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 چکيده

دولتی در راستاي تحقق بخشیدن به حقوق شهروندي و حمایت از مطالبات  هاي غیر گیري سازمان شکل
نیازهاي جوامع بشري است. تحقق این هدف داراي الزاماتی است که از جمله  یزها و ن قانونی آن

و  ها نتأسیس، نظارت و انحالل این سازما یوةباشد. ش ها حفظ استقالل این مؤسسات می ترین آن مهم
میزان استقالل این نهادهاي مدنی  یانگرتواند ب میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، می

قبلی، پیشگیرانه  ةهاي غیردولتی، سه الگوي پیشگیرانه از نوع اجاز د. در خصوص انتظام امور سازمانباش
فرانسه و سوئیس هرکدام به  یران،از قسم اعالم قبلی، و نظام تعقیبی قابل تصور است که کشورهاي ا

هاي  ل سازمانآن است که استقال یاند. رویکرد تطبیقی بحث در پ ها را برگزیده ترتیب یکی از آن
 شود. بیشتر تأمین می یادشدهیک از سه نظام  نهاد در کدام مردم
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 مقدمه
 یشمندان حقوق عمومید اندیجد هاي دیدگاهدر (                   ی )گاه جوامع مدنیجا
 ین باورند که از لوازم اصلین حوزه بر ایسندگان ایاز نو ياریبس افته کهیشکل  يا گونه به

 ,Miaille)باشدد   یمسدتقل از دولدت مد    یل جوامع مددن یک، تشکیدموکرات ۀتحقق جامع

1978, p.87)ل یددس دوتوکویآلکسدد یحتدد ؛(lexis Charles-Henri-Maurice Clérel de 

Tocqueville A) ( :نظر9245-9251زندگی )یدموکراسد » لف کتابؤو مپرداز معروف  هی 
 يهدا  تیئد د کده بددون ه  کند   یح میتصر(   De la démocratie en Amérique ) «کایدر امر

 ینامدد، دموکراسد   یمد ( Corps secondaires) «هید ثانو يها تیئه»ها را  آن يواسطه که و
ات را بتدوان در بحدث لدزوم    ید ن نظریل این دلیتر د مهمیوجود نخواهد داشت و شا یواقع

حکومدت   یاز ارکدان اصدل   یکد یح آنکه یکشور جستجو کرد. توض ةمشارکت مردم در ادار
کولدب،  )گوکد و  باشد یکشور م ةو ادار يریگ می، مشارکت فعال مردم در تصمیدموکراس
ممکدن اسدت    یل جوامدع مددن  یخود و بددون تشدک   يخود هاما مردم ب .(090، ص9320

قدادر بده مشدارکت در     یبه مقامدات حکدومت  نداشتن  یو دسترس یل ضعف و ناتوانیدل هب
رابد  و   ۀمنزلد  حدال بده   نیع ها در تیئن هین نظارت بر آن نباشند. ایکشور و همچن ةادار
نده  یمتنوع و مطرح در جامعه را نهاد يها شهیافکار و اندتوانند  یهستند که م یتعادل ۀوزن

ک ید گدرا و دموکرات  ک نظام کثرتیز در یآم و مسالمت یمنطق يگفتگو يراهگشا ،ساخته
دارد کده   ین مطلدوب لدوازم  یبه ا دستیابیالبته  ؛(314)الف(، ص9320، یباشند )هاشم

از اسدتقالل   يواسدطه و برخدوردار   يها تیئن هیل ایتشک يها، آزاد ن آنیتر از مهم یکی
 یاساسدد يهددا یژگددیهددا( بددا و  NGO) 9یردولتددیغ يهددا ان سددازمانیددن میدد. در ااسددت
عندوان   بده  (،32، ص 9322، یقی)دولت رفتار حق المنفعه و عام یرانتفاعی، غیتیرحاکمیغ
 يا ژهید ل کارکرد و اهدداف و یدل هباشند که ب یمطرح م یق مهم جوامع مدنیاز مصاد یکی

ق ید مندافع و عال  ینددگ یهمچون نمارا ار مهم یبساساسی و  يها توانند نقش یکه دارند م
و  یش آگداه یافدزا  يبدرا  یج فعدانن اجتمداع  یخاص در مناسبات با دولت، بسد  يها گروه

از  ینددگ یبده نما  یاجتمداع  يهدا  تید اعمال نفوذ، نظارت بر عملکرد دولدت و انجدام فعال  
ت ید و نظارت بدر رعا  ي( در تحقق حقوق شهروند3 ، ص9329، ی)زارع یمردم يها گروه

ت یوضدع  ینظدر اسدت، بررسد    ن پژوهش مدد یفا کنند. آنچه در ایحقوق بشر در جامعه ا
هدا در   ث اسدتقالل آن یس از حیران، فرانسه و سوئیدر سه کشور ا یدولت ریغ يها سازمان

 شدیوة هدا و   سازمانن یس و انحالل ایسأت ةنکه نحویباشد که با توجه به ا یمقابل دولت م
                                                           

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_d%C3%A9mocratie_en_Am%C3%A9rique
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ن کشدورها متفداوت اسدت، تدالش     یزان دخالت دولت در هرکدام از ایها و م نظارت بر آن

تحقدق اسدتقالل    يها در راسدتا  آن يبه کارآمد یمنطق یابیک ارزیشده است تا در پرتو 
ها در جوامع مختلف بدر   يانتظام حقوق و آزاد . ازآنجا که اصونًبینجامد یمردم ينهادها
و نظدام   ی،رانه از قسدم اعدالم قبلد   یشدگ ی، پیقبل ةرانه از نوع اجازیشگیپ ةویش سه اساس
و  هدا  و ضدعف  شدود  مدی  ین سده الگدو بررسد   ید ن مقالده ا یرد، در ایپذ یصورت م یبیتعق
 یردولتد یغ يهدا  ن اسدتقالل سدازمان  یمأتد  خصدوص ها در  ن روشیهرکدام از ا هاي قوت
ل انطبداق  ید دل هس بد یفرانسده و سدوئ  ران، ید ن جهت سه کشدور ا ه ای. بشدل خواهد یتحل

 اند. ده شدهیق برگزیتطب ي، برایادشده ياز سه الگو یکیهرکدام با 

  يقبل ۀرانه از نوع اجازيشگينظام پ
 (         ی سد یا پلید Organisation non gouvernementale)  )، رانهیشدگ یدر نظدام پ 

police )هدا   به افراد و گروه یرقانونیاز هر عمل غ يریجلوگ يرا برا یالزامات یقدرت عموم
فات، یتشدر  يسدر   کیتوانند قبل از انجام  ین اشخاص نمیا ،بیترت نای هکند. ب یل میتحم

به انجدام   شروطت آنها میشروع فعال یعنی ؛ش برخوردار باشندیخو يها ياز حقوق و آزاد
ز خدود بده   یستم نین سیده است. البته اشمشخص  گذار از سوي قانوناست که  یاقدامات
 یقبلد  ةرانه از نوع اجداز یشگی. در نظام پیو اعالم قبل یقبل ةاجاز ؛ق قابل اجراستیدو طر
    صدالح   ياز مقامدات ذ  یتیقبل از شدروع هرگونده فعدال    یستیمحل بحث است، با که فعالً
مربوطده   يا دسدتگاه ادار ید ب مقام یترت نای هشود و ب (Autorisation) صدور مجوز يتقاضا
ا ید و  ین قدانون یبا در نظدر گدرفتن مدواز    درخواست شدهموضوع  یس از مطالعه و بررسپ

 دید نما یمد  يا از صددور آن خدوددار  یکند و  یمجوز م صدور، مبادرت به یمصلحت عموم
ا شددن ید  نجدا سرنوشدت شدروع    یقدت در ا یدرحق .(251، ص9314، یموتمن یی)طباطبا
 خصددوصصددالح گددره خواهددد خددورد. در  يذ یدولتدد ةت بددا نظددر اداریددهددر فعال نشدددن
 یسدت یبا یب خواهد بود که متقاضد یترت نیا وه بهین شیز اعمال این یدولت ریغ يها سازمان

نهداد   تواندد سدازمان مدردم    یرب  مراجعه و در صورت صدور مجوز مد  يذ يبه مراجع ادار
نظدر   ، بده یرانه از نوع مجوز قبلیشگینظام پ یابیدر مقام ارز د.یس نمایسأمدنظر خود را ت

