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مقدمه
) در دیدگاههاي جدید اندیشمندان حقوق عمومی
جایگاه جوامع مدنی (
بهگونهاي شکل یافته که بسیاري از نویسندگان این حوزه بر این باورند که از لوازم اصلی
تحقق جامعۀ دموکراتیک ،تشکیل جوامع مددنی مسدتقل از دولدت مدیباشدد ( Miaille,
)1978, p.87؛ حت دی آلکس دیس دوتوکوی دل ( lexis Charles-Henri-Maurice Clérel de
( )A Tocquevilleزندگی )9245-9251 :نظریهپرداز معروف و مؤلف کتاب «دموکراسدی
در امریکا» (  ) De la démocratie en Amériqueتصریح میکندد کده بددون هیئدتهداي
واسطه که وي آنها را «هیئتهاي ثانویده» ( )Corps secondairesمدینامدد ،دموکراسدی
واقعی وجود نخواهد داشت و شاید مهمترین دلیل این نظریدات را بتدوان در بحدث لدزوم
مشارکت مردم در ادارة کشور جستجو کرد .توضیح آنکه یکدی از ارکدان اصدلی حکومدت
دموکراسی ،مشارکت فعال مردم در تصمیمگیري و ادارة کشور میباشد (گوکد و کولدب،
 ،9320ص .)090اما مردم بهخودي خود و بددون تشدکیل جوامدع مددنی ممکدن اسدت
بهدلیل ضعف و ناتوانی و دسترسی نداشتن به مقامدات حکدومتی قدادر بده مشدارکت در
ادارة کشور و همچنین نظارت بر آن نباشند .این هیئتها درعینحدال بدهمنزلدۀ رابد و
وزنۀ تعادلی هستند که میتوانند افکار و اندیشههاي متنوع و مطرح در جامعه را نهادینده
ساخته ،راهگشاي گفتگوي منطقی و مسالمتآمیز در یک نظام کثرتگدرا و دموکراتیدک
باشند (هاشمی(9320 ،الف) ،ص)314؛ البته دستیابی به این مطلدوب لدوازمی دارد کده
یکی از مهمترین آنها ،آزادي تشکیل این هیئتهاي واسدطه و برخدورداري از اسدتقالل
اسددت .در ای دن می دان سددازمانهدداي غیردولت دیNGO ( 9هددا) بددا ویژگ دیهدداي اساس دی
غیرحاکمیتی ،غیرانتفاعی و عامالمنفعه (دولت رفتار حقیقی ،9322 ،ص  ،)32بدهعندوان
یکی از مصادیق مهم جوامع مدنی مطرح میباشند که بهدلیل کارکرد و اهدداف ویدژهاي
که دارند میتوانند نقشهاي اساسی و بسیار مهم را همچون نماینددگی مندافع و عالیدق
گروههاي خاص در مناسبات با دولت ،بسدیج فعدانن اجتمداعی بدراي افدزایش آگداهی و
اعمال نفوذ ،نظارت بر عملکرد دولدت و انجدام فعالیدتهداي اجتمداعی بده نماینددگی از
گروههاي مردمی (زارعی ،9329 ،ص  )3در تحقق حقوق شهروندي و نظارت بدر رعایدت
حقوق بشر در جامعه ایفا کنند .آنچه در این پژوهش مدد نظدر اسدت ،بررسدی وضدعیت
سازمانهاي غیردولتی در سه کشور ایران ،فرانسه و سوئیس از حیث اسدتقالل آنهدا در
مقابل دولت میباشد که با توجه به اینکه نحوة تأسیس و انحالل این سازمانهدا و شدیوة
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نظارت بر آنها و میزان دخالت دولت در هرکدام از این کشدورها متفداوت اسدت ،تدالش
شده است تا در پرتو یک ارزیابی منطقی به کارآمدي آنها در راسدتاي تحقدق اسدتقالل
نهادهاي مردمی بینجامد .ازآنجا که اصونً انتظام حقوق و آزاديها در جوامع مختلف بدر
اساس سه شیوة پیشگیرانه از نوع اجازة قبلی ،پیشدگیرانه از قسدم اعدالم قبلدی ،و نظدام
تعقیبی صورت میپذیرد ،در این مقالده ایدن سده الگدو بررسدی مدیشدود و ضدعفهدا و
قوتهاي هرکدام از این روشها در خصدوص تدأمین اسدتقالل سدازمانهداي غیردولتدی
تحلیل خواهد شد .به این جهت سه کشدور ایدران ،فرانسده و سدوئیس بدهدلیدل انطبداق
هرکدام با یکی از سه الگوي یادشده ،براي تطبیق برگزیده شدهاند.

نظام پيشگيرانه از نوع اجازۀ قبلي
در نظدام پیشدگیرانه  (Organisation non gouvernementale (،یدا پلیسدی
 )policeقدرت عمومی الزاماتی را براي جلوگیري از هر عمل غیرقانونی به افراد و گروههدا
تحمیل میکند .بهاینترتیب ،این اشخاص نمیتوانند قبل از انجام یک سدري تشدریفات،
از حقوق و آزاديهاي خویش برخوردار باشند؛ یعنی شروع فعالیت آنها مشروط به انجدام
اقداماتی است که از سوي قانونگذار مشخص شده است .البته این سیستم نیز خدود بده
دو طریق قابل اجراست؛ اجازة قبلی و اعالم قبلی .در نظام پیشگیرانه از نوع اجدازة قبلدی
که فعالً محل بحث است ،بایستی قبل از شدروع هرگونده فعدالیتی از مقامدات ذيصدالح
تقاضاي صدور مجوز ) (Autorisationشود و بهاینترتیب مقام یدا دسدتگاه اداري مربوطده
پس از مطالعه و بررسی موضوع درخواست شده با در نظدر گدرفتن مدوازین قدانونی و یدا
مصلحت عمومی ،مبادرت به صدور مجوز میکند و یا از صددور آن خدودداري مدینمایدد
(طباطبایی موتمنی ،9314 ،ص .)251درحقیقدت در اینجدا سرنوشدت شدروع شددن یدا
نشدددن هددر فعالی دت بددا نظددر ادارة دولت دی ذيصددالح گددره خواهددد خددورد .در خصددوص
سازمانهاي غیردولتی نیز اعمال این شیوه بهاینترتیب خواهد بود که متقاضدی بایسدتی
به مراجع اداري ذيرب مراجعه و در صورت صدور مجوز مدیتواندد سدازمان مدردمنهداد
مدنظر خود را تأسیس نماید .در مقام ارزیابی نظام پیشگیرانه از نوع مجوز قبلی ،بدهنظدر
میرسد این افراد و گروهها بهدلیل هماهنگی کامل با مقام حکومتی و اخذ پرواندۀ قبلدی،
در برخورداري از حقوق و آزاديهاي خویش از امنیت قضایی مطمئنتري برخوردارندد و
بهشرط دموکراتیک بودن حکومت ،بعد از انجام تشریفات اداري ،اصدونً خطدري متوجده
آنان نیست؛ اما اشکال اساسی این است که حقدوق و آزاديهداي مدردم در یدد قددرت و
)
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ابتکار عمل دولت قرار میگیرد و این شیوه جامعه را بهسوي یک نظام هدایتشده سدوق
میدهد که عرصه را بر حقوق خددادادي انسدانی تند مدیکندد
 )p.113و ممکن است بستر سوء استفاده نیز فراهم گردد .بهاینترتیب که مقام یا دستگاه اداري
ذيصالح ،شیوة تبعیضآمیزي را درپیش گیرد و صرفاً براي وفاداران و طرفداران خود مبدادرت
به صدور مجوز نماید و از صدور پروانه براي دیگران ،خصوصاً افراد و گروههاي منتقد ،خدودداري
کند ( .(Colliar, 1975, p.111همچندین بدهدلیدل دخالدت بیشدتر دولدت ،اسدتقالل مؤسسدات
تشکیلشده در این نظام ،کمتر از نظام تعقیبی خواهد بود.

