چون  تر از شخصیت حقوقی است می ضعیت حقوقی که مفهومی عامدر بحث و

 ساختار، سازمان، اموال و دارایی و نیروي انسانی اشاره کرد.

 هاي حکومت محلی در ژاپن الیه .2ـ 1

ها معموالً به صورت مستقیم با عواملی چون شرایط  در هر نظام حکومت محلی، تعداد الیه

جمعیتی، ماهیت اداره محلی و سطوح متالزم تمرکزگرایی مرتبط است. در ژاپن،  جغرافیایی، سطوح

 حکومت محلی دو الیه است: 

در قلمرو  ،گیرد برمیها را هم در اي که شهرداري به عنوان مراجع عمومی منطقه ١ها شهرستان .1

 مورد است که توکیو هم یکی از آنهاست. 47کنند و در کل ژاپن تعداد آنها  اي عمل می گسترده

ها به عنوان مراجع عمومی محلی که رابطه قوي و مستقیم به ساکنان محلی  شهرداري  .2 

ی با ها هر دو از مراجع عمومی محل ها و شهرداري شهرستان کنند. خدمات محلی ارائه می، دارند

                                                 

1. Prefectures 
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 Japan’s(. دهند موقعیت برابر هستند که در اداره امور محلی هر کدام وظایف خودشان را انجام می

Local Government System,2016(  

هاي فدرال نوعاً یک نظام  هاي واحدهاي اداري در دیگر کشورها، دولت در خصوص تعداد الیه

هاي ایالتی)،  (دولت هاي نیمه مستقل دولت (دولت فدرال)، اي دارند که شامل فدراسیون چهار الیه

اي) و واحدهایی که  (واحدهاي منطقه کنند اي عمل می واحدهاي حکومت محلی که در حوزه گسترده

هاي بسیط عموماً سه الیه هستند که  (واحد محلی). از طرف دیگر، دولت کنند خدمات محلی ارائه می

مرو وسیع و واحدهاي حکومت محلی پایه شامل حکومت مرکزي، واحدهاي حکومت محلی با قل

 .JLGC,2016:2)( د. در این مقیاس، ژاپن یک دولت بسیط نوعی استنباش می

 هاي محلی هاي حکومت ویژگی. 2-1

نهادهاي محلی در ژاپن داراي  دو ویژگی مهم هستند: نهادهاي دموکراتیک حاکم و نهاد اداري 

 داراي صالحیت عام و فراگیر.

 نهادهاي دموکراتیک حاکم .1-2-1

 ١چنان که در قانون استقالل محلی بیان شده است، حوزه شهرستان از نظر اداري توسط فرماندار هم

(Chiji) شود  اداره می ٤و روستاها توسط شهرداران ٣ها شهرك ٢شود در حالی که شهرها، اداره می

)Local self – government,2016:2ها صرفاً بیانگر واحدهاي اداري  ها و شهرداري ).  شهرستان

اي هستند که  حکومت ملی یا کارگزاران حکومت ملی نیستند. بلکه واحدهاي مستقل تضمین شده

داراي مناطق مربوط به خود و ساکنان خود هستند که امور عمومی محلی را در حوزه صالحیت 

دهاي حاکمی هستند که ها نها ها و شهرداري دهند. عالوه بر این، شهرستان خودشان انجام می

کنند به روش دموکراتیک انتخاب  نمایندگان آنها توسط ساکنان محلی که قدرت عمومی را اعمال می

). در نظام مدیریت محلی ایران، فقط شوراها منتخب مردم هستند و Newman,1998:1شوند ( می

استانداران و فرمانداران به عنوان مقامات محلی منصوب و نماینده دولت ملی هستند و شهرداران هم 

                                                 

1. Governor 

2. Cities 

3. Towns 

4. Mayors 
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منتخب شوراي شهر. تجربه نظام انتخابی مقامات تقنینی و اجرایی و نظام نظارت و تعادل در 

  ایران قابل بررسی و توجه است. حکومت محلی ژاپن در کشور

 نهاد اداري داراي صالحیت عام و فراگیر .2-2-2

ها و اختیارات  نظام خودمختاري محلی ژاپن در خصوص اختیارات محلی، مبتنی بر اصل صالحیت

فراگیر است و نه اصل مبتنی بر تصریح مضیق اختیارات؛ یعنی قانون خودمختاري محلی مقرر 

شان اداره  ي عمومی محلی معمولی/عادي، امور خود را در حوزه صالحیتنهادها«دارد که  می

کند. با استفاده  ها اعطا می ها و شهرداري این قانون، صالحیت و اختیارات عام به شهرستان .»کنند می

ها به  ها و شهرداري از این صالحیت عام، عالوه بر اختیارات اعطا شده توسط قوانین مجزا، شهرستان

هاي مختلفی که براي ساکنین آن مناطق  کنند تا فعالیت ادهاي اداري فراگیر عمل میعنوان نه

). در نظام مدیریت محلی ایران، Newman,1998:2شود را انجام دهند ( ضروري تشخیص داده می

 باشد. ها و اختیارات و وظایف با رویکرد مضیق می اصل بر تصریح قانونی صالحیت

 لی در ژاپنبندي نهادهاي مح دسته .3-2

گیرند:  قرار می» خاص«یا » ویژه«و » معمولی«نهادهاي محلی از نظر قانونی در دو دسته 

ها، نهادهاي محلی معمولی هستند در حالی که نهادهاي خاص شامل  ها و شهرداري شهرستان

باشند.در این نوشتار  اتحادیه واحدهاي عمومی محلی، واحدهاي مالی محلی می ١واحدهاي خاص،

 باشد. تمرکز روي نهادهاي محلی معمولی می

دلیل نامگذاري نهادهاي محلی معمولی به این عنوان به خاطر این است که ساختار سازمانی، 

باشند و در سراسر  شترك میامور، قلمرو مسئولیت و صالحیت آنها از ماهیت عام برخوردار بوده و م

ها، نهادهاي معمولی هستند که از تضمین  هاي شهرستانی و شهرداري کشور ژاپن وجود دارند. حوزه

قانون اساسی مبتنی بر استقالل و خودمختاري محلی برخوردار هستند. کل کشور ژاپن به 

و الیه را تشکیل شوند که یک ساختار د ها تقسیم می ها و هر شهرستان به شهرداري شهرستان

  .Newman,1998:6)دهد ( می

                                                 

1. Special wards.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 31

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-257-en.html


  137  در ژاپن یارکان حکومت محل لیو تحل یبررس  .6مقاله 

ها متقابالً واحدهاي مستقل هستند. رابطه حقوقی بین آنها رابطه مافوق  ها و شهرداري شهرستان