 ی،قبلد  ۀو اخذ پرواند  یکامل با مقام حکومت یهماهنگ دلیل هها ب ن افراد و گروهیرسد ا یم
برخوردارندد و   يتر مطمئن ییت قضایش از امنیخو يها ياز حقوق و آزاد يدر برخوردار

متوجده   يخطدر  ، اصدونً يفات اداریک بودن حکومت، بعد از انجام تشریشرط دموکرات هب
د قددرت و  ید مدردم در   يهدا  ين است که حقدوق و آزاد یا یا اشکال اساسست؛ امیآنان ن
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شده سدوق   تیک نظام هدای يسو هوه جامعه را بین شیرد و ایگ یابتکار عمل دولت قرار م
                      کندد   یتند  مد   یانسدان  يدهد که عرصه را بر حقوق خدداداد  یم

p.113 ) ترتیب که مقام یا دستگاه اداري  این فراهم گردد. بهو ممکن است بستر سوء استفاده نیز
داران خود مبدادرت   آمیزي را درپیش گیرد و صرفاً براي وفاداران و طرف صالح، شیوة تبعیض ذي

هاي منتقد، خدودداري   به صدور مجوز نماید و از صدور پروانه براي دیگران، خصوصاً افراد و گروه
دلیدل دخالدت بیشدتر دولدت، اسدتقالل مؤسسدات        بده  همچندین . Colliar, 1975, p.111)) کند

 شده در این نظام، کمتر از نظام تعقیبی خواهد بود.   تشکیل

 رانيا ياسالم يدر جمهور غيردولتي هايسازمان .1
انتظدام   يرا بدرا  یقبلد  ةرانه از نوع اجازیشگیران نظام پیا یاسالم يجمهور ینظام حقوق
سدتم  ین سید ب اید تواند از محاسن و معا یاست که مده ینهاد برگز مردم يها امور سازمان

تدوان در   یران مد یدر ارا  یمدن ين نهادهایزان استقالل این راستا میبرخوردار باشد. در ا
 .کرد یبررس زیرس، نظارت و انحالل به شرح یسأت ۀسه مرحل

 رانيدر ا يردولتيغ يها س سازمانيسأت. 1.1
ها و  ها، تشکل تیاحزاب، جمع یۀکل، 2رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس 25اصل  ابربر
 ،ت مشدوول شدوند  ید توانندد آزادانده بده فعال    ی( میردولتیغ يها ها )از جمله سازمان گروه
 يو اسداس جمهدور   ین اسالمی، موازی، وحدت مليبه آنکه اصول استقالل، آزاد شروطم

 ياعضدا  ن مشدروح مدذاکرات  ین اصدل و همچند  ید را نقض نکنند. آنچه از مفداد ا  یاسالم
 یدۀ ل کلیتشدک  يآن است که اصل بر آزاد ،دیآ یبرم 3یقانون اساس یینها یمجلس بررس

                                                           
 و   و صدنفی   سیاسدی   هداي   ها، انجمن  ، جمعیت احزاب»: قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 25  اصل. 2

،  ، آزادي اسدتقالل   اصول  که  این  آزادند، مشروط به  شده  شناخته  دینی  هاي یا اقلیت  اسالمی  هاي انجمن
در   از شرکت  توان  را نمی  نکنند. هیچکس  را نقض  جمهور اسالمی  و اساس  اسالمی  ، موازین ملی  وحدت

 «. از آنها مجبورساخت  در یکی  شرکت  آنها منع کرد یا به

کنندگان  آید که نظر تدوین . از مشروح مذاکرات اعضاي مجلس بررسی نهایی قانون اساسی چنین برمی3
ها در جمهوري اسالمی ایران آنچنان آزادانده   ها و تشکل این قانون چنان بوده که تشکیل احزاب، گروه
ها )چنانچه در بیان  دین مانند کمونیست یهاي ب ها حتی گروه صورت پذیرد که تمامی احزاب و انجمن

، بتوانندد  25شهید بهشتی نایب رییس آن مجلس ذکر گردیده است( در صورت رعایت شدرای  اصدل   
آزادانه فعالیت نمایند )در این خصوص نک: صورت مشروح مدذاکرات اعضداي مجلدس بررسدی نهدایی      

 . به بعد( 555، ص9، ج 9350قانون اساسی، 
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، 25در اصدل   نددرج ناقض م يها و نهادها باشد و فق  گروه یها م ها، احزاب و تشکل گروه
 (.950، ص9325، ی)فلسف محروم خواهند بود ين آزادیاز ا

 يهدا  ، از جملده سدازمان  يرتجدار یغ ۀسسد ؤقانون تجارت، هدر م  520 ةبر اساس ماد
خ ثبدت در  یو شرع، از تار یها با نظم عموم اهداف آن موایرت نداشتنشرط  ه، بیردولتیغ

ک یاما در حال حاضر از لوازم ثبت  ،شوند یم یت حقوقیشخص داراي 0هیدفتر وزارت عدل
ت ید س و فعالیسد أت یدی اجرا ۀنامد  نیدی مفداد آ  بدر اسداس   ، اخذ پروانده یردولتیسازمان غ
 ۀنامد  نییآ 97 ةماد برابرباشد.  یم 5رانیئت وزیه ش9320نهاد مصوب  مردم يها سازمان
 يهدا  تیئد ند درخواست اخذ پروانه را بده ه ا س سازمان مکلفیسأان تی، متقاضگفته پیش

همدان   9 ةنظدارت در بندد ت مداد    يهدا  تیئد ن هید ب اید . اقسام و ترککنندنظارت ارائه 
را  یدولتد  ریس سازمان غیسأت ۀپروان يها تقاضاها تیئهن یا  5.ن شده استیینامه تع نییآ

از م یرو اتخداذ تصدم  ید ا عدم صدور آن نظر خواهندد داد و پ یصدور  خصوصو در  یبررس
ا فرمانددار صدادر خواهدد شدد     یر کشور، استاندار و یوز از سويها، پروانه  تیئن هیا سوي
 يپس از صدور پروانه و ثبدت، دارا  یدولت ریب، سازمان غیترت نای ه( و ب97 ةماد 5 ة)تبصر
  .(2 ةد )مادشو یم یت حقوقیشخص

 یدولتد  رید غ يهدا  سدازمان  یت حقدوق یجاد شخصد یگردد، ا یگونه که مالحظه م همان
گدر در  یشده است و به عبدارت د یادنظارت و مقامات  يها تیئمنوط به کسب مجوز از ه

رانه از ندوع  یشدگ یهدا، نظدام پ   امدور آن ها و انتظام   ن سازمانیل ایتشک ينامه برا نیین آیا
 ده شده است.یبرگز یقبل ةاجاز

نظدارت   يهدا  تیئد هأییپس از ترا ، صدور پروانه یادشده ۀنام نییآ 97 ةماد 5 ةتبصر
نکه یدر خصوص ا لیو گذاشته،ر کشور، استاندار و فرماندار یوز ةب برعهدیبه ترت ،گانه سه
ن یدی ر، تعید ا خید انتباع است  نزم یادشدهمات مقا يت نظارت مربوطه برایئم هیا تصمیآ
 يت نظارت کشدور یئه براي مثالمطرح است که اگر  پرسشن یده است. لذا اکرف نیتکل
مجدوز بده    يتواندد از اعطدا   یر کشور می، وزایدبر صدور پروانه صادر نم یخود را مبن أير

                                                           
 ها دارة ثبت شرکت. در حال حاضر ا0

 قابل دسترسی است. www.moi.irنامه در سایت  . این آیین5

غیدر از نماینددة    باشدند کده هرکددام بده     ها در سه مرتبۀ کشوري، استانی و شهرستانی مدی  این هیئت 5.
هدا )در کشدوري(،    اي عالی اسدتان ترتیب از معاون وزیر کشور و نمایندة شور دولتی، به هاي غیر سازمان

استاندار و نمایندة شوراي اسالمی استان )در استانی( و فرماندار و نمایندة شوراي اسدالمی شهرسدتان   
 شوند. )در شهرستانی( تشکیل می

http://www.moi.ir/
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ن ید که ا یاسیگاه سینامه و جا نییآ 97 ةماد 5 ةتبصر ي؟ از فحواخودداري کند یمتقاض
م یت از تصدم ید رسدد در تبع  ینظر مد  ، بهنددار یدولت ۀرتب ین عالعنوان مسئون مقامات به

ت نظدارت، از  یئموافقت ه باوجودتوانند  یاساس م نیا ر باشند و بریمخ یادشده يها تیئه
صددور   يشدده بدرا   ینیب شیزم پین راستا هرچند مکانیکنند. در ا يصدور پروانه خوددار