 .1سازمانهاي غيردولتي در جمهوري اسالمي ايران
نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران نظام پیشگیرانه از نوع اجازة قبلدی را بدراي انتظدام
امور سازمانهاي مردمنهاد برگزیده است که میتواند از محاسن و معایدب ایدن سیسدتم
برخوردار باشد .در این راستا میزان استقالل این نهادهاي مدنی را در ایران مدیتدوان در
سه مرحلۀ تأسیس ،نظارت و انحالل به شرح زیر بررسی کرد.

 .1.1تأسيس سازمانهاي غيردولتي در ايران

2

برابر اصل  25قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  ،کلیۀ احزاب ،جمعیتها ،تشکلها و
گروهها (از جمله سازمانهاي غیردولتی) میتوانندد آزادانده بده فعالیدت مشدوول شدوند،
مشروط به آنکه اصول استقالل ،آزادي ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اسداس جمهدوري
اسالمی را نقض نکنند .آنچه از مفداد ایدن اصدل و همچندین مشدروح مدذاکرات اعضداي
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 3برمیآید ،آن است که اصل بر آزادي تشدکیل کلیدۀ
 .2اصل  25قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران« :احزاب ،جمعیتها ،انجمنهداي سیاسدی و صدنفی و
انجمنهاي اسالمی یا اقلیتهاي دینی شناختهشده آزادند ،مشروط به این که اصول اسدتقالل ،آزادي،
وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس جمهور اسالمی را نقض نکنند .هیچکس را نمیتوان از شرکت در
آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبورساخت».
 .3از مشروح مذاکرات اعضاي مجلس بررسی نهایی قانون اساسی چنین برمیآید که نظر تدوینکنندگان
این قانون چنان بوده که تشکیل احزاب ،گروهها و تشکلها در جمهوري اسالمی ایران آنچنان آزادانده
صورت پذیرد که تمامی احزاب و انجمنها حتی گروههاي بیدین مانند کمونیستها (چنانچه در بیان
شهید بهشتی نایب رییس آن مجلس ذکر گردیده است) در صورت رعایت شدرای اصدل  ،25بتوانندد
آزادانه فعالیت نمایند (در این خصوص نک :صورت مشروح مدذاکرات اعضداي مجلدس بررسدی نهدایی
قانون اساسی ،9350 ،ج  ،9ص 555به بعد).
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گروهها ،احزاب و تشکلها میباشد و فق گروهها و نهادهاي ناقض منددرج در اصدل ،25
از این آزادي محروم خواهند بود (فلسفی ،9325 ،ص.)950
بر اساس مادة  520قانون تجارت ،هدر مؤسسدۀ غیرتجداري ،از جملده سدازمانهداي
غیردولتی ،بهشرط موایرت نداشتن اهداف آنها با نظم عمومی و شرع ،از تاریخ ثبدت در
دفتر وزارت عدلیه 0داراي شخصیت حقوقی میشوند ،اما در حال حاضر از لوازم ثبت یک
سازمان غیردولتی ،اخذ پروانده بدر اسداس مفداد آیدیننامدۀ اجرایدی تأسدیس و فعالیدت
سازمانهاي مردمنهاد مصوب 9320ش هیئت وزیران 5میباشد .برابر مادة  97آییننامدۀ
پیشگفته ،متقاضیان تأسیس سازمان مکلفاند درخواست اخذ پروانه را بده هیئدتهداي
نظارت ارائه کنند .اقسام و ترکیدب ایدن هیئدتهداي نظدارت در بندد ت مدادة  9همدان
آییننامه تعیین شده است 5.این هیئتها تقاضاهاي پروانۀ تأسیس سازمان غیردولتدی را
بررسی و در خصوص صدور یا عدم صدور آن نظر خواهندد داد و پیدرو اتخداذ تصدمیم از
سوي این هیئتها ،پروانه از سوي وزیر کشور ،استاندار و یا فرمانددار صدادر خواهدد شدد
(تبصرة  5مادة  )97و بهاینترتیب ،سازمان غیردولتی پس از صدور پروانه و ثبدت ،داراي
شخصیت حقوقی میشود (مادة .)2
همانگونه که مالحظه میگردد ،ایجاد شخصدیت حقدوقی سدازمانهداي غیدردولتدی
منوط به کسب مجوز از هیئتهاي نظارت و مقامات یادشده است و به عبدارت دیگدر در
این آییننامه براي تشکیل این سازمانها و انتظام امدور آنهدا ،نظدام پیشدگیرانه از ندوع
اجازة قبلی برگزیده شده است.
تبصرة  5مادة  97آییننامۀ یادشده ،صدور پروانه را پس از تأیید هیئتهداي نظدارت
سهگانه ،به ترتیب برعهدة وزیر کشور ،استاندار و فرماندار گذاشته ،ولی در خصوص اینکه
آیا تصمیم هیئت نظارت مربوطه براي مقامات یادشده نزمانتباع است یدا خیدر ،تعیدین
تکلیف نکرده است .لذا این پرسش مطرح است که اگر براي مثال هیئت نظارت کشدوري
رأي خود را مبنی بر صدور پروانه صادر نماید ،وزیر کشور میتواندد از اعطداي مجدوز بده
 .0در حال حاضر ادارة ثبت شرکتها
 .5این آییننامه در سایت  www.moi.irقابل دسترسی است.
 .5این هیئتها در سه مرتبۀ کشوري ،استانی و شهرستانی مدیباشدند کده هرکددام بدهغیدر از نماینددة
سازمانهاي غیردولتی ،بهترتیب از معاون وزیر کشور و نمایندة شوراي عالی اسدتانهدا (در کشدوري)،
استاندار و نمایندة شوراي اسالمی استان (در استانی) و فرماندار و نمایندة شوراي اسدالمی شهرسدتان
(در شهرستانی) تشکیل میشوند.
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متقاضی خودداري کند؟ از فحواي تبصرة  5مادة  97آییننامه و جایگاه سیاسی که ایدن
مقامات بهعنوان مسئونن عالیرتبۀ دولتی دارند ،بهنظر مدیرسدد در تبعیدت از تصدمیم
هیئتهاي یادشده مخیر باشند و برایناساس میتوانند باوجود موافقت هیئت نظدارت ،از
صدور پروانه خودداري کنند .در این راستا هرچند مکانیزم پیشبینی شدده بدراي صددور
مجوز تأسیس سازمانهاي غیردولتی قابل تأمل بهنظر میرسد ،اما نقطۀ قوتی که در این
باره در آییننامه بهچشم میخدورد ،حدق دادخدواهی متقاضدیان صددور پرواندۀ تشدکیل
سازمان غیردولتی است .بر اساس تبصدرة  0مدادة  22آیدیننامدۀ تشدکیل سدازمانهداي
مردمنهاد ،متقاضیان تأسیس این سازمانهدا مدیتوانندد نسدبت بده رد تقاضداي خدود از
تصمیم هرکدام از هیئتهاي نظارت به هیئت مافوق اعتراض کنند؛ بهایدنترتیدب کده از
رأي هیئت نظارت شهرستان به هیئت استان و از تصمیم هیئت استان به هیئت نظدارت
کشور دادخواهی نمایند .همچنین بر اساس بند پ تبصرة یادشده ،رأي صدادره از سدوي
هیئت نظارت کشور در مراجع صالح قضدایی قابدل اعتدراض و تجدیددنظدر خواهدد بدود.
مکانیزم پیشبیندیشدده در خصدوص حدق دادخدواهی متقاضدیان تأسدیس سدازمان در
آییننامۀ تشکیل سازمانهاي مردمنهاد را میتدوان گدامی در جهدت تدأمین اسدتقالل و
آزادي تشکیل این سازمانها بهشمار آورد؛ چراکه تصمیم هیئدتهداي نظدارت قطعدی و
نهایی تلقی نشده ،نظر مراجع قضایی تصمیم نهایی خواهد بود که در اینصدورت دادگداه
با ویژگیهایی همچون استقالل و بیطرفی مدیتواندد از تضدییع حقدوق ایدن متقاضدیان
جلوگیري کند.
شایان ذکر است که در قوانین و مقررات جاري در نظام حقوقی ایدران ،صددور مجدوز
براي برخی از سازمانهاي غیردولتی با کارکردهاي خاص در اختیار مراجع دیگدري قدرار
داده شده است .7براي مثال ،مجوز تأسیس سازمانهداي غیردولتدی در راسدتاي اهدداف
سازمان بهزیستی برابر مادة  25قدانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی دولدت مصدوب
9324ش ،از سوي سازمان نامبرده صادر خواهد شدد و یدا پرواندۀ فعالیدت انجمدنهداي
اسالمی و اقلیتهاي دینی شناختهشده در اصل  93قانون اساسی ،طبدق قدانون فعالیدت
احزاب و جمعیتها و انجمنهاي سیاسی و صنفی و انجمنهاي اسدالمی یدا اقلیدتهداي
دینی شناختهشده مصوب 9354ش از سوي کمیسیون مادة این قانون صدادر مدی شدود.
همچنین بر اساس مصوبۀ نحوة تشکیل و تأسدیس انجمدنهداي علمدی ،ادبدی و هندري
 .7مادة  97آییننامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهاي مردمنهاد مصوب 9320
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مصوب 9374ش شوراي عالی انقالب فرهنگی ،صدور مجوز براي تشکیل ایدن مؤسسدات
در صالحیت وزارت فرهن و ارشاد اسالمی قرار گرفته ،اما مهم این اسدت کده در تمدام
این مصادیق از نظام پیشگیرانه از نوع اعالم قبلی استفاده شده است.