شان متفاوت است. در  و مادون نیست. با وجود این، حوزه وظایف آنها به خاطر تفاوت در ماهیت پایه

اي است، یک قلمرو وسیعی را تحت پوشش قرار  طقهحالی که حوزه شهرستان، یک واحد عمومی من

دهد که شامل چند شهرداري در چارچوب یک حوزه است. یک شهرداري، واحد پایه حکومت  می

توانند به  هاي شهرستانی می محلی است که کامًال با زندگی روزانه مردم مرتبط است. حوزه

اي بدهند.  انداز وسیع منطقه از چشم هاي متعددي ها و مشورت اي، راهنمایی هاي منطقه شهرداري

 .)Newman,1998:6ها است ( برخی کارهاي حوزه شهرستان شامل اعطاي مجوزها به شهرداري

 سازمان نهاد محلی .4-2

 هیأت يسازمان حکومت محلی در ژاپن شبیه نظام ریاستی در آمریکا است که شهروندان اعضا

 ).Newman,1998: 358-359کنند ( ات مستقیم انتخاب میرا با انتخابي و رئیس قوه مجریه گذار قانون

 یک نهاد محلی معمولی متشکل از یک شاخه اجرایی و یک شاخه تقنینی است. شاخه تقنینی

هاي خود تصمیم  ، قانون محلی را تصویب  و در مورد سیاست(شوراي انتخابی) بودجه را تعیین

  .)JLGC,2016: 44( است شوراي شهري گیرد. نهاد محلی مزبور شامل مجلس شهرستانی یا می

کند و شامل فرماندار،  اجرا می گذار اتخاذ شده است، قانونکه توسط را هایی  شاخه اجرایی سیاست

جایی  ؛حکومت محلی در ژاپن مبتنی بر نظام ریاستی است شان است. هاي اجرایی شهردار و کمیته

شوند و وظایف بر اساس  ستقیم انتخاب میکه فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراها به صورت م

 د.پذیر جهت تضمین اداره دموکراتیک محلی صورت می ١اصل تفکیک قوا و کنترل درونی و تعادل

هاي  جهت جلوگیري از تمرکز بیش از حد قدرت در یک مرجع، قدرت اجرایی به تعدادي از کمیته

کمیته امنیت  ٢آموزشی، هیأتده است که (مشورتی) مستقل از فرماندار یا شهردار نیز اعطا ش اداري

ها به طور کامل در قبال مدیریت وظایف  باشد. این کمیته عمومی و کمیته انتخابات از جمله آنها می

 JLGC,2016: 44). (مورد انتظارشان مسئول هستند

 

                                                 

1. Internal checks and balances. 

2. Board of education. 
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 مراجع محلی رؤساي به عنوانفرمانداران و شهرداران  .1-4-2

شوند و مجاز  صورت مستقیم براي انجام خدمت چهار ساله انتخاب میفرمانداران و شهرداران به 

نیستند تا همزمان به عنوان اعضاي قوه مقننه ملی یا شوراي محلی باشند یا مستخدم تمام وقت 

توانند به عنوان پیمانکار نهاد محلی  هاي محلی باشند. آنها و نیز اعضاي شوراهاي محلی نمی حکومت

توانند به عنوان  تضمین استمرار کلی وظایف و خدمات نهاد محلی بوده و می عمل کنند. بلکه مسئول

نماینده حکومت در خارج از مرجع محلی عمل کنند. بنابراین فرمانداران و شهرداران کنترل عمومی 

کنند. برخی از اختیارات مهم آنها  هاي اداري را اعمال می هاي اجرایی از جمله کمیته بر دیگر سازمان

نویس بودجه، ارائه لوایح و انتصاب و اخراج اعضاي  ها، تهیه پیش نامه ند از: تصویب آیینعبارت

، ١هاي اداري از جمله هیأت آموزشی و کمیته امنیت عمومی و همین طور، مشاور فرمانداران کمیته

این ؛ عالوه بر  دار و دیگر مقامات رسمی نهادهاي محلی مربوطه نماینده شهرداران، حسابرس، خزانه

اختیارات، فرمانداران و شهرداران در قبال اجراي همه امور نهاد محلی بجز امور شوراي منتخب و 

هاي اداري، مسئول هستند. با این حال، این امر بدین معنا نیست که آنها به صورت شخصی  کمیته

اوران دهند. جهت راهنمایی آنها در انجام واقعی وظایف، مش همه این وظایف کلی را انجام می

ها) و  دار براي شهرداري ها) و سرحسابرس (خزانه فرمانداران (نماینده شهرداران براي شهرداري

دهند.  ها تکالیف مشخص شده آنها را انجام می تعدادي گسترده از دوایر، ادارات و بخش

)(JLGC,2016: 45 

 هاي اداري کمیته.2-4-2

هاي انتخابات هستند.  ي امنیت عمومی و کمیتهها هاي آموزشی، کمیته هاي اداري شامل هیأت کمیته

)(JLGC,2016: 46 

 هاي آموزشی .هیأت1-2-4-2

ها به مدت  ها هر کدام، هیأت آموزشی خودشان را دارند. اعضاي این هیأت ها و شهرداري شهرستان

 شوند. مانند و توسط فرماندار یا شهردار با تأیید شورا منصوب می چهار سال در پست خودشان می

هاي  ها قدرت انجام امور مربوط به آموزش (براي مثال ایجاد و اداره مدارس و دیگر سازمان هیأت

آموزشی، انتصاب کارمندان مدرسه) علم و فرهنگ را دارند و در قبال آنها مسئول هستند. جهت اداره 

                                                 

1. Vice governor. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 31

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-257-en.html


  139  در ژاپن یارکان حکومت محل لیو تحل یبررس  .6مقاله 

راي شود. مدیر مسئول اج توسط هیأت مزبور منصوب می ١امور هیأت آموزشی، یک مدیر آموزشی

 )JLGC,2016: 46کند. ( باشد که براساس رهنمودها و نظارت هیأت عمل می همه امور هیأت می

 

 هاي امنیت عمومی .کمیته2-2-4-2

ها توسط  ها فاقد آن هستند. اعضاي کمیته شهرداري اما ؛هر شهرستان یک کمیته امنیت عمومی دارد

داراي اداره پلیس  شوند. هر شهرستان، منصوب میفرمانداران با تأیید مجلس محلی براي دوره سه ساله 

اگرچه توکیو داراي اداره پلیس  شوند. شهرستان است که تحت نظر کمیته امنیت عمومی ایجاد می

 )Newman,1998: 13(. اي قانون هستند این ادارات مجریان منطقه ؛باشد کالن شهر توکیو می

 هاي انتخابات . کمیته3-2-4-2

هاي شورا از بین  شوند. اعضا در نشست انتخابات در هر شهرستان و شهرداري ایجاد میهاي  کمیته