ن یدر اکه  یقوت ۀاما نقط ،رسد ینظر م مل بهأقابل ت یردولتیغ يها س سازمانیسأت مجوز
ل یتشدک  ۀان صددور پرواند  یمتقاضد  یخدورد، حدق دادخدواه    یچشم م نامه به نییدر آ باره

 يهدا  ل سدازمان یتشدک  ۀنامد  نیدی آ 22 ةمداد  0 ة. بر اساس تبصدر است یدولت ریسازمان غ
خدود از   يتوانندد نسدبت بده رد تقاضدا     یهدا مد   سازمانن یس ایسأان تینهاد، متقاض مردم
ب کده از  ید ترت ناید  هب ؛ت مافوق اعتراض کنندیئنظارت به ه يها تیئم هرکدام از هیتصم
ت نظدارت  یئت استان به هیئم هیت استان و از تصمیئت نظارت شهرستان به هیئه أير

 يصدادره از سدو   أي، رة یادشدهبند پ تبصر بر اساسن یند. همچنینما یخواه دادکشور 
نظدر خواهدد بدود.     دید قابدل اعتدراض و تجد   ییت نظارت کشور در مراجع صالح قضدا یئه
س سدازمان در  یسد أان تیمتقاضد  یشدده در خصدوص حدق دادخدواه     یند یب شیزم پیمکان
ن اسدتقالل و  یمأدر جهدت تد   یتدوان گدام   ینهاد را م مردم يها ل سازمانیتشک ۀنام نییآ
و  ینظدارت قطعد   يهدا  تیئد م هیچراکه تصم ؛شمار آورد ها به ن سازمانیل ایتشک يآزاد
صدورت دادگداه    نیکه در اخواهد بود  ییم نهایتصم یینظر مراجع قضا ،هشدن یتلق یینها
ان ین متقاضد ید ع حقدوق ا ییتواندد از تضد   یمد  یطرف یهمچون استقالل و ب ییها یژگیبا و
 د.کن يریجلوگ
ران، صددور مجدوز   ید ا یدر نظام حقوق ين و مقررات جاریان ذکر است که در قوانیشا
قدرار   يگدر یار مراجع دیخاص در اخت يبا کارکردها یردولتیغ يها از سازمان یبرخ يبرا

اهدداف   يدر راسدتا  یردولتد یغ يهدا  س سازمانیسأمجوز ت. براي مثال، 7داده شده است
دولدت مصدوب    یاز مقدررات مدال   یم بخشد یقدانون تنظد   25 ةماد برابر یستیسازمان بهز
 يهدا  ت انجمدن ید فعال ۀا پرواند ید صادر خواهد شدد و   نامبردهسازمان  از سوي، ش9324
ت ید قدانون فعال  طبدق ، یقانون اساس 93شده در اصل  شناخته ینید يها تیو اقل یاسالم

 يهدا  تید ا اقلید  یاسدالم  يها و انجمن یو صنف یاسیس يها ها و انجمن تیاحزاب و جمع
د. شدو   یمد  صدادر ن قانون یا ةون مادیسیکم از سوي ش9354شده مصوب  شناخته ینید

 يو هندر  ی، ادبد یعلمد  يهدا  س انجمدن یسد أل و تیتشک ةنحو ۀن بر اساس مصوبیهمچن
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سسدات  ؤن مید ل ایتشک ي، صدور مجوز برایانقالب فرهنگ یعالي شورا ش9374مصوب 
ر تمدام  د مهم این اسدت کده  اما  گرفته،قرار  یت وزارت فرهن  و ارشاد اسالمیدر صالح

 استفاده شده است. یرانه از نوع اعالم قبلیشگیاز نظام پ صادیقن میا

 رانيدر اهاي غيردولتي  بر سازماننظارت . 1.2
هدا   ن سدازمان ید نهاد به بحث نظارت بدر ا  مردم يها ل سازمانیتشک ۀنام نییفصل چهارم آ
 شامل عمدتاً ها ن سازمانیر ادشده  ینیب شین فصل، نظارت پیافته است. در ایاختصاص 
 ةندد ینظارت متشکل از نما يها تیئهاست و  یی،رقضایو کنترل غ یینظارت قضا ،دو نوع
 د بود. نخواه یردولتیغ يها سازمان ةندیو نما یاسالم يشوراها ةندیه، نمایمجر ةقو

 رانيدر ا يينظارت قضا. 1.2.1
نهداد، لودو    مدردم  يهدا  ت سدازمان ید س و فعالیسأت ییاجرا ۀنام نییآ 22 ةبند ت ماد برابر
قدرار گرفتده اسدت؛     يدادگسدتر  يهدا  ت دادگداه یدر صدالح  هدا صدرفاً   ن سازمانیا ۀپروان
به تذکرات  یدولت ریسازمان غ یتوجه بی، در صورت یادشدهب که بر اساس بند یترت نای هب
خواسدتار  توانند لودو مجدوز آن سدازمان را از دادگداه      یها م تیئن هینظارت، ا يها تیئه

گونده کده    ن همدان یسازمان را لوو کند. بنابرا ۀتواند پروان یصورت دادگاه م  نیا. در شوند
نظارت  یردولتیغ يها ت بر سازمانیفعال ۀق ابطال پروانیها از طر دادگاه شود، یمالحظه م

ت خدود را  ید موردنظر با اخذ مجدوز فعال  یردولتیخواهند کرد و البته ازآنجا که سازمان غ
، رسدیده  ید مقامات حکومتأییت به نخستآن  ۀت و اساسنامیعالقت فیآغاز کرده و درحق

ن امدر  یابطال آن داشدته باشدد و همد    يبرا یل متقنیدن یستیاست که دادگاه با یهیبد
 جاد کند.یها ا ن سازمانین ااسسؤم يت برایک نوع امنیتواند  یم

 رانيدر ا ييقضاغيرنظارت . 1.2.2
ز بددر عملکددرد یددن ییرقضددای، کنتددرل غییقضددار از نظددارت یددران، غیددا یدر نظددام حقددوق

 ۀنامد  نیدی آ 25 ةمداد  برابدر ب کده  یترت نای هشده است. ب ینیب شیپ یردولتیغ يها سازمان
ن اید  ه بد  ؛کنندد  یها نظارت م ن سازمانینظارت در چند مرحله بر ا يها تیئ، هگفته پیش

 ۀو اساسدنام  یردولتد یل سدازمان غ یتشک يتقاضا ۀس، با مالحظیسأت ۀشکل که در مرحل
 یافدت و بررسد  یق درید هدا از طر  تیئن هین ایند. همچنینما یل آن نظارت میآن بر تشک
د و ند کن یرا کنتدرل مد   سازمان مربوطه، رفتدار آن  یو مال ییعملکرد اجرا ۀگزارش سانن
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گزارش عملکدرد بده    ۀز دستور ارائیالعاده ن د به صورت فوقنتوان یالبته در صورت اقتضا، م
هدا بدر حسدن     تیئد ن هیدستور خواهد بود. ا يد و سازمان مکلف به اجراندهسازمان را ب

ن راسدتا  ید ندد. در ا ینما یز نظدارت مد  یسازمان ن از سوي یادشده ۀنام نییمقررات آ ياجرا
سدازمان   از سدوي ها در صورت احراز ارتکداب تخلدف    تیئن هینامه، ا نییآ 22 ةطبق ماد

بدا   یتدذکر کتبد  ی؛ ند: تذکر شفاهیرا اتخاذ نمار یمات زیاز تصم یکیتوانند  یم یردولتیغ
لوو پروانه سازمان از دادگداه در   يتقاضا؛ ماه 3 يت برایفعال ۀق پروانیتعل ؛درج در پرونده
 ت.یوضعنشدن صورت اصالح 
ک یو  ینظارت متشکل از دو عضو حکومت يها تیئه ،دشو  یگونه که مالحظه م همان
ن نهادهدا دارندد. هرچندد کده     ید بدر ا  يثرؤنظارت م، یردولتیغ يها سازمان ةندیعضو نما
 از سدوي  نامده صدرفاً   نیدی ن آید در ا یردولتد یغ يها ت سازمانیفعال ۀلوو پروان أيصدور ر
در  ینامده و گدام   نیدی ن خود از نکات مثبت آیو ا استر یپذ امکان يدادگستر يها دادگاه