 .2.1نظارت بر سازمانهاي غيردولتي در ايران
فصل چهارم آییننامۀ تشکیل سازمانهاي مردمنهاد به بحث نظارت بدر ایدن سدازمانهدا
اختصاص یافته است .در این فصل ،نظارت پیشبینی شده در این سازمانها عمدتاً شامل
دو نوع ،نظارت قضایی و کنترل غیرقضایی ،است و هیئتهاي نظارت متشکل از نماینددة
قوة مجریه ،نمایندة شوراهاي اسالمی و نمایندة سازمانهاي غیردولتی خواهند بود.

 .1.2.1نظارت قضايي در ايران
برابر بند ت مادة  22آییننامۀ اجرایی تأسیس و فعالیدت سدازمانهداي مدردمنهداد ،لودو
پروانۀ این سازمانهدا صدرفاً در صدالحیت دادگداههداي دادگسدتري قدرار گرفتده اسدت؛
بهاینترتیب که بر اساس بند یادشده ،در صورت بیتوجهی سازمان غیردولتی به تذکرات
هیئتهاي نظارت ،این هیئتها میتوانند لودو مجدوز آن سدازمان را از دادگداه خواسدتار
شوند .در این صورت دادگاه میتواند پروانۀ سازمان را لوو کند .بنابراین همدانگونده کده
مالحظه میشود ،دادگاهها از طریق ابطال پروانۀ فعالیت بر سازمانهاي غیردولتی نظارت
خواهند کرد و البته ازآنجا که سازمان غیردولتی موردنظر با اخذ مجدوز فعالیدت خدود را
آغاز کرده و درحقیقت فعالیت و اساسنامۀ آن نخست به تأیید مقامات حکومتی رسدیده،
بدیهی است که دادگاه بایستی دنیل متقنی براي ابطال آن داشدته باشدد و همدین امدر
میتواند یک نوع امنیت براي مؤسسان این سازمانها ایجاد کند.

 .2.2.1نظارت غيرقضايي در ايران
در نظددام حقددوقی ای دران ،غیدر از نظددارت قضددایی ،کنتددرل غیرقضددایی نی دز بددر عملکددرد
سازمانهاي غیردولتی پیشبینی شده است .بهاینترتیب کده برابدر مدادة  25آیدیننامدۀ
پیشگفته ،هیئتهاي نظارت در چند مرحله بر این سازمانها نظارت میکنندد؛ بده ایدن
شکل که در مرحلۀ تأسیس ،با مالحظۀ تقاضاي تشکیل سدازمان غیردولتدی و اساسدنامۀ
آن بر تشکیل آن نظارت مینمایند .همچنین این هیئتهدا از طریدق دریافدت و بررسدی
گزارش ساننۀ عملکرد اجرایی و مالی سازمان مربوطه ،رفتدار آن را کنتدرل مدیکنندد و
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البته در صورت اقتضا ،میتوانند به صورت فوقالعاده نیز دستور ارائۀ گزارش عملکدرد بده
سازمان را بدهند و سازمان مکلف به اجراي دستور خواهد بود .این هیئدتهدا بدر حسدن
اجراي مقررات آییننامۀ یادشده از سوي سازمان نیز نظدارت مدینمایندد .در ایدن راسدتا
طبق مادة  22آییننامه ،این هیئتها در صورت احراز ارتکداب تخلدف از سدوي سدازمان
غیردولتی میتوانند یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ نمایند :تذکر شفاهی؛ تدذکر کتبدی بدا
درج در پرونده؛ تعلیق پروانۀ فعالیت براي  3ماه؛ تقاضاي لوو پروانه سازمان از دادگداه در
صورت اصالح نشدن وضعیت.
همانگونه که مالحظه میشود ،هیئتهاي نظارت متشکل از دو عضو حکومتی و یک
عضو نمایندة سازمانهاي غیردولتی ،نظارت مؤثري بدر ایدن نهادهدا دارندد .هرچندد کده
صدور رأي لوو پروانۀ فعالیت سازمانهاي غیردولتدی در ایدن آیدیننامده صدرفاً از سدوي
دادگاههاي دادگستري امکانپذیر است و این خود از نکات مثبت آیدیننامده و گدامی در
جهت حفظ استقالل این سازمانها بهشمار میآید ،اما بدههدرحدال هیئدتهداي نظدارتی
سهگانه نیز نقش مؤثري در نظارت بر سازمانهاي مردمنهاد دارند و میتوانندد بدا اتخداذ
تصمیم مبنی بر تذکر و تعلیق پروانه و یدا ارجداع پروندده بده دادگداه ،بدر عملکدرد ایدن
سازمانها تأثیرگذار باشند.
نکتۀ آخر در خصوص قابلیت اعتراض از تصمیمات هیئتهاي نظارتی اسدت .توضدیح
آنکه براساس یکی از ابتداییترین و اساسیترین اصول دادرسی عادننده ،رسدیدگیهداي
قضایی و صدور رأي نباید از سوي سازمانهاي سیاسی صورت گیرد ،بلکه باید بدهوسدیلۀ
دادگاهی مستقل ،صالحیتدار و بیطرف انجدام شدود (هداوندد و یزداندی زندور،9314 ،
ص )995این حق آنچنان اهمیت دارد که کمیتۀ حقوق بشر آن را مطلقی میداندد کده
استثنابردار نیست (همان) .لدذا اصدونً تصدمیمات دادگداههداي اداري بدهدلیدل نداشدتن
ویژگیهایی چون استقالل و بیطرفی نباید بهعندوان رأي قطعدی و نهدایی تلقدی گدردد،
بلکه باید قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم قضایی دادگستري باشد .بدرایناسداس در
مواردي که هیئتهاي نظارت در مقام یک دادگداه اداري تصدمیمی را اتخداذ مدیکنندد،
علیالقاعده باید امکان اعتراض از این آرا نزد محکمۀ قضایی مسدتقل و بدیطدرف وجدود
داشته باشد؛ حال آنکه این امکان در آییننامۀ تشکیل سازمانهاي مردمنهاد پدیشبیندی
نشده ،لذا ممکن است حقوق این سازمانها بهدلیل قضداوتهداي نادرسدت هیئدتهداي
نظددارت تض دییع گددردد .هرچنددد کدده بددا توجدده بدده تمثیل دی بددودن دادگدداههدداي اداري
یادشده در بند  2مادة  94قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عددالت اداري مصدوب
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9312ش ( 2امامی و استوارسنگري ،9322 ،ص ،)957بهنظر میرسد بتوان از تصمیمات
این هیئتها نیز در شعب دیوان عدالت اداري شکایت و دادخواهی نمود.