هاي انتخابات هم  کنند. کمیته شوند و براي دوره چهار ساله خدمت می کنندگان، انتخاب می انتخاب

هاي مربوطه خودشان و هم امور انتخاباتی را در سطح ملی (انتخابات  انتخابات محلی را در حوزه

هاي انتخابات شهري، بر امور  کنند. کمیته وط به مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران) اداره میمرب

کنند.  هاي شهرستان خودشان نظارت می انتخاباتی فرمانداران و اعضاي شوراها در حوزه

)(Newman,1998:13 

 شوراي منتخب .3-4-2

ادي است که در مورد شوند، نه شوراي مزبور که اعضاي آن به صورت مستقیم انتخاب می

 گیرد. هاي نهاد محلی تصمیم می سیاست

 . سازمان1-3-4-2

ساله  25براي دارا بودن صالحیت انتخاب اعضاي شوراها، نامزدها بایستی تبعه ژاپنی بوده، حداقل 

مگر این که  ،منتخبان، چهار ساله است  باشند. دوره خدمت ٢باشند و در فهرست انتخاباتی محلی

توانند همزمان هم عضو شورا باشند و هم  شورا منحل شود یا آنها بازنشسته شوند. اعضاي شورا نمی

داشته هایی  توانند سمت به عنوان فرماندار، شهردار یا مقامات رسمی دائمی عمل کنند و نیز نمی

                                                 

1. Superintendent of education. 

2. Local electoral roll. 
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ز این که پیمانکار نهاد ا چنین همکند. آنها  شان تداخل ایجاد می هاي رسمی که در مسئولیتباشند 

 )37: 1387شان تضمین شود. (همتی، طرفی شغلی اند تا بی مزبور باشند منع شده

، نظام تعیین تعداد اعضاي شوراها تغییر یافته است. در نظام قبلی، تعداد اعضاي 2003از ژانویه 

وسیله ه ب اما این امکان وجود داشت که ؛گردید شوراها توسط قانون براساس جمعیت تعیین می

تعدادشان کاسته شود. این نظام بر اساس اصالحیه قانون استقالل   ١هاي جایگزین قانون نامه آیین

محلی توسط قانون تمرکززدایی به نظام فعلی تغییر یافت که بر این اساس مقامات محلی تعداد 

ثر تعداد اعضا با کنند و حداک هاي جایگزین قانون تعیین می نامه اعضاي شوراها را با تصویب آیین

 )JLGC,2016: 48گردد. ( قانون و براساس جمعیت هر حوزه تعیین می

 . اختیارات2-3-4-2

گیري راجع به همه  صالحیت تصمیم هاي محلی، گیر براي حکومتشورا به عنوان نهاد تصمیم

 موضوعات داخل در صالحیت خودش (عمدتاً حق تأیید) را دارد و این موضوعات توسط قوانین و

هاي جایگزین  نامه توان به اصالح یا لغو آیین شوند. از جمله این اختیارات می ها تعیین می نامه آیین

، بازرسی هاي انتخاباتی ئیس و اعضاي کمیتهقانون، بررسی و تصویب بودجه، انتخاب رئیس، نایب ر

، شهردار یا هر نهاد  فرمانداره گزارش از ئ، درخواست اراو مدارك مربوط به امور نهاد محلیاز اسناد 

اجرایی دیگر، بررسی نحوه اداره کار نهاد مزبور و نیز نحوه اجراي تصمیمات شوراها و رسیدگی به 

توانند تحقیقات  آنها می ،طور  هاي (دخل و خرج) نهاد مزبور اشاره کرد. همین ها و پرداخت دریافت

کنندگان و دیگر مقامات مزبور را  یید انتخابأند و تخودشان را انجام داده و اسناد نوشته را بازرسی کن

 )JLGC,2016: 49الزم بدانند. (

 وضعیت مالی حکومت محلی در ژاپن .5-2

به نهادهاي محلی این اختیار داده شده است تا امور مالی خودشان را اداره کنند و منابع درآمد به 

هاي محلی،  ت محلی شامل مالیاتهاي مختلف تضمین شده است. منابع عمده درآمدي حکوم روش

دو مورد اول منابع درآمدي  باشد. هاي محلی می هاي دولتی و قرضه کمک 2مالیات اختصاصی محلی،

تضمین منابع کافی درآمدي  شود به منابع درآمدي عام معروف است. که براي هر هدفی هزینه می

                                                 

1. Bylaw. 

2. Local allocation tax. 
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 مهم است. در سال مالیعام براي حکومت محلی جهت مدیریت مناسب نیازهاي اداري مختلف 

داد.  درصد منابع درآمدي حکومت محلی ژاپن را تشکیل می 55، این منابع حدود 2013

)MIACJG,2015: 6( 

 7/11ها) در بودجه عمومی محلی  (هزینه ، نسبت تولید ناخالص داخلی ژاپن2013در سال مالی 

برابر  5/2ولت محلی حدود سهم د ،دهد درصد است که نشان می 8/4درصد و در بودجه عمومی ملی 

اجتماعی است که روي هم رفته  تأمینهاي  درصد هم سهم صندوق 8/8باشد و  سهم بودجه ملی می

 باشد درصد می 78شود و سهم بخش خصوصی  درصدي بخش حکومتی را شامل می 3/25سهم 

)(MIACJG,2015: 2» .هاي محلی به مصرف تعلیم و تربیت  هاي حکومت قسمت اعظم هزینه

ها را  پنجم هزینه چهارم بودجه محل است و کارهاي عمومی که در حدود یک رسد که بیش از یک می

هاي محلی تقریبًا  کند، بهداشت، رفاه اجتماعی و امنیت عمومی از آن جمله است. حکومت جذب می

کومت ها از طرف ح مورد از این هزینه 40کنند. تقریباً  چهارم کل درآمد دولت ژاپن را خرج می سه

 )35: 1387(عالمی،. »شود می تأمینهاي محلی و سایر عواید محلی  مرکزي و بقیه از مالیات

 تأمینکند که منابع مالی خود را خود  هاي محلی ایجاب می این استدالل که استقالل حکومت

هاي محلی هم بخشی از امور عمومی را انجام  چرا که حکومت ؛استدالل درستی نیست ،کنند

و اگر منابع محلی کفاف انجام تکالیف مقرر قانونی را نداد باید از محل منابع عمومی ملی دهند  می

تر، میزان  شوند و قاعده درست این است که هرچه این تکالیف و وظایف بیشتر و سنگین تأمین

اي که در کشور ژاپن به نحو کارامد  ی هم بیشتر خواهد بود. قاعدهتخصیص منابع مالی از خزانه مل