 ینظدارت  يهدا  تیئد ه حدال  هدر  اما بده  ،دیآ یشمار م ها به ن سازمانیجهت حفظ استقالل ا
توانندد بدا اتخداذ     ینهاد دارند و م مردم يها در نظارت بر سازمان يثرؤز نقش میگانه ن سه
ن ید ا ارجداع پروندده بده دادگداه، بدر عملکدرد ا      ید ق پروانه و یبر تذکر و تعل یم مبنیتصم

 گذار باشند.   ریثأها ت سازمان
ح یاسدت. توضد   ینظارت يها تیئمات هیت اعتراض از تصمیآخر در خصوص قابل ۀنکت
 يهدا  یدگیعادننده، رسد   ین اصول دادرسیتر ین و اساسیتر ییاز ابتدا یکی براساسآنکه 
 ۀلیوسد  هد بد یبلکه با گیرد،صورت  یاسیس يها سازمان از سويد ینبا أيو صدور ر ییقضا
، 9314زندور،   یزداند یطرف انجدام شدود )هداوندد و     یدار و ب تیمستقل، صالح یدادگاه
داندد کده    یم یرا مطلق حقوق بشر آن ۀتیت دارد که کمیچنان اهم حق آن نی( ا995ص

ل نداشدتن  ید دل هبد  يادار يهدا  مات دادگداه یتصدم  لدذا اصدونً   .)همان(یست استثنابردار ن
 ،گدردد  یتلقد  ییو نهدا  یقطعد  أيعندوان ر  د بهینبا یطرف یچون استقالل و ب ییها یژگیو

اسداس در   نیباشد. بدرا  يدادگستر ییم قضادنظر در محاکید قابل اعتراض و تجدیبلکه با
، کنندد  تصدمیمی را اتخداذ مدی    يک دادگداه ادار ینظارت در مقام  يها تیئکه هي موارد
طدرف وجدود    یمسدتقل و بد   ییقضا ۀن آرا نزد محکمیامکان اعتراض از ا یدالقاعده با یعل

 یند یب شینهاد پد  مردم يها ل سازمانیتشک ۀنام نیین امکان در آیحال آنکه ا ؛داشته باشد
 يهدا  تیئد نادرسدت ه  يهدا  ل قضداوت یدل هها ب ن سازمانیلذا ممکن است حقوق ا ،نشده

                     يادار يهددا بددودن دادگدداه یلددیع گددردد. هرچنددد کدده بددا توجدده بدده تمث یینظددارت تضدد
مصدوب   يوان عددالت ادار ید ین دادرسییالت و آیقانون تشک 94 ةماد 2در بند  یادشده
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مات یرسد بتوان از تصم ینظر م به (،957، ص9322، يو استوارسنگر ی)امام 2 ش9312

 نمود. یخواهدادت و یشکا يوان عدالت اداریز در شعب دیها ن تیئن هیا

  ايران در غيردولتي هايسازمان انحالل.1.2.3
هدا   ن سدازمان ید نهاد که بده بحدث انحدالل ا    مردم يها ل سازمانیتشک ۀنام نییآ 39 ةماد

 يو قهدر  يارید را در دو حالدت اخت  یردولتد یغ يها افته است، انحالل سازمانیاختصاص 
 ش9337مصدوب   يرتجدار یسسات غؤالت و میثبت تشک ۀنام نییرا به آ شمرد و آن یبرم

 ارجاع داده است. 
 از سدوي ه یتصف ،باشد ياری، هرگاه انحالل اختگفته پیش ۀنام نییآ 94 ةماد بر اساس

ب آن در ید ه و ترتیامدر تصدف   يرد و اگدر متصدد  ید گ یصورت مد اساسنامه برابر ران و یمد
مور أم بده انحدالل، مد   ید در هنگدام تصدم  ید با یمجمع عموم ،ن نشده باشدیاساسنامه مع

 يکه انحدالل قهدر  ی د. اما درصورتیرا مشخص نما ارات اویه را منصوب و حدود اختیتصف
اساسدنامه   برابره یتصف نامه، نیین آیهم 99 ةماد براساس ،ردیو با حکم دادگاه صورت پذ

خود دادگاه موظدف بده    ،ن نشده باشدیه در اساسنامه معیمور تصفأشود و اگر م یانجام م
قدانون تجدارت    بدر اسداس  ه ین حالت تصفیه خواهد بود و در ایامر تصف يانتصاب متصد

 شود.   یانجام م
ل م بده منحد  یسازمان تصمخود ن معناست که یبه ا ياریاست که انحالل اخت گفتنی
خواهدد بدود و    یمات مجمع عمومیگونه تصم نیب ایمرجع تصو رد که اصونًیگ یشدن م

م ید. تقسد شدو  یرفته به حکم دادگداه اطدالق مد   یپذ غلب به انحالل صورتا يانحالل قهر
گونده   نیژه ایت ویل ماهیدل هران سازمان، بین اعضا و مدمیاسازمان پس از انحالل  ییدارا

 يهدا  ل سدازمان یتشدک  ۀنامد  نیدی آ 7 ةمداد  برابدر دارند،  یانتفاع ریغ یتیها که ماه سازمان

                                                           
  آیین دادرسی دیوان عدالت اداري:قانون تشکیالت و  94 ةماد. از 2
رسیدگی بده شدکایات و تظلامدات و اعتراضدات      .9 :صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است  

 ،هدا  تصدمیمات و اقددامات واحددهاي دولتدی اعدم از وزارتخانده       (الدف  :اشخاص حقیقی یا حقدوقی از 
و تشدکیالت و   ،ان تدأمین اجتمداعی  سدازم  ،هدا  شدهرداري  ،هداي دولتدی   مؤسسات و شرکت ،ها سازمان

در یادشدده  تصمیمات و اقدامات مدأموران واحددهاي    (ها ب نهادهاي انقالبی و مؤسسات وابسته به آن
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی  .2ها  در امور راجع به وظایف آن« الف»بند 
ت ئد هیمالیداتی،  هداي   مانندد کمیسدیون  هدایی   هاي رسدیدگی بده تخلفدات اداري و کمیسدیون     تئهی
ها منحصدراً از حیدث نقدض     قانون شهرداري 944 ةاختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماد حل

 .ها قوانین و مقررات یا مخالفت با آن
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آن در  یدی ف داراید هدا تکل  ن سازمانینهاد ممنوع اعالم شده است؛ لذا در اساسنامه ا مردم
 ين اموال در راسدتا یشود که ا ین گونه مقرر میا غالباً وگردد  یصورت انحالل مشخص م

نظدر   به ،گر در اساسنامه مشخص نشدا یول ،ت و اهداف همان سازمان مصرف گرددیفعال
م امدوال و  یرحدال تقسد  ه امدا بده   ؛المالدک خواهدد بدود    رسد در حکدم امدوال مجهدول    یم

 ین در نظدام حقدوق  ی. بندابرا یسدت ر نیپدذ  ران امکدان ین اعضا و مدمیاسازمان  يدرآمدها
ار یدددر اخت ، صددرفاًياریدداخت در غیددر حالددت، یردولتددیغ يهددا ران، انحددالل سددازمانیددا

 ها باشد. ن سازمانیمثبت در جهت حفظ استقالل ا یتواند گام ین میکه ا ستها دادگاه

 يرانه از نوع اعالم قبليشگينظام پ
ش از شدروع  یپد  یقدرت عموم ياز سو یالزامات زین یرانه از نوع اعالم قبلیشگیپ ةویدر ش
توانند قبل از  یز نمین اشخاص نیب ایترت نای هد. بشو  یل میها تحم ت بر افراد و گروهیفعال
در  البته اصدونً  ش برخوردار باشند.یخو يها يفات، از حقوق و آزادیتشر يسر کیانجام 
هدا اعمدال    بدر افدراد و گدروه    یاز جاندب مقامدات دولتد    یت قابل توجهین الگو محدودیا
ت بده  ید ک فعالید شدروع   بلکه صرفاً ،ستینجا صدور مجوز مطرح نیچراکه در ا ؛دشو ینم

بتوانندد در قبدال    يصدالح ادار  يتدا مقامدات ذ   رسدد  یصدالح مد   يذ یلتاطالع ادارات دو
 يا را اتخداذ کنندد و از بدروز پداره     يا سدته یر شایها تداب ا گروهیافراد  ةشد اعالم يها برنامه
 ياجدرا  در ین، ممکن است بنا به مالحظاتیشود. باوجودا يریجلوگ یاحتمالهاي  لاختال
 تواند وجود داشته باشد: ین خصوص دو فرض میشود. در ا تراشی مانعها  ن برنامهیا