.3.2.1انحالل سازمانهاي غيردولتي در ايران
مادة  39آییننامۀ تشکیل سازمانهاي مردمنهاد که بده بحدث انحدالل ایدن سدازمانهدا
اختصاص یافته است ،انحالل سازمانهاي غیردولتدی را در دو حالدت اختیداري و قهدري
برمیشمرد و آن را به آییننامۀ ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجداري مصدوب 9337ش
ارجاع داده است.
بر اساس مادة  94آییننامۀ پیشگفته ،هرگاه انحالل اختیاري باشد ،تصفیه از سدوي
مدیران و برابر اساسنامه صورت مدیگیدرد و اگدر متصددي امدر تصدفیه و ترتیدب آن در
اساسنامه معین نشده باشد ،مجمع عمومی بایدد در هنگدام تصدمیم بده انحدالل ،مدأمور
تصفیه را منصوب و حدود اختیارات او را مشخص نماید .اما درصورتی که انحدالل قهدري
و با حکم دادگاه صورت پذیرد ،براساس مادة  99همین آییننامه ،تصفیه برابر اساسدنامه
انجام میشود و اگر مأمور تصفیه در اساسنامه معین نشده باشد ،خود دادگاه موظدف بده
انتصاب متصدي امر تصفیه خواهد بود و در این حالت تصفیه بدر اسداس قدانون تجدارت
انجام میشود.
گفتنی است که انحالل اختیاري به این معناست که خود سازمان تصمیم بده منحدل
شدن میگیرد که اصونً مرجع تصویب اینگونه تصمیمات مجمع عمومی خواهدد بدود و
انحالل قهري اغلب به انحالل صورتپذیرفته به حکم دادگداه اطدالق مدی شدود .تقسدیم
دارایی سازمان پس از انحالل میان اعضا و مدیران سازمان ،بهدلیل ماهیت ویژه اینگونده
سازمانها که ماهیتی غیرانتفاعی دارند ،برابدر مدادة  7آیدیننامدۀ تشدکیل سدازمانهداي
 .2از مادة  94قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري:
صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است  .9:رسیدگی بده شدکایات و تظلامدات و اعتراضدات
اشخاص حقیقی یا حقدوقی از :الدف) تصدمیمات و اقددامات واحددهاي دولتدی اعدم از وزارتخاندههدا،
سازمانها ،مؤسسات و شرکتهداي دولتدی ،شدهرداريهدا ،سدازمان تدأمین اجتمداعی ،و تشدکیالت و
نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها ب) تصمیمات و اقدامات مدأموران واحددهاي یادشدده در
بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها  .2رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی
هیئتهاي رسدیدگی بده تخلفدات اداري و کمیسدیونهدایی مانندد کمیسدیونهداي مالیداتی ،هیئدت
حل اختالف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع مادة  944قانون شهرداريها منحصدراً از حیدث نقدض
قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
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مردمنهاد ممنوع اعالم شده است؛ لذا در اساسنامه این سازمانهدا تکلیدف دارایدی آن در
صورت انحالل مشخص میگردد و غالباً این گونه مقرر میشود که این اموال در راسدتاي
فعالیت و اهداف همان سازمان مصرف گردد ،ولی اگر در اساسنامه مشخص نشد ،بهنظدر
میرسد در حکدم امدوال مجهدولالمالدک خواهدد بدود؛ امدا بدههرحدال تقسدیم امدوال و
درآمدهاي سازمان میان اعضا و مدیران امکدانپدذیر نیسدت .بندابراین در نظدام حقدوقی
ای دران ،انحددالل سددازمانهدداي غیردولت دی ،در غیددر حالددت اختی داري ،صددرفاً در اختی دار
دادگاههاست که این میتواند گامی مثبت در جهت حفظ استقالل این سازمانها باشد.

نظام پيشگيرانه از نوع اعالم قبلي
در شیوة پیشگیرانه از نوع اعالم قبلی نیز الزاماتی از سوي قدرت عمومی پدیش از شدروع
فعالیت بر افراد و گروهها تحمیل می شود .بهاینترتیب این اشخاص نیز نمیتوانند قبل از
انجام یک سري تشریفات ،از حقوق و آزاديهاي خویش برخوردار باشند .البته اصدونً در
این الگو محدودیت قابل توجهی از جاندب مقامدات دولتدی بدر افدراد و گدروههدا اعمدال
نمیشود؛ چراکه در اینجا صدور مجوز مطرح نیست ،بلکه صرفاً شدروع یدک فعالیدت بده
اطالع ادارات دولتی ذيصدالح مدیرسدد تدا مقامدات ذيصدالح اداري بتوانندد در قبدال
برنامههاي اعالمشدة افراد یا گروهها تدابیر شایسدتهاي را اتخداذ کنندد و از بدروز پدارهاي
اختاللهاي احتمالی جلوگیري شود .باوجوداین ،ممکن است بنا به مالحظاتی در اجدراي
این برنامهها مانعتراشی شود .در این خصوص دو فرض می تواند وجود داشته باشد:
فرض اول ،اعالم قبلی ممکن است براي آن باشد کده دسدتگاه اداري مربوطده تددابیر
احتیاطی نزم را براي حسن انجام برنامههاي اعالمشده اتخداذ کندد؛ مانندد پدیشبیندی
مراقبتهاي نزم براي حفظ نظم در یک راهپیمایی قانونی.
فرض دوم ،اعالم قبلی ممکن است براي آن باشد کده دسدتگاه اداري امکانداتی را در
اختیار اعالمکنندگان قرار دهد تا بتوانند از آن طریق برنامههاي خود را بهاجدرا درآورندد؛
مانند اختصاص دادن یک محل براي برقراري اجتماعات اعالمشده (هاشدمی(9320 ،ب)،
ص.)917
از محاسن این سیستم مدیتدوان بده آزادي و اسدتقالل بیشدتر آن نسدبت بده نظدام
پیشگیرانه از نوع اجازة قبلی اشاره کرد؛ چراکه در نظدام پیشدگیرانه از ندوع اعدالم قبلدی
محدودیت کمتري نسبت به سیستم اجازة قبلی بر آزاديهاي عمدومی افدراد و اسدتقالل
نهادها اعمال مدی شدود(طباطبایی مدوتمنی(9322 ،الدف) ،ص .)27لدذا افدراد راحدتتدر
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میتوانند فعالیت موردنظر خود را شروع کنند؛ چراکه آنها نه با اخذ پروانده بلکده صدرفاً
با اعالم به نهادهاي دولتی فعالیت موردنظر خود را آغاز مدیکنندد ،امدا اگدر هنگدام کدار
تخلفی از سوي آنها مشاهده شود ،قوة قضائیه آن را رسیدگی خواهد کرد .ناگفته نماندد
که این سیستم معایبی هم دارد؛ براي مثال با توجه به انطباق کمتر فعالیت آغازشدده بدا
سیاستهاي کشور و قوانین جاري ممکن است از امنیت کمتدري برخدوردار باشدند و یدا
آنکه قضات دادگاهها که به هرحال یک مقام درونحکومتی شمرده می شوند ،ممکن است
بهدلیل پیروي از سیاستهاي دولتی ،برخوردي تبعیضآمیز با آنها داشته باشند.
این سیستم براي انتظام امور سازمانهاي غیردولتدی در برخدی از کشدورها اسدتفاده
شده است؛ به اینترتیب که متقاضیان سدازمان مدردمنهداد دولدت را در جریدان تشدکیل
سازمان خود قرار داده ،مدارک و اساسنامه را تحویل ادارة ذيصالح میدهندد و بده ایدن
شکل ،مقامات دولتی در جریان تأسیس سازمان غیردولتی قرار میگیرند و اگر در حدین
فعالیت ،این سازمان از اساسنامه یا قوانین جاري تخلف کندد ،دادگداههدا بدا آن برخدورد
خواهند کرد.