هاي ملی و محلی، سهم هر کدام در تولید ناخالص  ملیاتی شده است و نسبت درآمدها و هزینهع

 ،هاي ملی و محلی به خوبی بیانگر روند توسعه در این کشور است داخلی و نقش هر کدام از دولت

  تواند در کشور ایران نیز مورد توجه جدي قرار گیرد. امري که می
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 پرسنل حکومت محلی. 6-2

هاي محلی به مستخدمین عمومی محلی معروف هستند. پرسنل حکومت  همه مستخدمین حکومت

شود. فرمانداران، شهرداران و  بندي می خدمات عمومی دسته» دایم«و » ویژه«محلی به پرسنل 

هاي آموزشی و  اعضاي هیأت ،شوند و همین طور اعضاي شوراها که به صورت مستقیم انتخاب می

اداري، به همراه مشاوران موقتی و پاره وقت، محققین، پرسنل ویژه محسوب هاي  دیگر کمیته

کند، به همه  موران حکومت محلی را تعریف میأکه وضعیت م . قانون پرسنل حکومت محلیشوند می

شوند که قانون  بندي می شود. سایر پرسنل به عنوان کارمندان دائم دسته گفته اعمال نمی موارد پیش

شود. بجز مواردي که توسط قانون مقرر شده است، نهادهاي  لی بر آنها اعمال میپرسنل حکومت مح

براساس مقررات هایی را ارائه کنند که همه موضوعات پرسنلی را  نامه محلی مکلف هستند تا آیین

JLGC,2016: 56)(. بگیرد قانون پرسنل دربر
١ 

 ها، اختیارات و وظایف دولت محلی در ژاپن صالحیت .3

 ها بین دولت محلی و مرکزي ولیتئزیع مستو .1-3

قانون اصالح قوانین مرتبط جهت ارتقاي «قانون خود مختاري محلی به صورت گسترده توسط 

ها بین  (قانون جامع خودمختاري محلی) اصالح شد و توزیع مسئولیت 1999مصوب  » تمرکززدایی

ی، حکومت محلی به صورت تر کرد. بر اساس این قانون اصالح دولت مرکزي و محلی را شفاف

هاي اداري در مناطق خودشان  اي براي انجام وظایف و صالحیت مستقل و فراگیر، مسئولیت گسترده

 دارند. از طرف دیگر، دولت ملی صرفاً مسئول انجام وظایف زیر گردید:

اي ه . امور مربوط به فعالیت2المللی؛  . امور مربوط به ژاپن به عنوان یک ملت در جامعه بین1

ها و  . اجراي سیاست3مختلف مردم ژاپن که باید به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود؛ 

هایی که باید از منظر ملی یا در سطح و مقیاس ملی انجام شود. این امر نقش دولت مرکزي را  پروژه

 به صورت محدود و مضیق لحاظ کرده و به دولت محلی تا هر حد ممکن مدیریت اموري را که به

 Newman,1998: 14)کند. ( تر است، تفویض می زندگی ساکنین نزدیک

                                                 

 Hiroaki ) 2001,هاي پرسنلی حکومت محلی در ژاپن ( ر.ك:  ها و نظام . براي مطالعه بیشتر در خصوص سیاست1
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 صالحیت هاي تقنینی و اجرایی .2-3

ها و اختیارات تقنینی نهاد محلی و  شود: صالحیت ها در دو حوزه مطرح می این صالحیت

 هاي اجرایی نهادهاي محلی. صالحیت

 ها و اختیارات تقنینی نهادهاي محلی صالحیت .1-2-3

کند.  قانون اساسی، حق بر تصویب قانون (از نوع خودش) را بر نهادهاي محلی تضمین می 94ماده 

هاي را به عنوان انواع قانون محلی  نامه هاي جایگزین قانون و آیین نامه قانون استقالل محلی، آیین

 دارد. مقرر می

 هاي جایگزین قانون: قلمرو و آثار حقوقی نامه . آیین3-2ـ1ـ1

تواند موضوع  هاي نهاد محلی می همه فعالیت است.ا ها مشروط به رأي اکثریت شور نامه نهمه این آیی

هاي مزبور در کنار قوانین ملی، بخشی از  نامه که آیین هاي جایگزین قانون باشد. از آنجایی نامه آیین

واحدهاي عمومی محلی حق خواهند «دارد که  نظم حقوقی کشور هستند و قانون اساسی مقرر می

هاي جایگزین قانون  نامه ، آیین»هاي جایگزین قانون وضع کنند   ... در چارچوب قانون، آیین داشت تا

که مقررات قانون اساسی یا دیگر قوانین ملی را نقض کنند، در حدي که موجب نقض است باطل 

د محلی ها، قانون جامعه محلی هستند. آنها تنها در چارچوب نها نامه تلقی خواهند شد. این آیین

تواند بجز از  اي فراتر از آن قابل اعمال نیستند. حکومت محلی نمی مربوط معتبر هستند و به حوزه

هاي جایگزین قانون، هیچ تعهدي را بر شهروندان تحمیل کند یا حقوقشان را  نامه طریق تصویب آیین

ها  نامه آییند. این که توسط مقررات قانونی خاصی تحت پوشش قرار گرفته باش مگر این ؛محدود سازد

اینکه قوه مقننه محلی در  .JLGC,2016: 52)( برگیرنده مقررات کیفري باشدتواند در چنین می هم

ا را د یا حقوق آنهتعهداتی را بر شهروندان تحمیل کنهاي جایگزین قانون،  نامه ژاپن از طریق آیین

گذاري به عنوان  بیانگر این است که صالحیت قانون ؛دمحدود کند یا حتی حاوي مقررات کیفري باش

یک عمل حاکمیتی به معناي واقعی کلمه بین قوه مقننه ملی و محلی تقسیم شده و در امور محلی، 

این قوه مقننه محلی است که صالح است. در صورتی که در نظام حقوقی ایران، نوع نگاه به شوراها، 

 قانون اساسی نگاه حاکمیتی نیست. 7ل رغم اص در عرصه تقنینی و اجرایی علی
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 ها: قلمرو و آثار حقوقی نامه . آیین3-2ـ1ـ2

نامه صادر کنند. هر  توانند آیین شان می فرمانداران و شهرداران در مورد موضوعات داخل در صالحیت

موضوعی که در صالحیت فرمانداران یا شهرداران از جمله جزء وظایف خودمختاري و وظایف قانونی 

توانند  باشد. فرمانداران و شهرداران می آنها می  اي نامه گیرد، در قلمرو اقتدار آیین تفویض شده قرار می

هاي خاص خودشان را مادامی که قوانین ملی را نقض نکنند، تصویب نمایند. نسبت به  نامه آیین

از نقطه نظر جایگاه و  هاي عادي در ارتباط با قوانین ملی نامه هاي جایگزین قانون، آیین نامه آیین

قلمرو اعتبارشان محدود به حوزه تحت صالحیت نهاد محلی مربوط  چنین هماعتبار، فرعی هستند. 