ر یمربوطده تدداب   يآن باشد کده دسدتگاه ادار   يممکن است برا یاعالم قبل ،فرض اول
 یند یب شیپد  مانندد شده اتخداذ کندد؛    اعالم يها حسن انجام برنامه ينزم را برا یاطیاحت

 .یقانون ییمایپ ک راهیحفظ نظم در  ينزم برا يها مراقبت
را در  یامکاندات  يآن باشد کده دسدتگاه ادار   يممکن است برا یقبلاعالم  ،رض دومف
اجدرا درآورندد؛    خود را به يها ق برنامهیکنندگان قرار دهد تا بتوانند از آن طر ار اعالمیاخت

)ب(، 9320، ی)هاشدم  شده اجتماعات اعالم يبرقرار يک محل برایمانند اختصاص دادن 
 .(917ص

شدتر آن نسدبت بده نظدام     یو اسدتقالل ب  يتدوان بده آزاد   یستم مد ین سیاز محاسن ا
 یرانه از ندوع اعدالم قبلد   یشدگ یچراکه در نظدام پ  ؛اشاره کرد یقبل ةرانه از نوع اجازیشگیپ

افدراد و اسدتقالل    یعمدوم  يها يبر آزاد یقبل ةستم اجازینسبت به س يت کمتریمحدود
تدر   لدذا افدراد راحدت    .(27ص )الدف(، 9322، یمدوتمن  یید)طباطباشدو   ینهادها اعمال مد 
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 ها نه با اخذ پروانده بلکده صدرفاً    چراکه آن ؛ت موردنظر خود را شروع کنندیتوانند فعال یم

کدار   هنگدام  امدا اگدر   ،کنندد  یت موردنظر خود را آغاز مد یفعال یدولت يبا اعالم به نهادها
ناگفته نماندد  د. کرخواهد  یدگیرسآن را ه ئیقضا ةقو ،دوها مشاهده ش آن ياز سو یتخلف
ت آغازشدده بدا   یبا توجه به انطباق کمتر فعال براي مثال ؛دارد هم یبیستم معاین سیا که
ا ید برخدوردار باشدند و    يت کمتدر یممکن است از امن ين جاریکشور و قوان يها استیس

ند، ممکن است شو  یم شمرده یحکومت ک مقام درونیحال هر ها که به آنکه قضات دادگاه
 ها داشته باشند. ز با آنیآم ضیتبع ي، برخوردیدولت يها استیاز س يرویل پیدل هب

از کشدورها اسدتفاده    یدر برخد  یردولتد یغ يها انتظام امور سازمان يستم براین سیا
ل یان تشدک ید نهداد دولدت را در جر   ان سدازمان مدردم  یب که متقاضیترت نای هاست؛ ب شده

و بده ایدن    دهندد  یصالح م يذ ةادار لیمدارک و اساسنامه را تحو ،سازمان خود قرار داده
ن یرند و اگر در حد یگ یقرار م یردولتیس سازمان غیسأان تیدر جر یمقامات دولتشکل، 
هدا بدا آن برخدورد     دادگداه  ندد، تخلف ک ين جاریا قوانین سازمان از اساسنامه یت، ایفعال

 خواهند کرد.

 در فرانسه يردولتيغ يها سازمان. 1
رانه از یشدگ یپالگدوي  از  یردولتیغ يها امور سازمان ساماندهی يفرانسه برا ینظام حقوق
هدا   ن سازمانیس، نظارت و انحالل ایسأنجا تیلذا در ا ؛استفاده کرده است ینوع اعالم قبل
 .شود می یبررس یادشدهدر کشور 

 فرانسه در دولتيغير هايسازمان يس. تأس1.1
 يها سازمان (la capacité juridique ) یت حقوقیاکتساب شخص يفرانسه برا ینظام حقوق

ل یتشدک  يهرچند که بدرا است؛ ده یرا برگز یرانه از نوع اعالم قبلیشگی، نظام پیدولت ریغ
ح آنکه در قدانون  یده است. توضکرمقرر ن يفات اداریت و تشریچ محدودیها ه ن سازمانیا

 (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat فرانسددهم 9149هددا مصددوب  انجمددن

(d'association
 Association à but nonی )رانتفداع یسسدات غ ؤکه مقدررات حداکم بدر م    1 

lucratif  )يهدا  ل سدازمان یتشک ۀن شده است، مرحلییتب یدولت ریغ يها از جمله سازمان 
ن ه آز بد ین قانون نیاز ا یمجزا شده و مواد متفاوت یت حقوقینهاد از اکتساب شخص مردم

                                                           
 قابل دسترسی است.  http://www.legifrance.gouv.frاین قانون در سایت .  1

http://www.legifrance.gouv.fr/
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هدا بدا    ن سدازمان ید کندد کده ا   یح مین قانون تصریا 2 ةاست. چنانچه مادافته یاختصاص 
دست  هب ياما برا ،ل شوندیتوانند تشک یم یفاتیگونه تشر چیاز به هیکامل و بدون ن يآزاد

 5 ةن مراحدل در مداد  ید ندد کده ا  ینما یرا ط يا ژهید مراحل ویبا یت حقوقیآوردن شخص
 یدد با یت حقدوق یکسب شخصد  يبرا ناسسؤ، مگفته پیش ةمشخص شده است. طبق ماد

 ين فرمانددار یهمچند  .به اطالع عموم برسانند یرسم ۀروزنام وسیلۀ بهل سازمان را یتشک
آن اداره را از موضوع، اساسنامه و مشخصات  ،ل سازمان موردنظر مطلع ساختهیرا از تشک

 ها آگاه کنند.   ت آنی، شول، اقامتگاه و تابعیران سازمان همچون اسامیمد
 یت حقدوق یافتن شخصیل و یتشک ۀن مرحلیفرانسه ب 9149 يها نکه قانون انجمنیا

قابل توجه اسدت و آثدار    یاز لحاظ حقوق ،ز و تفاوت قائل شدهیتما یردولتیغ يها سازمان
همچون عددم   یلیدن هب ،شده لیچراکه سازمان تشک ؛ز بر آن مترتب خواهد بودین یفراوان

 یت حقدوق یفاقد شخص يساسنامه و مدارک به فرمانداراندادن ل یا تحویو  یاعالم عموم
را ت دایصدالح  حدال  ، درعیندشو ینم شمردهن یس آن تخلف از قوانیسأنفس تاما است، 
تواندد   ینمد  براي مثدال  .94(11، ص9314)صفار، خواهد داشت ف را نیحقوق و تکال بودن
صدورت تمدام     نیاست که در ا یهیت مستقل، مالک اموال شود و بدیک شخصیعنوان  به

 )ب(، ص9322، یمدوتمن  یی)طباطبدا  خواهند داشدت  یت مشاعین اموال مالکیاعضا بر ا
همچدون انعقداد قدرارداد     یتواندد بده اقددام حقدوق     ینم ین سازمانیچن این، بر افزون (.17

شدخص خودشدان    ةسازمان برعهد يت اعمال اعضاین حالت مسئولیدر او  مبادرت ورزد
 یلدذا اگدر هرکددام از اعضدا تخلفد      ؛ل شدد ئد سازمان قا يبرا یتیتوان مسئول یاست و نم

و  يفات اداریتشدر  یاما پس از طد  .محاکمه و مجازات خواهند شد شخصاً ،مرتکب شوند
از جملده آنکده از    ؛ف شدود ید حدق و تکل  يتواندد دارا  یمسازمان  یت حقوقیکسب شخص

مسدتقل و   ییداراا، یا قبول هدایت و یافت حق عضویهمچون در یمعهود قانون هاي روش
مانندد انعقداد قدرارداد،     یا حدق انجدام اقددامات حقدوق    یخود داشته باشد و  يبرا اي ژهیو

را طدرف دعدوا قدرار     تدوان آن  یرا خواهد داشت و البته م ادعو ۀا اقامیاستخدام کارمند و 
ن یمدواز  برابدر در صورت تخلدف،   ، ولیدرنظر گرفت يو يز براین یت حقوقیداد و مسئول

 قابل محاکمه و بازخواست و اعمال مجازات خواهد بود. یقانون
فرانسه، مربدوط   یدر نظام حقوق یردولتیغ يها س سازمانیسأآخر در خصوص ت ۀنکت
. ( اسدت Le congrégation religieuse ی ) مدذهب  یردولتد یغ يها ت خاص سازمانیبه وضع
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ن قدانون در  ید ا ۀنامد  نیدی ن آیو همچن 97 تا 93، در مواد 9149ها  چنانچه قانون انجمن