 .1سازمانهاي غيردولتي در فرانسه
نظام حقوقی فرانسه براي ساماندهی امور سازمانهاي غیردولتی از الگدوي پیشدگیرانه از
نوع اعالم قبلی استفاده کرده است؛ لذا در اینجا تأسیس ،نظارت و انحالل این سازمانهدا
در کشور یادشده بررسی میشود.

 .1.1تأسيس سازمانهاي غيردولتي در فرانسه

نظام حقوقی فرانسه براي اکتساب شخصیت حقوقی ( ) la capacité juridiqueسازمانهاي
غیردولتی ،نظام پیشگیرانه از نوع اعالم قبلی را برگزیده است؛ هرچند که بدراي تشدکیل
این سازمانها هیچ محدودیت و تشریفات اداري مقرر نکرده است .توضیح آنکه در قدانون
انجمددنهددا مصددوب 9149م فرانسدده )Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
1
 (d'associationکه مقدررات حداکم بدر مؤسسدات غیرانتفداعی ( Association à but non
 ) lucratifاز جمله سازمانهاي غیردولتی تبیین شده است ،مرحلۀ تشکیل سدازمانهداي
مردمنهاد از اکتساب شخصیت حقوقی مجزا شده و مواد متفاوتی از این قانون نیز بده آن
 .1این قانون در سایت  http://www.legifrance.gouv.frقابل دسترسی است.
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اختصاص یافته است .چنانچه مادة  2این قانون تصریح میکندد کده ایدن سدازمانهدا بدا
آزادي کامل و بدون نیاز به هیچگونه تشریفاتی میتوانند تشکیل شوند ،اما براي بهدست
آوردن شخصیت حقوقی باید مراحل ویژهاي را طی نمایندد کده ایدن مراحدل در مدادة 5
مشخص شده است .طبق مادة پیشگفته ،مؤسسان براي کسب شخصدیت حقدوقی بایدد
تشکیل سازمان را بهوسیلۀ روزنامۀ رسمی به اطالع عموم برسانند .همچندین فرماندداري
را از تشکیل سازمان موردنظر مطلع ساخته ،آن اداره را از موضوع ،اساسنامه و مشخصات
مدیران سازمان همچون اسامی ،شول ،اقامتگاه و تابعیت آنها آگاه کنند.
اینکه قانون انجمنهاي  9149فرانسه بین مرحلۀ تشکیل و یافتن شخصیت حقدوقی
سازمانهاي غیردولتی تمایز و تفاوت قائل شده ،از لحاظ حقوقی قابل توجه اسدت و آثدار
فراوانی نیز بر آن مترتب خواهد بود؛ چراکه سازمان تشکیلشده ،بهدنیلی همچون عددم
اعالم عمومی و یا تحویل ندادن اساسنامه و مدارک به فرمانداري فاقد شخصیت حقدوقی
است ،اما نفس تأسیس آن تخلف از قوانین شمرده نمیشود ،درعینحدال صدالحیت دارا
بودن حقوق و تکالیف را نخواهد داشت (صفار ،9314 ،ص .94)11براي مثدال نمدیتواندد
بهعنوان یک شخصیت مستقل ،مالک اموال شود و بدیهی است که در این صدورت تمدام
اعضا بر این اموال مالکیت مشاعی خواهند داشدت (طباطبدایی مدوتمنی(9322 ،ب) ،ص
 .)17افزونبراین ،چنین سازمانی نمیتواندد بده اقددام حقدوقی همچدون انعقداد قدرارداد
مبادرت ورزد و در این حالت مسئولیت اعمال اعضاي سازمان برعهدة شدخص خودشدان
است و نمیتوان مسئولیتی براي سازمان قائدل شدد؛ لدذا اگدر هرکددام از اعضدا تخلفدی
مرتکب شوند ،شخصاً محاکمه و مجازات خواهند شد .اما پس از طدی تشدریفات اداري و
کسب شخصیت حقوقی سازمان میتواندد داراي حدق و تکلیدف شدود؛ از جملده آنکده از
روشهاي معهود قانونی همچون دریافت حق عضویت و یا قبول هدایا ،دارایی مسدتقل و
ویژهاي براي خود داشته باشد و یا حدق انجدام اقددامات حقدوقی مانندد انعقداد قدرارداد،
استخدام کارمند و یا اقامۀ دعوا را خواهد داشت و البته میتدوان آن را طدرف دعدوا قدرار
داد و مسئولیت حقوقی نیز براي وي درنظر گرفت ،ولی در صورت تخلدف ،برابدر مدوازین
قانونی قابل محاکمه و بازخواست و اعمال مجازات خواهد بود.
نکتۀ آخر در خصوص تأسیس سازمانهاي غیردولتی در نظام حقوقی فرانسه ،مربدوط
به وضعیت خاص سازمانهاي غیردولتدی مدذهبی (  ) Le congrégation religieuseاسدت.
 . 94در این خصوص همچنین ر.ک .امامی ،سید حسن ،9355 ،ص954-959
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چنانچه قانون انجمنها  ،9149در مواد  93تا  97و همچنین آیدیننامدۀ ایدن قدانون در
مواد  95تا  39وضعیت ویژه و متفاوتی را براي این سازمانهدا نسدبت بده سدازمانهداي
غیرمذهبی پیشبینی کردهاند .توضیح آنکه همانگونه که گذشت سازمانهاي غیردولتدی
در فرانسه براي کسب شخصیت حقوقی نیازي بده اخدذ مجدوز نداشدته ،صدرفاً بدا اعدالم
عمومی و اطالعرسانی به فرمانداري داراي شخصیت حقوقی مسدتقل خواهندد شدد .امدا
طبق مواد  93تا  97قانون  ،9149تأسیس سازمانهاي غیردولتی مذهبی بدا محددودیت
بیشتر و درعینحال مراحل پیچیدهتري نسبت به سازمانهاي غیرمدذهبی همدراه اسدت؛
چراکه سازمانهاي مذهبی بهغیر از اعالم به مقامات دولتی و ارائۀ اساسنامه و مشخصات
اعضا ،براي تشکیل نیاز به اخذ مجوز جداگانه دارند .برایناسداس درخواسدت خدود را بده
وزیر کشور تقدیم کرده ،او هم پس از مشورت با شهرداري در صورت موافقت ،نسبت بده
صدور مجوز اقدام خواهد کرد؛ درغیر ایدنصدورت تأسدیس سدازمان غیردولتدی مدذهبی
ممنوع خواهد بود.

 .2.1نظارت بر سازمانهاي غيردولتي در فرانسه
نظارت بر سازمانهاي غیردولتی در فرانسه طبق قانون انجمنها  ،9149همگی از سدوي
مراجع قضایی و قوة مجریه انجام میشود؛ هرچند که نقش قدوة مجریده در ایدن مسدئله
کمرن و در حد دریافت اسناد و مدارک مربوط به سازمان و آگاهی از تأسیس آن است،
لذا نظارت اصلی از سوي دادگاههاي قضایی اعمال میشود .بههرحال با توجده بده قدانون
یادشده ،میتوان نظارتهاي زیر را در نظارت بر سازمانهاي مردمنهاد جزء نظام حقدوقی
فرانسه برشمرد.