هاي جایگزین  نامه هاي عادي، آیین نامه هاي جایگزین قانون و آیین نامه است. در صورت تناقض آیین

توانند  هاي اداري محلی می تههاي آموزشی و دیگر کمی قانون مقدم هستند. عالوه بر این، هیأت

شان تصویب کنند  هایی را در خصوص موضوعات تحت صالحیت نامه مطابق با قانون، آیین

)(JLGC,2016: 53. گذاري به باالترین مقامات اجرایی محلی، از لوازم و نامهصالحیت آیین

باشد؛ چرا که  ترین آنها می ترین، کارامدترین و اثربخش اقتضائات مدیریت است و اتفاقاً یکی از شفاف

ناپذیر  برخالف انجام امور از طریق دستور اداري که راهکاري غیرشفاف، غیرعلنی، غیرنوعی و نظارت

گردد و این  ها، ابزار شفافیت و نظارت است که خود به کارامدي و اثربخشی منجر می نامه است؛ آیین

 تواند باشد. یهاي مهم براي مدیریت محلی در کشورمان م یکی از پیام

 وظایف و اختیارات اجرایی. 3-2ـ 2

حکومت محلی هستند. این موارد شامل ثبت نام خانواده  مسئولیتبسیاري از خدمات عمومی روزمره، 

،  ها، مدارس ابتدایی و دبیرستان و ساکنان، ساختن و اداره مراکز نگهداري کودکان، کودکستان

هاي دفع  ت مشابه، ایجاد، حفظ و اداره سرپناه و زیرساختهاي عمومی و تسهیال  ها، سالن کتابخانه

ها و خدمات پلیس  ها و پارك فاضالب، تأمین آب و کارهاي مربوط به فاضالب، توسعه و بهبود جاده

اي را در رشد جامعه و همین طور در  باشد. حکومت محلی یک نقش قابل مالحظه نشانی می و آتش

ها و نهادهاي  کند. در مقایسه با اداره بخش وزارتخانه بازي میثبات و بهبود زندگی روزمره مردم 

دهد که  اي را در منطقه اداري خودش انجام می حکومت مرکزي، حکومت محلی خدمات گسترده
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. توزیع JLGC,2016: 1)هاي بهتري از این موارد هستند ( هاي فرهنگی مثال توسعه محلی و سیاست

 کند: پیروي میوظایف و اختیارات از اصول منعطفی 

 . اصول راهنماي توزیع وظایف1-2-2-3

ها را اي که شهرداريهاي منطقهها  به عنوان حکومتشهرستان براساس قانون خودمختاري محلی،

ها ارتباط و هماهنگی امور شهرداري اي،گیرد براي اداره امور در مقیاس گسترده و منطقهنیز دربرمی

ها به عنوان بنیاد حکومت محلی  شهرداري ،رو از ایناند. طراحی شدهها و امور تکمیلی شهرداري

اصل اولویت «اند. این سازوکار به  ها طراحی شده براي اداره اموري غیر از امور مربوط به شهرستان

دولت مرکزي و محلی، وظایف توجه به این امر و با لحاظ تقسیم کار بین  اب معروف است. ١»شهري

سپس به  ها، یابد که تا هر حد ممکن، این امور ابتدا به شهرداري تخصیص می بر اساس این ایده

امر  اي را انجام دهند، توانند وظیفه ها نمی ها سپرده شود و تنها زمانی که این حکومت شهرستان

در توزیع  با این حال، معروف است. ٢»اصل تبعیت« این امر به مربوطه به دولت مرکزي واگذار شود.

این امر  در بسیاري از موارد، ها) ها و شهرداري (شهرستان ور بین دولت مرکزي و محلیواقعی ام

بلکه از نظر عملی در هر مرحله در طبقه  ،تواند براي همه مراحل در یک طبقه خاص انجام شود نمی

 ؛تقسیم و تخصیص امور از نوع ترکیبی است در نظام خودمختاري محلی ژاپن، شود. مشابه تقسیم می

ترین دالیل توسعه و پیشرفت این . شاید یکی از مهمNewman,1998: 15)( نه از نوع تفکیکی

پذیري را  حاکمیتی و خودآیینی و نظارتکشور، این رویکرد مدیریتی از پایین به باال باشد که خود

اثر  تقویت کرده و با استفاده از خرد جمعی در هر مرحله از مراحل حل مشکالت، موجبات کارامدي و

 شود. بخشی مدیریت امور عمومی می

 . وظایف شهرستانها و شهرداریها2-2-2-3

 ها عبارتند از: هاي شهرستان مسئولیت

هاي جامع توسعه محلی، بقاي  وظایف مربوط به یک قلمرو وسیع، براي مثال، تهیه طرح

 ها و بهبود رودخانه؛ جنگل

                                                 

1  .  principle of municipal priority 

2  .  principle of subsidiary 
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ها (براي مثال مشورت ، توصیه و  شهرداريوظایف مربوط به ارتباط و هماهنگی امور مربوط به 

 ها، در خصوص کارآمد ساختن سازمان و مدیریت؛ راهنمایی براي شهرداري

ها و  ها براي مثال ایجاد و مدیریت مقاطع باالتر دبیرستان امور تکمیلی براي شهرداري

  .JLGC,2016: 42) ها ( ها و موزه بیمارستان

 سازند: میها خدمات زیر را فراهم  شهرداري

ها، معرفی  امور مربوط به مسائل بنیادین زندگی ساکنین، براي مثال ثبت نام ساکنین و خانواده

 هاي مختلف؛ نامه ها و گواهی گاه اقامت

وظایف مربوط به شرایط بهداشت و امنیت عمومی و زیست محیطی (براي مثال، خدمات 

 هاي عمومی)؛ نشانی، انهدام اشغال و فاضالب، تأمین آب و پارك آتش

(براي مثال، همیاري عمومی در حوزه شهري، بیمه پرستاري و بیمه  امور مربوط به رفاه ساکنین

 ؛ بهداشت ملی)

ها  ها، رودخانه وظایف مربوط به توسعه شهري (براي مثال طراحی شهري، بازسازي و حفظ جاده

 و دیگر تسهیالت عمومی).