 يهدا  هدا نسدبت بده سدازمان     ن سازمانیا يرا برا یژه و متفاوتیت ویوضع 39 تا 95مواد 
 یدولتد  ریغ يها گونه که گذشت سازمان ح آنکه همانیاند. توض کرده ینیب شیپ یرمذهبیغ

بدا اعدالم    صدرفاً  ،بده اخدذ مجدوز نداشدته     يازین یت حقوقیکسب شخص يدر فرانسه برا
امدا   .مسدتقل خواهندد شدد    یت حقوقیشخص داراي يبه فرماندار یرسان و اطالع یعموم

ت یبدا محددود   یمذهب یردولتیغ يها س سازمانیسأ، ت9149قانون  97 تا 93طبق مواد 
 اسدت؛ همدراه   یرمدذهب یغ يها نسبت به سازمان يتر دهیچیحال مراحل پ نیع و در بیشتر

اساسنامه و مشخصات  ۀو ارائ یمقامات دولت ر از اعالم بهیغ به یمذهب يها چراکه سازمان
اسداس درخواسدت خدود را بده      نیاز به اخذ مجوز جداگانه دارند. برایل نیتشک ياعضا، برا

در صورت موافقت، نسبت بده   يپس از مشورت با شهردارهم او  ،م کردهیر کشور تقدیوز
 یمدذهب  یردولتد یس سدازمان غ یسد أصدورت ت  نید ر ایدرغ ؛دکرصدور مجوز اقدام خواهد 

 ممنوع خواهد بود. 

 در فرانسههاي غيردولتي  بر سازماننظارت . 1.2
 از سدوي  همگی، 9149ها  در فرانسه طبق قانون انجمن یردولتیغ يها نظارت بر سازمان

ن مسدئله  ید ه در اید مجر ةهرچند که نقش قدو  شود؛ می  انجامه یمجر ةو قو ییمراجع قضا
 است،س آن یسأاز ت آگاهیمربوط به سازمان و افت اسناد و مدارک یرن  و در حد در کم

رحال با توجده بده قدانون    ه شود. به یاعمال م ییقضا يها دادگاه از سوي یلذا نظارت اصل
 ینظام حقدوق  جزءنهاد  مردم يها ر را در نظارت بر سازمانیز يها توان نظارت ی، میادشده

 فرانسه برشمرد.

 در فرانسه يينظارت قضا. 1.2.1
در فرانسه، نظدارت   یردولتیغ يها شده بر سازمان ینیب شین نظارت پیتر و مهم نخستین
ل هددف و عملکدرد   یدل ها بیس و یسأفات تینقص تشر يتواند بر مبنا یکه م است ییقضا

 يهدا  ل سدازمان یح که صرف تشدک ین توضید. با اشوها اعمال  دادگاه از سويآن سازمان 
امدا اگدر سدازمان     ،نددارد  يفات اداریتشدر  یو طد  از به اخذ مجوزیدر فرانسه ن یردولتیغ

 ۀت، اسدتخدام، اقامد  ید گدردد و از آثدار آن همچدون مالک    یت حقوقیشخص دارايبخواهد 
در  یاعدالن عمدوم   طی کندد؛ مانندد  فات را یتشر يسر کی یستیبا ،دشومند  بهره يدعو
 5 ة)مداد ي ران سازمان به فرمانددار یم اساسنامه و مشخصات مدیا تقدیو  یرسم ۀروزنام
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 یردولتد یغ يهدا  قدانون بدر سدازمان   ایدن  کده در   ین نظدارت یاول .(9149ها  قانون انجمن
 اسدت؛ س سازمان یسأت ۀفات در مرحلیدر خصوص انجام مقدمات و تشر ،شده ینیب شیپ

بدون گذراندن مراحل و انجدام اقددامات    ی، اگر سازمان9149قانون  7 ةچنانچه طبق ماد
مبدادرت ورزد کده از لدوازم آن، اکتسداب      یگردد و بده اعمدال  ل ی، تشک5 ةدر ماد یادشده
 .شدبه حکم دادگاه منحل خواهد  ،بوده یت حقوقیشخص

 يهدا  هددف، موضدوع و عملکدرد سدازمان     يز بدرا ید را ن ییها تیمحدود 9149قانون 
ات ید ن حیس و چده در حد  یسأت آغازها چه در  ن سازمانیکه ااست ل شده ئقا یردولتیغ

قدانون، موضدوع و هددف    این  3 ةاز جمله آنکه طبق ماد هستند؛ت آن یخود ملزم به رعا
  آسدیب ا در جهدت  ید ن و اخدالق حسدنه و   یر با قدوان ی، موا(illicit) د نامشروعیسازمان نبا
 porter atteinte à l'intégrité du ) ت نظدام ید ا جمهورید کشور و  یت ارضیبه تمام رساندن

territoire national ) موضدوعات  بدا   یا عملکدرد سدازمان  یف، موضوع و باشد. حال اگر هد
ا شدخص دادسدتان   ینفع  يبه درخواست هر فرد ذ ،رت داشته باشدیموا 3 ةدر ماد مندرج

 .شدم دادگاه منحل خواهد یو به حکم و تصم

 در فرانسه ييقضاغيرنظارت  .3.2.2
ه ید مجر ةمربوط به قدو  یاما نظارت فعل شد، انجام می ییمراجع قضا از سوي ینظارت قبل
ر از اعدالم  ید غ ی،ردولتد ین سازمان غاسسؤ، م9149قانون  5 ةح آنکه بنابر مادی. توضاست
اسدناد و مددارک کده شدامل      يسدر  کید ی، بایرسم ۀل سازمان در روزنامیتشک یعموم

ران سدازمان  ی، عنوان و موضوع سازمان، اقامتگاه آن، مشخصدات مدد   (le statut)اساسنامه
ن ید افدت کنندد. هرچندد کده در ا    یدر ( récépissé )دیرسد  ،داده يل فرمانددار یتحو است،
(la prefecture)ي زم، فرمانداریمکان

س سدازمان، موضدوع آن و مشخصدات    یسد أاز ت صرفاً  
ند ین فرآیرحال اه اما به ،ستیکند و بحث صدور مجوز مطرح ن یدا میآن اطالع پ ياعضا
در پدی   را ف آنید از ندوع خف  گرچده  ی،ردولتد یغ يها ه بر سازمانیمجر ةنظارت قو ینوع

 .خواهد داشت

  فرانسه در غيردولتي هاي سازمان انحالل. 3.2.3
 يارید و اخت يدر دو حالت قهر یردولتیغ يها ز انحالل سازمانیفرانسه ن 9149در قانون 

ا ید که بر اهداف نامشروع، خالف قدانون و   یسازمان خصوصچنانچه در  ؛تصور شده است
ن در یل شدده باشدد و همچند   یت نظدام تشدک  ید کشور و جمهور یضت اریتمام رايمضر ب
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و  شدود  مدی س، به حکم دادگاه منحل یسأفات ثبت و تیند و تشریفرآنشدن صورت انجام 
قانون، پدس از  این  1 ةماد برابر. شدخود منحل خواهد  ةز سازمان با ارادیدر حالت دوم ن

طبق اساسنامه عمل خواهد شدد و اگدر در اساسدنامه     ،انحالل در خصوص اموال سازمان
خواهدد   يرید گ مین بداره تصدم  یدر ا یمجمع عموم ،ن اموال مشخص نشده بودیف ایتکل
ن یهمان قانون و همچند  9 ةسازمان بر اساس ماد يها ییرحال اموال و داراه به یول ؛کرد
 د. شوم یازمان تقسران سین اعضا و مدمیاتواند  ینم یادشدهقانون  ۀنام نییآ 95 ةماد

حدق   ییرقضدا یغ یحکدومت  يز قدوا ید فرانسده ن  یشود که در نظام حقدوق  یمالحظه م
 را نخواهند داشت. یدولت ریغ يها انحالل سازمان

 يبينظام تعق
هدا   است کده در آن، افدراد و گدروه    یستمیعبارت از س(                  )ی بینظام تعق

 یت مددن ینکه سوءاستفاده از حق، موجب مسئولیو با علم به ا یتیفارغ از هرگونه محدود
ان اعمال خود قدرار دهندد،   یرا در جر يادار يها خواهد بود، بدون آنکه دستگاه يفریا کی

دولدت   ،کند یم یخود را ط يها روال عاد تین فعالیکه ا یپردازند و تا زمان یت میبه فعال
بدر   ییند، دستگاه قضایخود تجاوز نما یقانوناما اگر از حدود  ،حق مداخله نخواهد داشت