 .1.2.1نظارت قضايي در فرانسه
نخستین و مهمترین نظارت پیشبینی شده بر سازمانهاي غیردولتی در فرانسه ،نظدارت
قضایی است که میتواند بر مبناي نقص تشریفات تأسیس و یا بهدلیل هددف و عملکدرد
آن سازمان از سوي دادگاهها اعمال شود .با این توضیح که صرف تشدکیل سدازمانهداي
غیردولتی در فرانسه نیاز به اخذ مجوز و طدی تشدریفات اداري نددارد ،امدا اگدر سدازمان
بخواهد داراي شخصیت حقوقی گدردد و از آثدار آن همچدون مالکیدت ،اسدتخدام ،اقامدۀ
دعوي بهرهمند شود ،بایستی یک سري تشریفات را طی کندد؛ مانندد اعدالن عمدومی در
روزنامۀ رسمی و یا تقدیم اساسنامه و مشخصات مدیران سازمان به فرماندداري (مدادة 5
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قانون انجمنها  .)9149اولین نظدارتی کده در ایدن قدانون بدر سدازمانهداي غیردولتدی
پیشبینی شده ،در خصوص انجام مقدمات و تشریفات در مرحلۀ تأسیس سازمان اسدت؛
چنانچه طبق مادة  7قانون  ،9149اگر سازمانی بدون گذراندن مراحل و انجدام اقددامات
یادشده در مادة  ،5تشکیل گردد و بده اعمدالی مبدادرت ورزد کده از لدوازم آن ،اکتسداب
شخصیت حقوقی بوده ،به حکم دادگاه منحل خواهد شد.
قانون  9149محدودیتهایی را نیدز بدراي هددف ،موضدوع و عملکدرد سدازمانهداي
غیردولتی قائل شده است که این سازمانها چه در آغاز تأسیس و چده در حدین حیدات
خود ملزم به رعایت آن هستند؛ از جمله آنکه طبق مادة  3این قدانون ،موضدوع و هددف
سازمان نباید نامشروع ( ،)illicitموایر با قدوانین و اخدالق حسدنه و یدا در جهدت آسدیب
رساندن به تمامیت ارضی کشور و یدا جمهوریدت نظدام ( porter atteinte à l'intégrité du
 ) territoire nationalباشد .حال اگر هدف ،موضوع و یا عملکدرد سدازمانی بدا موضدوعات
مندرج در مادة  3موایرت داشته باشد ،به درخواست هر فرد ذينفع یا شدخص دادسدتان
و به حکم و تصمیم دادگاه منحل خواهد شد.

 .2.2.3نظارت غيرقضايي در فرانسه
نظارت قبلی از سوي مراجع قضایی انجام میشد ،اما نظارت فعلی مربوط به قدوة مجریده
است .توضیح آنکه بنابر مادة  5قانون  ،9149مؤسسان سازمان غیردولتدی ،غیدر از اعدالم
عمومی تشکیل سازمان در روزنامۀ رسمی ،باید یک سدري اسدناد و مددارک کده شدامل
اساسنامه( ، )le statutعنوان و موضوع سازمان ،اقامتگاه آن ،مشخصدات مددیران سدازمان
است ،تحویل فرماندداري داده ،رسدید(  ) récépisséدریافدت کنندد .هرچندد کده در ایدن
مکانیزم ،فرمانداري ( )la prefectureصرفاً از تأسدیس سدازمان ،موضدوع آن و مشخصدات
اعضاي آن اطالع پیدا میکند و بحث صدور مجوز مطرح نیست ،اما بههرحال این فرآیند
نوعی نظارت قوة مجریه بر سازمانهاي غیردولتدی ،گرچده از ندوع خفیدف آن را در پدی
خواهد داشت.

 .3.2.3انحالل سازمانهاي غيردولتي در فرانسه
در قانون  9149فرانسه نیز انحالل سازمانهاي غیردولتی در دو حالت قهري و اختیداري
تصور شده است؛ چنانچه در خصوص سازمانی که بر اهداف نامشروع ،خالف قدانون و یدا
مضر براي تمامیت ارضی کشور و جمهوریدت نظدام تشدکیل شدده باشدد و همچندین در
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صورت انجام نشدن فرآیند و تشریفات ثبت و تأسیس ،به حکم دادگاه منحل مدیشدود و
در حالت دوم نیز سازمان با ارادة خود منحل خواهد شد .برابر مادة  1این قانون ،پدس از
انحالل در خصوص اموال سازمان ،طبق اساسنامه عمل خواهد شدد و اگدر در اساسدنامه
تکلیف این اموال مشخص نشده بود ،مجمع عمومی در این بداره تصدمیمگیدري خواهدد
کرد؛ ولی بههرحال اموال و داراییهاي سازمان بر اساس مادة  9همان قانون و همچندین
مادة  95آییننامۀ قانون یادشده نمیتواند میان اعضا و مدیران سازمان تقسیم شود.
مالحظه میشود که در نظام حقدوقی فرانسده نیدز قدواي حکدومتی غیرقضدایی حدق
انحالل سازمانهاي غیردولتی را نخواهند داشت.

نظام تعقيبي
) عبارت از سیستمی است کده در آن ،افدراد و گدروههدا
نظام تعقیبی (
فارغ از هرگونه محدودیتی و با علم به اینکه سوءاستفاده از حق ،موجب مسئولیت مددنی
یا کیفري خواهد بود ،بدون آنکه دستگاههاي اداري را در جریان اعمال خود قدرار دهندد،
به فعالیت میپردازند و تا زمانی که این فعالیتها روال عادي خود را طی میکند ،دولدت
حق مداخله نخواهد داشت ،اما اگر از حدود قانونی خود تجاوز نمایند ،دستگاه قضایی بدر
اساس ضواب مشخص وارد عمل شده ،متهمان به اخالل در نظم عمومی و یا تجداوز بده
حقوق دیگران را محاکمه و در صورت اثبات جرم ،متخلف را بده مجدازاتهداي مقدرر در
قوانین محکوم مینماید (هاشمی(9320،ج) ،ص .)913به عبارت دیگر ،نهادهداي دولتدی
هیچ دخالتی در مرحلۀ شروع فعالیت موردنظر نداشته ،صرفاً هنگام فعالیت ،نظارتهداي
نزم اعمال خواهد شد .از محاسن قابلتوجه در این الگو آن است که این نظام بیشدترین
سازگاري را با حقوق و آزاديهاي اساسی افراد داشدته (طباطبدایی مدوتمنی(9322 ،ج)،
ص ،)27داراي امتیازات منحصربهفردي میباشد؛ از جمله اینکه اونً افراد یدا گدروههدا بدا
آگاهی از حقوق و تکالیف خود ابتکار عمل دارند و ثانیاً در صورت تخلف ،صرفاً در مقابدل
دستگاه قضایی پاسخگو خواهند بود و بهاینترتیب اگر شرای دادرسی منصفانه و عادننه
همچون استقالل ،بیطرفی و سالمت محکمه و وجود تضمینهاي نزم براي متهم مانندد
حق دفاع ،حق انتخاب وکیل و حضور هیئت منصفه وجود داشته باشد ،مدیتدوان انتظدار
برقراري نظم و انتظام امور ،بدون ورود آسیب بده حقدوق و آزاديهداي اساسدی افدراد را
داشت (هاشمی(9320 ،د) ،ص .)910همچنین نهادها و تشکلهایی که در ایدن سیسدتم
شکل میگیرند ،بیشترین استقالل را در قبال دستگاههداي دولتدی و حکدومتی خواهندد