هاي عمومی،  هاي شهري مختلف از جمله سالن وظایف مربوط به ایجاد و مدیریت زیرساخت

 .JLGC,2016:42)هاي سطح پایین ( ها، مدارس ابتدایی، دبیرستان کتابخانه ١ها، شیرخوارگاه

 دهند. ها، بسیاري از امور دیگر را نیز انجام می ها و شهرداري عالوه بر موارد مذکور، شهرستان

شود همه  ها انجام می ها و شهرداري اگر بگوییم اموري که توسط شهرستان ؛اغراق و گزافه نیست

هاي اداري داخلی به غیر از دیپلماسی، دفاع ملی، نظام پولی و عدالت که توسط دولت مرکزي  حوزه

گیرد. به همین دلیل است که دولت محلی ژاپن براي انجام این امور نیازمند  میشود را دربر انجام می

. این رویکرد حاکی از چرخش بنیادین Newman,1998:15-16)( ترده منابع مالی هستندمقادیر گس

گرایی یکی از عناصر مهم فرهنگ وه مدیریتی است در حالی که تمرکزرویکرد دولت مرکزي در شی

آسیایی است، پذیرش عملی این نوع نگاه، بیانگر انقالب فکري و فرهنگی در مدیریت عمومی و البته 

 نتایج این رویکرد است که در امر توسعه این کشور مشهود است. انتفاع از

                                                 

1. Nurseries 
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 رابطه حکومت مرکزي و محلی و نحوه نظارت بر حکومت محلی در ژاپن .4

 رابطه اداري حکومت مرکزي و محلی. 4ـ 1

 سازوکار بنیادین .1-1-4

، باشد ی میدر ژاپن، نهادهاي محلی درون یک نظام یکپارچه دولت ملی که شامل اجزاء ملی و محل

کننده همدیگر هم  هاي محلی و مرکزي وابسته و تکمیل اند. در یک مفهوم کلی، حکومت جاي گرفته

به عبارتی دو گرایش با  باشند. در سطح شهرستانی و هم در سطح شهرداري درون یک منطقه می

ري و هاي ملی و محلی از یک طرف و بازنگ یکپارچگی و همکاري دولت اند: هم آشتی داده شده

 هاي محلی. تفکیک نقش آنها در جهت تقویت استقالل و خودمختاري حکومت

 دستاوردهاي اصالحات تمرکز زدایی.2-1-4

(که در گذشته حاکم  هاي ملی و محلی از یک رابطه مافوق و مادون در راستاي تغییر رابطه بین دولت

ر قوانین مربوطه توسط قانون به یک رابطه برابري و همکاري، قانون خودمختاري محلی و سای بود)

 اصالح شد و اصالحاتی به شرح زیر اجرا گردید: 1999جامع خودمختاري محلی مصوب 

 ها بحث گردید. بندي و تقسیم وظایف دولت ملی و محلی که در فصل صالحیت دسته. الف

ها و ایجاد محدودیت راجع  لغو نظام وظایف تفویض شده به شرح مذکور در فصل صالحیت. ب

نامه مجاز است که در  ه مداخله نهادهاي اداري ملی که در موارد استثنایی به موجب قانون و آیینب

 شود. مبحث بعدي بررسی می

(در وزارت  ـ محلی: این کمیته در سطح ملی  سیس کمیته حل اختالف حکومت مرکزيأت. ج

ها در مواردي که  نامه ه توصیهئطرفانه موضوع و ارا براي بررسی منصفانه و بی امور داخلی و ارتباطات)

 اختالف ایجاد شده ناشی از اعتراض دولت محلی به مداخله نهاد اداري ملی باشد، ایجاد شده است.

 سایر اقدامات. د

ها  هاي شهرستان ها و صالحیت هاي دولت ملی به شهرستان با اصالح قوانین مختلف، صالحیت

خودمختاري محلی براي ایجاد یک نظام شهري ویژه  قانون چنین همها واگذار گردید.  به شهرداري

که پیش از این بر طبق آن حفظ تعداد  ١»نامه تخصیص اجباري آیین« اصالح گردید. عالوه بر این،

                                                 

1 . mandatory allocation regulation 
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 بازنگري شد شد، مورد نیاز کارمندان یا برخی نهادهاي اداري توسط قانون ملی مقرر می

)(Newman,1998: 20.  

 مرکزي و محلیرابطه سیاسی حکومت . 4ـ 2

حکومت مرکزي و محلی در ژاپن متقابالً به همه وابسته هستند. از نظر محلی دیگر هیچ تفاوت 

هاي فرمانداري یا مزدها بین احزاب سیاسی وجود ندارد. غیرمعمول نیست تا نا مشخصی در سیاست

ن هستند. شهرداري به صورت مشترك توسط احزابی توصیه شود که در سطح ملی از احزاب اپوزسیو

 ،کاران مستقلی هستند. از این مهم در قلمرو روستایی و کشاورزي، اعضاي مجامع محلی محافظه

در  ؛توان برداشت کرد که حکومت محلی از نظر سیاسی کامالً جدا از حکومت مرکزي هستند می

براي  شوند. حالی که آنها در واقع به صورت نزدیک از طریق مکانیسم انتخابات مرتبط می

شان یا مؤسسات آنها هم در سطوح ملی و هم در  هاي انتخاباتی کار، حوزه یاستمداران حزب محافظهس

 دگذاري و اعضاي شوراي محلی بای شوند و اعضاي مجالس ملی قانون سطوح محلی با هم مرتبط می

توسط اي که  با هم همکاري کنند تا انتخابات را برنده شوند. اساساً امر مشابهی به احزاب سیاسی

شود. اعضاي مجلس ملی و اعضاي  شوند، اعمال می ها حمایت می اتحادیه کارگري و دیگر سازمان

 کنند در زمان انتخابات با هم همکاري می چنین هم ،شوراي محلی که از این احزاب هستند

)(Newman,1998:20. 

 نظارت بر نهادهاي محلی .4ـ3

احکام اساسی نظام حکومت محلی » قالل محلیاصل است«بر  1947با وجود تأکید قانون اساسی 

هاي محلی و  جدید، مانند تفکیک اداره محلی از اداره ملی و انتخاب فرمانداران و شهرداران و انجمن

هاي محلی از طرف مردم، در اصل، عدم تمرکز  انتخاب مستقیم فرمانداران و شهرداران و انجمن

دهندگان  ابات فرمانداران و شهرداران و ... به رأيقانون انتخ«قدرت سیاسی را تضمین کرده است. 