ا تجداوز بده   یو  یمتهمان به اخالل در نظم عموم ،اساس ضواب  مشخص وارد عمل شده
ر مقدرر د  يهدا  گران را محاکمه و در صورت اثبات جرم، متخلف را بده مجدازات  یحقوق د

 یدولتد  ينهادهدا  ،گریبه عبارت د .(913)ج(، ص9320نماید )هاشمی، قوانین محکوم می
 يهدا  ت، نظارتیفعال هنگام صرفاً ،ت موردنظر نداشتهیشروع فعال ۀدر مرحل یچ دخالتیه

ن یشدتر ین نظام بین الگو آن است که ایتوجه در ا نزم اعمال خواهد شد. از محاسن قابل
)ج(، 9322، یمدوتمن  یی)طباطبدا  افراد داشدته  یاساس يها يرا با حقوق و آزاد يسازگار
هدا بدا    ا گدروه ید افراد  نکه اونًیاز جمله ا ؛باشد یم يفرد ازات منحصربهیامت يدارا ،(27ص
در مقابدل   در صورت تخلف، صرفاً اًیف خود ابتکار عمل دارند و ثانیاز حقوق و تکال یآگاه

منصفانه و عادننه  ی  دادرسیب اگر شرایترت نای هد بود و بنپاسخگو خواه ییدستگاه قضا
متهم مانندد   ينزم برا هاي نیمحکمه و وجود تضمو سالمت  یطرف یب ،همچون استقالل

تدوان انتظدار    یمد  ،ت منصفه وجود داشته باشدیئل و حضور هیحق دفاع، حق انتخاب وک
افدراد را   یاساسد  يهدا  يبده حقدوق و آزاد   آسیبنظم و انتظام امور، بدون ورود  يبرقرار
سدتم  ین سید که در ا ییها ن نهادها و تشکلیهمچن (.910)د(، ص9320، ی)هاشم داشت
خواهندد   یو حکدومت  یدولتد  يهدا  ن استقالل را در قبال دستگاهیشتریرند، بیگ یشکل م
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 یهمداهنگ نال ید دل هاز جمله آنکه ممکن است بد  ؛ز داردین یبیستم معاین سیداشت. اما ا
 هنگدام ، کدار در آغداز   ینظدارت کداف   نبدود کشور و  يها استیرفته با سیپذ ت صورتیفعال
ت ید مکدرر در آن فعال  يهدا  به توقف ،متعدد روبرو شده يها برخوردها و نظارتت با یفعال
 یاحتمدال  يهدا  قه و سوءاستفادهیز بستر اعمال سلینجا نیشود و البته همچنان در امنجر 
ز ید شدوند ن  یم شمرده یمناصب حکومت يکننده که خود، متصد یدگیقضات رس ياز سو

 .فراهم است
ه ستم قابل استفاده است؛ بین سیز این یردولتیغ ياه انتظام امور سازمان خصوصدر 
ت یا محددود ید گونه نظدارت   چین بدون هاسسؤم از سوي یردولتین شکل که سازمان غای
از  یت اگدر تخلفد  ید فعال هنگدام امدا   ،شود یم یت حقوقیشخص داراي ،ل شدهیه تشکیاول
گونده   ند. همدان کن  می یصالح با آن برخورد قانون يذ يها آن سازمان سر زد، دادگاه يسو

 يهدا  سدتم یش از سین الگدو بد  یدر ا یردولتیغ يها سازمان يکه گذشت، استقالل و آزاد
 نداشدتن ل ید دل هبد  يمتعددد  يهدا  اما در عوض ممکن است سازمان ،شود ین میمأت یقبل

حکدم انحدالل از    یو حتد  ییقضدا  يبا برخوردهدا  ،ن و مصالح کشوریانطباق کامل با قوان
 ند.شو رو به روها  دادگاه يسو

 سوئيس در غيردولتي هايسازمان .1
 یبد یتعق ينهاد از الگدو  مردم يها امور سازمان سامان دادن به برايس یسوئ ینظام حقوق

س، یسد أن کشور از سه بعدد ت یدر ا یردولتیغ يها ن لحاظ سازمانه ایب ؛بهره جسته است
 د.شون می ینظارت و انحالل بررس

 در سوئيس غيردولتي هاي سازمانسيس أت .2
کده در آن افدراد و    یعبارت است از نظدام  یبیتر اشاره شد، نظام تعق شیگونه که پ همان
 يهدا  ياز حقدوق و آزاد  ي، ابتکدار برخدوردار  یتیها فارغ از هرگونه فشدار و محددود   گروه
ان اعمال خود قدرار  یرا در جر يادار يها بدون آنکه دستگاه ؛شده را دارند شناخته یاساس
کند، دولت حدق مداخلده    یم یخود را ط ين حقوق روال عادیکه اعمال ا یند. تا زمانده

شدود و   یبر اساس ضواب  مشخص وارد عمدل مد   ییندارد. در صورت تخلف، دستگاه قضا
گدران را محاکمده   یو متجداوزان بده حقدوق د    یمتخلفان از قواعد مربوط به نظدم عمدوم  

 یبد ی، سازوکار نظام تعقیردولتیغ يها انتظام امور سازمان يد. پرواضح است که براکن  یم
کده   یادشدده  يهدا  سدازمان  یچراکه با توجه به نقش اصل ؛ن الگوها باشدیتواند از بهتر یم
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هدا   ، سدرردن سرنوشدت آن  اسدت ه ید مجر ةژه قویو همانا نظارت و نقد عملکرد حکومت به

ن یا یبیاست که در نظام تعق یهیباشد و بد یحل مناسب تواند راه یه نمیمجر ةدست قو به
نهداد   مدردم  يهدا  را سرنوشدت سدازمان  یز ،ن وجه حاصل خواهد شدیمهم به بهترموضوع 
خصدوص   ه  نزم بد ین قدوه از شدرا  ید شدود و اگدر ا   یه سررده مد یدست قوه قضائ هصرفا ب

طدور کامدل حفدظ     هز بد ید هدا ن  ن سدازمان یاستقالل ا برخوردار باشد، یطرف یاستقالل و ب
مطلدوب را   یتوان انتظار تحقق جوامدع مددن   یم يا ن جامعهیب در چنیترت نیا به شود. می

 داشت. 
 يهدا  از جمله سازمان یرانتفاعیسسات غؤل میس در خصوص تشکیسوئ ینظام حقوق

 71 تدا  54ح کده مدواد   ین توضیاستفاده کرده است؛ با ا یبینظام تعق ياز الگو یردولتیغ
( code civile Suisse )ن کشدور  یا یقانون مدن

سسدات  ؤم یت حقدوق ین وضدع یدی بده تب  99
سسدات  ؤم: »اسدت ن یچند  ن قدانون  ید ا 54 ةمداد مدتن  افته است. یاختصاص  یرانتفاعیغ
گدر بده   ید یرانتفداع یغ ؤسسدۀ ا هدر م ید  یحد یه، تفریری، خي، هنری، علمی، مذهبیاسیس

ت یشخصد  ل آن سدازمان، واجدد  یبر تشک ین در اساسنامه مبنیسسؤم ةمحض اعالم اراد
 .92«شوند یم یحقوق
توانندد بددون    ی، افدراد مد  یادشدده  یقدانون  ةماد برابر ،دشو یطور که مالحظه م همان 
 يهدا  بده دسدتگاه   یرسدان  اطدالع  یا حتد یو  يفات اداریو بدون تشر یتیگونه محدود چیه

محدض انعقداد اساسدنامه     ن سازمان بهید و اینس نمایسأرا ت یردولتی، سازمان غیحکومت
 یت حقدوق یشخصد  دارايل سدازمان،  یبدر تشدک   ین آن مبند اسسؤم ةاراد ین تجلعنوا به

 یدولتد  يهدا  ن اسدتقالل در مقابدل دسدتگاه   یشتریاز ب ین سازمانیخواهد شد و البته چن
و متضدمن   ید کتبد ین اساسنامه بای، ایقانون ةن مادیل همیبرخوردار خواهد بود. طبق ذ

ر نباشدد  یز مودا یکشور ن ين جاریبا قوان ،آن سازمان بوده یالت و منابع مالیاهداف، تشک
 يهدا  دادگداه  ةبرعهدد  صدرفاً  يگدر یو هرگونه تخلف د یاحتمال يها رتین موایکه احراز ا
ند کده در  ینما یها اعمال م ن سازمانیرا بر عملکرد ا ینیپس ياه  نظارت ،بوده يدادگستر
 ن پرداخته خواهد شد.  ه آادامه ب