013

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،2پاییز و زمستان 9010

داشت .اما این سیستم معایبی نیز دارد؛ از جمله آنکه ممکن است بدهدلیدل ناهمداهنگی
فعالیت صورتپذیرفته با سیاستهاي کشور و نبدود نظدارت کدافی در آغداز کدار ،هنگدام
فعالیت با برخوردها و نظارتهاي متعدد روبرو شده ،به توقفهداي مکدرر در آن فعالیدت
منجر شود و البته همچنان در اینجا نیز بستر اعمال سلیقه و سوءاستفادههداي احتمدالی
از سوي قضات رسیدگیکننده که خود ،متصدي مناصب حکومتی شمرده میشدوند نیدز
فراهم است.
در خصوص انتظام امور سازمانهاي غیردولتی نیز این سیستم قابل استفاده است؛ به
این شکل که سازمان غیردولتی از سوي مؤسسان بدون هیچگونه نظدارت یدا محددودیت
اولیه تشکیل شده ،داراي شخصیت حقوقی میشود ،امدا هنگدام فعالیدت اگدر تخلفدی از
سوي آن سازمان سر زد ،دادگاههاي ذيصالح با آن برخورد قانونی میکنند .همدانگونده
که گذشت ،استقالل و آزادي سازمانهاي غیردولتی در این الگدو بدیش از سیسدتمهداي
قبلی تأمین میشود ،اما در عوض ممکن است سازمانهداي متعدددي بدهدلیدل نداشدتن
انطباق کامل با قوانین و مصالح کشور ،با برخوردهداي قضدایی و حتدی حکدم انحدالل از
سوي دادگاهها روبهرو شوند.

 .1سازمانهاي غيردولتي در سوئيس
نظام حقوقی سوئیس براي سامان دادن به امور سازمانهاي مردمنهاد از الگدوي تعقیبدی
بهره جسته است؛ به این لحاظ سازمانهاي غیردولتی در این کشور از سه بعدد تأسدیس،
نظارت و انحالل بررسی میشوند.

 .2تأسيس سازمانهاي غيردولتي در سوئيس
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،نظام تعقیبی عبارت است از نظدامی کده در آن افدراد و
گروهها فارغ از هرگونه فشدار و محددودیتی ،ابتکدار برخدورداري از حقدوق و آزاديهداي
اساسی شناختهشده را دارند؛ بدون آنکه دستگاههاي اداري را در جریان اعمال خود قدرار
دهند .تا زمانی که اعمال این حقوق روال عادي خود را طی میکند ،دولت حدق مداخلده
ندارد .در صورت تخلف ،دستگاه قضایی بر اساس ضواب مشخص وارد عمدل مدیشدود و
متخلفان از قواعد مربوط به نظدم عمدومی و متجداوزان بده حقدوق دیگدران را محاکمده
می کند .پرواضح است که براي انتظام امور سازمانهاي غیردولتی ،سازوکار نظام تعقیبدی
میتواند از بهترین الگوها باشد؛ چراکه با توجه به نقش اصلی سدازمانهداي یادشدده کده
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همانا نظارت و نقد عملکرد حکومت بهویژه قوة مجریده اسدت ،سدرردن سرنوشدت آنهدا
بهدست قوة مجریه نمیتواند راهحل مناسبی باشد و بدیهی است که در نظام تعقیبی این
موضوع مهم به بهترین وجه حاصل خواهد شد ،زیرا سرنوشدت سدازمانهداي مدردمنهداد
صرفا بهدست قوه قضائیه سررده مدیشدود و اگدر ایدن قدوه از شدرای نزم بدهخصدوص
استقالل و بیطرفی برخوردار باشد ،استقالل این سدازمانهدا نیدز بدهطدور کامدل حفدظ
میشود .بهاینترتیب در چنین جامعهاي میتوان انتظار تحقق جوامدع مددنی مطلدوب را
داشت.
نظام حقوقی سوئیس در خصوص تشکیل مؤسسات غیرانتفاعی از جمله سازمانهداي
غیردولتی از الگوي نظام تعقیبی استفاده کرده است؛ با این توضیح کده مدواد  54تدا 71
قانون مدنی این کشدور ( 99 ) code civile Suisseبده تبیدین وضدعیت حقدوقی مؤسسدات
غیرانتفاعی اختصاص یافته است .مدتن مدادة  54ایدن قدانون چندین اسدت« :مؤسسدات
سیاسی ،مذهبی ،علمی ،هنري ،خیریه ،تفریحدی یدا هدر مؤسسدۀ غیرانتفداعی دیگدر بده
محض اعالم ارادة مؤسسین در اساسنامه مبنی بر تشکیل آن سدازمان ،واجدد شخصدیت
حقوقی میشوند».92
همانطور که مالحظه میشود ،برابر مادة قدانونی یادشدده ،افدراد مدیتوانندد بددون
هیچگونه محدودیتی و بدون تشریفات اداري و یا حتدی اطدالعرسدانی بده دسدتگاههداي
حکومتی ،سازمان غیردولتی را تأسیس نمایند و این سازمان بهمحدض انعقداد اساسدنامه
بهعنوان تجلی ارادة مؤسسان آن مبندی بدر تشدکیل سدازمان ،داراي شخصدیت حقدوقی
خواهد شد و البته چنین سازمانی از بیشترین اسدتقالل در مقابدل دسدتگاههداي دولتدی
برخوردار خواهد بود .طبق ذیل همین مادة قانونی ،این اساسنامه باید کتبدی و متضدمن
اهداف ،تشکیالت و منابع مالی آن سازمان بوده ،با قوانین جاري کشور نیز مودایر نباشدد
که احراز این موایرتهاي احتمالی و هرگونه تخلف دیگدري صدرفاً برعهددة دادگداههداي
دادگستري بوده ،نظارت هاي پسینی را بر عملکرد این سازمانها اعمال مینمایند کده در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 . 99این قانون در سایت  http://www.admin.chقابل دسترسی است.
12. Art 60: Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de
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 .3نظارت بر سازمانهاي غيردولتي در سوئيس
در قانون مدنی سوئیس دو نوع نظارت بر عملکرد سازمانهاي غیردولتی پیشبینی شدده
است :نظارت قضایی و غیر قضایی.