امکان نظارت بر مقامات اجرایی را داده است و همین کار باعث شده است تا فرمانداران و شهرداران 

هاي شهرستانی و شهري که وظایف مربوط به  دهندگان را رعایت کنند. ایجاد کمیسیون مصالح رأي

دارات محلی را برعهده دارند، تدابیر دیگري است براي عدم تمرکز امنیت و اداره انتخابات و بازرسی ا

ترین و  ). مؤثرترین، سالم13: 1379(عالمی، » قدرت و انتقال آن به سطح شهر و شهرستان
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کننده حاکمیت و  کارامدترین نظارت، نظارت مردمی است در عین حال که این  سازوکار، تقویت

 ست.مشارکت مردمی در تحقق امور عمومی ا

براساس اصل نظام فعلی استقالل محلی ژاپن، دولت مرکزي در ارتباط با نهادهاي محلی ملزم 

است تا به استقالل آنها احترام گذاشته و اعمال قدرت و اختیارات اداري خویش و مداخله در امور 

ی کند. چنین مداخالت هاي جامع ملی ملزم می محلی را صرفاً به مواردي محدود کند که سیاست

بایستی طبق قانون بر مبناي مورد به مورد تأیید گردد. مداخله عموماً سه شکل دارد: تقنینی، قضایی 

 .JLGC,2016: 50)و اداري (

 مداخله تقنینی. 4ـ 3ـ1

تواند در امور نهادهاي محلی از طریق قانونی که توسط مجلس ملی تصویب  حکومت مرکزي می

استقالل محلی را نقض نکند که در قانون اساسی بیان شده  کند به میزانی مداخله کند که ایده می

 JLGC, 2016:50). است (

 مداخله قضایی .4ـ3ـ2

همه دعاوي قانونی مربوط به نهاد محلی بایستی به دادگاه عدالت که در این خصوص صالحیت 

 دارد، ارائه گردد. اقامه دعوي بین دولت مرکزي و محلی در خصوص حوزه صالحیت  یا اجراي

تواند دعاوي قانونی در مفهوم دقیق کلمه تلقی گردد؛ اما راه براي سپردن این اختالفات  اختیارات نمی

 .JLGC,2016: 50)به فرایند قضایی باز است (

 مداخله اداري .4ـ3ـ3

ترین شکل مداخله حکومت مرکزي در امور محلی است. این مداخله  مداخله اداري معمول

هاي وزارتی و ...) یا مداخله  مداخله نیمه تقنینی (دستورهاي کابینه، فرمانتواند شکل  چنین می هم

هاي اداري و ...) بگیرد؛ اما شکل مکرر مورد استفاده مداخله اداري است.  نیمه قضایی (درخواست

ها، اخطارها و  نامه بندي شود: غیراقتدارگرایانه (مشورت، توصیه تواند به دو نوع دسته مداخله اداري می

ها و ...). این نوع از مداخله الزم است مبتنی بر قوانین  ها و نشانه ...) و اقتدارگرایانه (مجوزها، وکالت

مدون یا دستور کابینه باشد و بایستی به استقالل و خودمختاري نهادهاي محلی اهمیت بدهد. اگر 

تجدیدنظر خود را به تواند درخواست  اي اعتراضی داشته باشد، می یک دولت محلی به چنین مداخله

 .JLGC,2016:50)شوراي حل اختالف حکومت مرکزي ـ محلی بدهد (
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 سازوکار نظارتی درونی حکومت محلی در ژاپن .4ـ3ـ4

را در تالش براي تفکیک قوا بین رؤساي قوه مجریه » نظام ریاستی«نظام خودمختاري محلی ژاپن، 

سازوکاري که از طریق آن مدیریت عمومی  و قوه مقننه دولت محلی برگزیده است و بدان وسیله،

هاي مدیریت محلی در  شود؛ نظام کنترل و تعادل است. یکی از چالش محلی دموکراتیک حاصل می

نظام حقوقی ایران، نوع، قلمرو و نحوه نظارت درونی است که ماهیت نظام کنترل و تعادل در آن 

اجرایی محلی ایجاد کرده است. البته شود و همین امر چالش اجرایی براي مقامات  مشاهده نمی

هاي مقرر  حل هاست. راه هاي شوراها و شهرداري بخشی از دالیل آن، عدم تفکیک درست صالحیت

ترین محورهاي سازوکار نظارت  تواند در این راستا مؤثر باشد که مهم در نظام حکومت محلی ژاپن می

 و تعادل عبارتند از: 

 حالل شورا. رأي عدم صالحیت و ان4ـ3ـ4ـ1

اي  اگر فرماندار یا شهردار نتواند با شورا راجع به موضوع یا موضوعات مورد اختالف به مصالحه

تواند اعالم رأي عدم اعتماد کند. بدین منظور حد نصاب دو سوم یا بیشترالزم است و  برسند، شورا می

پدیده مورد موافقت قرار گرفت، چهارم افراد حاضر بایستی موضوع را تأیید کنند. وقتی این  حداقل سه

، فرماندار یا شهردار این اختیار را دارد تا شورا را منحل کرده و براي ١به عنوان یک اقدام متقابل

انتخابات محلی جهت حل و فصل موضوع فراخوان بدهد. این سازوکاري است که بن بست بین قوه 

شود. اگر ظرف  دهندگان حل می نه رأيمجریه و قوه مقننه در نهایت از طریق توسل به رأي منصفا

ده روز از رأي عدم اعتماد مجلس محلی به رؤساي قوه مجریه، آنها مجلس محلی را منحل نکنند، 

چنین اگر شورا، بعد از یک انتخابات، رأي عدم اعتماد  دهند. هم سمت خود را از دست می خودبخود

ه محلی تصویب کند، انحالل دیگر دیگري را در اولین نشست خود نسبت به رؤساي قوه مجری

پذیر نخواهد بود و فرماندار یا شهردار بعد از دریافت رأي عدم اعتماد دوم، سمت خود را از  امکان

 . Newman,1998:13-14)دست خواهد داد (

 . اختیارات وتو رؤساي قوه مجریه محلی4ـ 3ـ4ـ2

تصمیم و مصوبات شورا خودداري  به رؤساي قوه مجریه این اختیار داده شده است که از پذیرش

کرده و خواستار تجدیدنظر این تصمیمات توسط شورا شوند. این امر شامل وتوي عام (تجدیدنظر 

                                                 

1 .countermeasure  
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باشد. وتوي عام،  عادي) و وتوي خاص (تجدیدنظر در تصمیمات یا انتخاب / انتصاب غیرقانونی) می

را اعتراض کنند و اعمال این شود که رؤساي قوه مجریه به تصمیمات مصوب شوزمانی اعمال می

بار دیگر به نفع تصمیم  صالحیت به صالحدید رؤساي قوه مجریه است. با این حال، اگر شورا یک

هاي محلی یا بودجه حدنصاب دوسوم یا بیشتر شورا نامه رأي دهد (براي ایجاد، تجدیدنظر یا لغو آیین

ي بار دوم وتو شود. وتوي دوم به عنوان تواند براباید به نفع آن باشد)، تصمیم قطعی شده و نمی

ابزاري براي خودداري از عمل غیرقانونی است و اعمال آن براي رؤساي قوه مجریه الزامی است 

(Newman,1998:15)
. 