 .1.3نظارت قضايي در سوئيس
ازآنجا که نظام حقوقی سوئیس در تشکیل سازمانهاي غیردولتدی و انتظدام امدور آن ،از
نظام تعقیبی استفاده کرده است ،لذا این سازمانها بدون هیچگونه محددودیتی تأسدیس
میشوند و سرس عملکرد آنها تحت نظارت و کنترل مراجع قضایی خواهدد بدود کده در
صورت تخلف ،با آنان برخورد خواهد شد .برایناساس تنها نظارت بیرونی پیشبینی شده
در قانون مدنی سوئیس بر عملکرد سازمانهاي غیردولتی ،نظارت مراجدع قضدایی اسدت
که بر هدف ،عملکرد و تصمیمات این سازمانها اعمال خواهد شد.
آنچه در وهلۀ نخست میتواند باعث برخورد مراجع قضدایی بدا سدازمان غیردولتدی و
حتی انحالل آن گردد ،تأسیس این سازمان بر اسداس اهددافی غیرمشدروع و غیرقدانونی
است .برابر مادة  72قانون مدنی سوئیس ،اگر سازمان بر اساس اهداف نامشروع () illicite
و خالف اخالق( ) contraire aux moeursتأسیس گردد ،مرجع قضایی حدق انحدالل آن را
خواهد داشت.
افزونبر هدف سازمان که تحت ارزیابی و کنترل مقامات قضدایی اسدت ،بدر عملکدرد
سازمانهاي غیردولتی نیز باید نظارت شود تا مطابق با اهداف سازمان و همچنین قوانین
و مقررات آمرة کشور باشد .برایناساس ،مادة  75قانون مدنی سوئیس این سدازمانهدا را
ملزم به رعایت اساسنامه و قوانین جاري کشور مینماید .همچنین سدازمان در خصدوص
اخراج اعضا باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشد و بتواند براي ایدن تصدمیم کده اصدونً از
سوي مجمع عمومی اتخاذ میشود -دنیل موجهی ارائه دهدد کده البتده ایدن درصدورتی
است که در اساسنامه شرط اخراج بدون دلیدل و توجیده ذکدر نشدده باشدد کده درغیدر
اینصورت نیازي به توجیه این تصمیم در مقابل مقام قضایی وجود ندارد.
آخرین چیزي که مراجع قضایی مدیتوانندد در خصدوص آن تصدمیمگیدري نمایندد،
تصمیمات اتخاذشده در سازمانهاي غیردولتی است .برایناساس ،برابدر مدادة  75قدانون
مدنی سوئیس هرکدام از اعضاي این سازمانها میتوانند از تصمیمات سازمان که خدالف
قانون بوده است و خود در آن نقش نداشتهاند ،شکایت نمایند.
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 .2.3نظارت غيرقضايي در سوئيس
نظارت غیرقضایی پیشبینیشده بر سازمانهداي غیردولتدی در نظدام حقدوقی سدوئیس،
شامل یک نوع نظارت درونی است که مشابه کنترلهاي شرکتهاي تجاري میباشد؛ بده
این ترتیب که این نظارت از سوي نهاد بازرس ( ) Organe de révisionو همچنین مجمدع
عمومی ( ) Assemblée généraleاعمال میگردد .چنانچه با توجه به اهمیت مسدائل مدالی
و اینکه سازمانهاي غیردولتی بههیچوجه نباید از حالت غیرانتفاعی بده شدرکت تجداري
مبدل شوند ،لذا بر اساس مادة  51قانون یادشده ،نهاد بازرس باید بهطور ویژه بر مسدائل
مالی سازمان نظارت کند.
در کنار این نهاد ناظر ،بر اساس مدادة  55همدان قدانون ،مجمدع عمدومی بدهعندوان
بانترین رکن سازمان غیردولتی بر کلیۀ فعالیتها و عملکدرد ارگدان و اعضداي سدازمان،
نظارت عالیه خواهد داشت .همچنین برابر مادة  ،51اساسنامه و مجمع عمومی میتوانندد
مکانیزمهاي نظارتی دیگري را نیز در سازمان پیشبینی کنند.
همانگونه که مالحظه میشود ،نهادهاي حکومتی غیرقضایی حق نظارت مسدتقیم از
نوع رسیدگی به تخلفات سازمانهاي غیردولتی و تعیین مجازات براي آنها را ندارند.

 .3.3انحالل سازمانهاي غيردولتي در سوئيس
مواد  75تا  72قانون مدنی سوئیس به بحث انحالل سازمانهداي غیدردولتدی اختصداص
یافته است .بنابر این مواد ،انحالل این سازمانها ممکن است اختیداري یدا قهدري باشدد.
برابر مادة  ،75سازمان هرگاه بخواهد میتواند تصمیم به انحالل خود بگیرد و بدر اسداس
مواد  77و  ،72سازمان در صورت اعسار از پرداخت بدهیهاي خود و یا نداتوانی در ادارة
آن و همچنین درصورتی که بر مبناي اهداف نامشروع یا غیراخالقی تشکیل شده باشدد،
به حکم دادگاه منحل خواهد شد .در قانون مدنی سوئیس ،از جواز یا عدم جدواز تقسدیم
دارایی سازمان میان اعضا و مدیران آن پس از انحالل سخنی به میان نیامدده اسدت ،امدا
بهنظر میرسد با توجه به تعریف ارائهشده از این سازمانها در مدادة  54ایدن قدانون کده
غیرتجاري بودن را از ویژگیهاي ذاتی این سازمانها برمیشدمرد ،تقسدیم دارایدی میدان
اعضا و مدیران سازمان پس از انحالل ممنوع باشد .مالحظه میشود که در سدوئیس نیدز
صرفاً دادگاهها صالحیت انحالل سازمانهاي غیردولتی را دارند.
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نتيجه
بررسی و تأمل در قواعد حقوقی سه کشور موضوع بحث در خصوص چگدونگی تأسدیس،
نظارت و انحالل سازمانهاي غیردولتی بیانگر این معناست که سدوئیس از الگدوي نظدام
تعقیبی استفاده نموده است؛ لذا دولت هیچگونه دخالت و نظدارتی در مرحلدۀ تأسدیس و
کسب شخصیت حقوقی آنها ندارد و صرفاً مراجع قضایی هستند کده بدر عملکدرد آندان
نظارت خواهند داشت .فرانسه در این خصدوص از نظدام پیشدگیرانه از ندوع اعدالم قبلدی
بهرهبرداري کرده است؛ لذا در این کشور انتظام امور سازمانهاي غیردولتدی در یدد قدوة
مجریه و قضائیه قرار دارد .در این میان ،قدوانین و مقدررات جمهدوري اسدالمی ایدران بدا
بهرهگیري از سیستم پیشگیرانه از نوع صدور مجوز ،تأسیس این مؤسسدات را در اختیدار
هیئت نظارت متشکل از دو عضو حکومتی و یک نمایندة سازمانهداي غیدر دولتدی قدرار
داده است که با صدور پروانه فعالیت ،اجازة تشکیل سدازمان غیردولتدی را بده مؤسسدان
میدهند .همچنین نظارت بر این سازمانها در ایران ،همگی از سوي هیئتهداي نظدارت
و دادگاهها صورت میپذیرد .انحالل سدازمانهداي غیردولتدی در هدر سده کشدور صدرفاً
بهوسیلۀ دادگاهها امکانپذیر خواهدد بدود .ایدن سده سیسدتم هرکددام داراي محاسدن و
معایبی است؛ چنانچه هرچند استقالل سازمانهاي غیردولتی در نظدام تعقیبدی بدیش از
پیشگیرانه از نوع اعالم قبلی و در این نظام بیش از پیشگیرانه با اجازة قبلی اسدت ،امدا از
لحاظ امنیت قضایی برعکس است .ضمن آنکه در نظامهاي با استقالل بیشدتر ،همچندان
بستر سوءاستفادة قضات دادگاهها که خود از مقامات حکومتی شمرده مدیشدوند ،وجدود
دارد .پس اگر مکانیزمی پیشبینی شود که نظارت بر این سازمانها از سوي هیئتدی کده
کامالً حکومتی نباشد صورت پذیرد ،براي تأمین استقالل آنها بهمراتب مفیددتر خواهدد
بود.
در پایان با توجه به اینکه در حال حاضر امور سازمانهاي مردم نهاد در ایدران عمددتاً
طبق مصوبۀ هیئت وزیران ساماندهی میشود ،پیشنهاد میگردد قدانونی کامدل ،جدامع و
هماهن با ماهیت و نقش نهادهاي مدنی براي این سازمانها از سوي نماینددگان مدردم
در مجلس شوراي اسالمی بهتصویب برسد؛ بدهگوندهاي کده آنهدا بتوانندد بدا دارا بدودن
استقالل حداکثري و امنیت قضایی مطلوب ،نقش مؤثري در جامعه ایفا نمایند.
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شهرداري) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جنگل.
 .93قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب .9352
 .90قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب .9312
 .95آییننامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهاي مردمنهاد مصوب .9320
 .95قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهاي سیاسی و صنفی و انجمنهاي اسالمی یا اقلیدتهداي
دینی شناختهشده مصوب .9324
 .97قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب .9324
 .92قانون تجارت مصوب .9399
 .91آییننامۀ ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاري مصوب .9337
 .24مصوبۀ نحوة تشکیل و تأسیس انجمنهاي علمی ،ادبی و هنري شوراي عالی انقالب فرهنگی مصوب
.9374
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