 

 العاده/اقدام تخییري . اقدام اجرایی فوق4ـ3ـ4ـ3

مجریه محلی در برخی  اعمال اختیارات توسط رؤساي قوه ١العاده / اقدام تخییري، اقدام اجرایی فوق

شود. دو نوع اختیارات تخییري وجود شرایط است که این اختیارات معموالً توسط شورا اعمال می

رود که رؤساي قوه مجریه اختیاراتی را که معموالً توسط دارد: یکی از این موارد، زمانی به کار می

-را تشکیل نشده یا در تصمیمشود، خود اعمال نماید و آن در صورتی است که شوشورا اعمال می

گیري یا اقدام راجع به موضوعی که مستلزم بررسی است کوتاهی کرده باشد. نوع دوم، زمانی است 

که رؤساي قوه مجریه اختیاراتی را که معموالً در صالحیت شورا است، مطابق توافق قبلی اعمال 

ی به رؤساي قوه مجریه تفویض کنند و بدین وسیله شورا اختیارات خود را در برخی موضوعات جزئ

 .(Newman,1998:14)کند تا به صورت کارآمدتر وظایف حکومت محلی را انجام دهد  می

 گیري نتیجه

به ) است که حکومت محلی را 1946مبنا و پایه حکومت محلی در ژاپن قانون اساسی ملی (مصوب 

شناسد و به صورت صریح آن را به عنوان بخشی از نظام ملی  اي براي دموکراسی می پایه عنوان

کند و تضمین این استقالل در ساختار، پرسنل،  داده و استقالل آنها را تضمین میحاکمیت قرار 

تواند اصل بنیادین  گذار عادي هم نمی قانوناي که حتی  گیرد به گونه بودجه و صالحیت صورت می

ختاري گسترده محلی را تحدید یا سلب نماید. در حوزه وضعیت حقوقی آن، موضوعاتی چون خودم

                                                 

1 . Extraordinary Executive Action/Discretionary action 
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بندي نهادهاي محلی، سازمان نهاد محلی، وضعیت مالی و  پرسنل  هاي حکومت محلی، دسته الیه

  باشد. حکومت محلی بررسی و ارزیابی شد که حاکی از تجربه موفق این کشور می

عیت حکومت محلی پرداخته شد: اول این که زمامداران دولت محلی له مشروأدر دو حوزه به مس

کنند. دوم این که عالوه بر انتخاب زمامداران، شهروندان مشارکت مستقیم در  را مردم انتخاب می

هاي ابتکار، رفراندوم و درخواست بازرسی و اقامه  اعمال قدرت در سطوح محلی نیز دارند که روش

زوکاري که باعث تقویت و تمرین عینی و واقعی دموکراسی، نظارت سا .دعوي از جمله آنهاست

 شود. ، کارامد و سالم و مدیریت مشارکتی در مدیریت امور عمومی و حل مشکالت میمؤثرهمگانی 

ها و اختیارات تقنینی  هاي حکومت محلی در ژاپن، به ترتیب ابتدا به صالحیت در حوزه صالحیت

و اختیارات اجرایی پرداخته است و مطلع گردید که دولت محلی نهادهاي محلی و سپس به وظایف 

اي از اختیارات و وظایف است. بر اساس قانون خودمختاري محلی  در ژاپن داراي حیطه گسترده

اي براي انجام وظایف و  ولیت گستردهئمس حکومت محلی به صورت مستقل و فراگیر، ،1999مصوب 

ول انجام وظایف ئمس از طرف دیگر، دولت ملی صرفاً ارند.هاي اداري در مناطق خودشان د صالحیت

 زیر گردید:

هاي  امور مربوط به فعالیت .2 ؛المللی یک ملت در جامعه بین به عنوانامور مربوط به ژاپن  .1

ها و  اجراي سیاست -3 ؛مختلف مردم ژاپن که بایستی به صورت یکسان و در سطح ملی انجام شود

این امر نقش دولت مرکزي  .از منظر ملی یا درسطح و مقیاس ملی انجام شودهایی که بایستی  پروژه

را را به صورت محدود و مضیق لحاظ کرده و به دولت محلی تا هر حد ممکن مدیریت اموري 

  .که به زندگی ساکنین نزدیکتر استکند  تفویض می

مشخص در خصوص نوع رابطه حکومت مرکزي و محلی و نحوه نظارت بر حکومت محلی 

گردید که رابطه دولت مرکزي و محلی از نوع سلسله مراتبی نیست و همین طور رابطه آن از نوع 

مکمل و در عرض هم هستند. مداخالت دولت مرکزي صرفاً محدود به مواردي است که 

کند. چنین مداخالتی بایستی طبق قانون بر مبناي تأیید مورد به  هاي جامعه ملی اقتضا می سیاست

اما در هر صورت  ؛گیرد اشد. مداخله در سه سطح یا شکل تقنینی، قضایی و اداري صورت میمورد ب

دولت مرکزي بایستی به استقالل دولت محلی احترام بگذارد و در صورت اختالف نظر و اعتراض 

تواند درخواست تجدیدنظر توسط شوراي حل اختالف حکومت مرکزي  دولت محلی، دولت مزبور می
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هد. النهایه در بطن خود حکومت محلی در ژاپن یک مکانیسم خود کنترلی نیز وجود ـ محلی را بد

توان به رأي عدم صالحیت شورا به فرماندار یا شهردار از یک طرف و  دارد که از جمله آنها می

اقدام متقابل از  به عنوانانحالل شورا از طرف فرماندار یا بخشدار و سپردن امور به انتخابات جدید 

فرمانداران و شهرداران نسبت به تصمیمات شورا حق وتو دارند و نیز  چنین همدیگر را نام برد. طرف 

این سازوکار که به نظارت و تعادل  اي را اتخاذ کنند. العاده توانند از طرف شورا اقدامات اجرایی فوق می

شود  ها می یتباعث نظارت دو طرفه و مالحظه دو طرفه در اعمال اختیارات و صالح ،معروف است

شود. تجربیات موفق و  ، اثربخشی و سالمت در انجام امر عمومی می که خود موجب تقویت کارامدي

 .3وضعیت حقوقی   .2مشروعیت  .1( ارزنده حکومت محلی در ژاپن در هر چهار محور بررسی شده

د براي نظام توان رابطه حکومت مرکزي و محلی و نحوه نظارت) می .4صالحیت، اختیارات و وظایف 

 باشد.  مؤثرسیاسی کشور ما بسیار مفید و  -حقوقی
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