                                                           
 قابل دسترسی است. http://www.admin.ch. این قانون در سایت  99

12  . Art 60: Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de 

     a  a             a      u au     qu   ’     a  u   u         qu  a qu       
 a        a         qu’       x         a     u     a u    a          ’ê    
organisées corporativement. 

http://www.admin.ch/
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  سوئيس در غيردولتي هايسازمان بر نظارت .3
شدده   ینیب شیپ یردولتیغ يها س دو نوع نظارت بر عملکرد سازمانیسوئ یدر قانون مدن

 .ییر قضایو غ ییاست: نظارت قضا

 سوئيس در قضايي نظارت. 3.1
و انتظدام امدور آن، از    یردولتد یغ يها ل سازمانیس در تشکیسوئ یازآنجا که نظام حقوق

س یسد أت یتیگونه محددود  چیها بدون ه ن سازمانیلذا ا است، استفاده کرده یبینظام تعق
خواهدد بدود کده در     ییها تحت نظارت و کنترل مراجع قضا شوند و سرس عملکرد آن یم

شده  ینیب شیپ یرونیاساس تنها نظارت ب نیصورت تخلف، با آنان برخورد خواهد شد. برا
 اسدت  یی، نظارت مراجدع قضدا  یردولتیغ ياه ن س بر عملکرد سازمایسوئ یدر قانون مدن

 ها اعمال خواهد شد. ن سازمانیمات ایکه بر هدف، عملکرد و تصم
و  یردولتد یبدا سدازمان غ   ییتواند باعث برخورد مراجع قضدا  یمدر وهلۀ نخست  آنچه
 یرقدانون یرمشدروع و غ یغ ین سازمان بر اسداس اهدداف  یس ایسأانحالل آن گردد، ت یحت
(  illicite)اگر سازمان بر اساس اهداف نامشروع  ،سیسوئ یقانون مدن 72 ةماد برابر. است

را  حدق انحدالل آن   ییس گردد، مرجع قضایسأت (contraire aux moeurs )و خالف اخالق
 خواهد داشت. 
، بدر عملکدرد   اسدت  ییو کنترل مقامات قضدا  یابیهدف سازمان که تحت ارز بر افزون
ن ین قوانینظارت شود تا مطابق با اهداف سازمان و همچن یدز باین یردولتیغ يها سازمان

هدا را   ن سدازمان یس ایسوئ یقانون مدن 75 ةماد ،اساس نیکشور باشد. برا ةو مقررات آمر
ن سدازمان در خصدوص   ید. همچنینما یکشور م ين جاریت اساسنامه و قوانیملزم به رعا
از  م کده اصدونً  ین تصدم ید ا يد براد در مقابل دادگاه پاسخگو باشد و بتوانیاخراج اعضا با

 ین درصدورت ید ارائه دهدد کده البتده ا    یل موجهیدن -شود یاتخاذ م یمجمع عمومسوي 
درغیدر  ه ذکدر نشدده باشدد کده     ید ل و توجید است که در اساسنامه شرط اخراج بدون دل

 وجود ندارد. ییم در مقابل مقام قضاین تصمیه ایبه توج يازین صورت این
ندد،  ینما يرید گ میتوانندد در خصدوص آن تصدم    یمد  ییع قضاکه مراج چیزين یآخر
قدانون   75 ةمداد  برابدر  ،اساس نیاست. برا یردولتیغ يها مات اتخاذشده در سازمانیتصم
مات سازمان که خدالف  یتوانند از تصم یها م ن سازمانیا يس هرکدام از اعضایسوئ یمدن

 ند.یت نمایشکا، اند خود در آن نقش نداشته بوده است وقانون 
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 سوئيس در غيرقضايي نظارت. 3.2
س، یسدوئ  یدر نظدام حقدوق   یردولتد یغ يهدا  شده بر سازمان ینیب شیپ ییرقضاینظارت غ
ه بد  ؛باشد یم يتجار يها شرکت يها است که مشابه کنترل یک نوع نظارت درونیشامل 
 مجمدع  همچنین و( Organe de révision ) بازرس نهاد از سوي نظارتن یب که این ترتای

 مدالی  مسدائل  اهمیت به توجه با چنانچه. گردد می اعمال( Assemblée générale ) عمومی
 تجداري  شدرکت  بده  غیرانتفاعی حالت از نباید وجه هیچ به غیردولتی هاي سازمان اینکه و

 لئمسدا  بر ویژه طور بهباید  بازرس نهاد، یادشده قانون 51 ةماد بر اساس لذا ،شوند مبدل
 .  کند نظارت سازمان مالی

عندوان   بده  یهمدان قدانون، مجمدع عمدوم     55 ةن نهاد ناظر، بر اساس مداد یدر کنار ا
 ،سدازمان  يها و عملکدرد ارگدان و اعضدا    تیفعال یۀبر کل یردولتین رکن سازمان غیبانتر

توانندد   یم ی، اساسنامه و مجمع عموم51 ةماد برابرن یه خواهد داشت. همچنینظارت عال
 ند.کن ینیب شیز در سازمان پیرا ن يگرید ینظارت يها زمیمکان

م از یحق نظارت مسدتق  ییرقضایغ یحکومت ينهادها ،دشو یگونه که مالحظه م همان
 ندارند.را ها  آن ين مجازات براییو تع یردولتیغ يها به تخلفات سازمان یدگینوع رس

  سوئيس در غيردولتي هايسازمان انحالل. 3.3
اختصداص   یدولتد  رید غ يهدا  به بحث انحالل سازمانس یسوئ یقانون مدن 72 تا 75مواد 
باشدد.   يا قهدر ید  يارید ها ممکن است اخت ن سازمانین مواد، انحالل ایا افته است. بنابری
رد و بدر اسداس   یم به انحالل خود بگیتواند تصم ی، سازمان هرگاه بخواهد م75 ةماد رابرب

 ةدر ادار یتوانندا ا یخود و  يها ی، سازمان در صورت اعسار از پرداخت بده72و  77مواد 
ل شده باشدد،  یتشک غیراخالقیا یاهداف نامشروع  يکه بر مبنای ن درصورتیآن و همچن

م یا عدم جدواز تقسد  یاز جواز  ،سیسوئ ی. در قانون مدنشدبه حکم دادگاه منحل خواهد 
امدا   اسدت،  امدده یان نیبه م سخنیران آن پس از انحالل ین اعضا و مدمیاسازمان  ییدارا
ن قدانون کده   ید ا 54 ةها در مداد  ن سازمانیشده از ا ف ارائهیرسد با توجه به تعر ینظر م به
ن میدا  یدی م دارایشدمرد، تقسد   میها بر ن سازمانیا یذات يها یژگیبودن را از و يتجار ریغ

ز ید س نید که در سدوئ شو  ی. مالحظه مباشدران سازمان پس از انحالل ممنوع یاعضا و مد
 را دارند. یردولتیغ يها ت انحالل سازمانیصالحها  دادگاه صرفاً
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 نتيجه
س، یسد أت یبحث در خصوص چگدونگ  ضوعسه کشور مو یمل در قواعد حقوقأو ت یبررس

نظدام   يس از الگدو ین معناست که سدوئ یا بیانگر یردولتیغ يها نظارت و انحالل سازمان
س و یسد أت ۀمرحلد در  یگونه دخالت و نظدارت  چیلذا دولت ه ؛استفاده نموده است یبیتعق

هستند کده بدر عملکدرد آندان      ییمراجع قضا ها ندارد و صرفاً آن یت حقوقیکسب شخص
 یرانه از ندوع اعدالم قبلد   یشدگ ین خصدوص از نظدام پ  ینظارت خواهند داشت. فرانسه در ا

 ةد قدو ید در  یردولتد یغ يها ن کشور انتظام امور سازمانیلذا در ا ؛کرده است يبردار بهره
ران بدا  ید ا یاسدالم  ين و مقدررات جمهدور  ین، قدوان میان یقرار دارد. در اه ئیه و قضایمجر
ار ید سسدات را در اخت ؤن میس ایسأرانه از نوع صدور مجوز، تیشگیستم پیاز س يریگ بهره
قدرار   یر دولتد ید غ يهدا  سازمان ةندیک نمایو  یت نظارت متشکل از دو عضو حکومتیئه

ن اسسد ؤرا بده م  یردولتد یل سدازمان غ یکتش ةت، اجازیداده است که با صدور پروانه فعال
نظدارت   يهدا  تیئه از سوي همگیران، یها در ا ن سازمانین نظارت بر ایهمچن .دهند یم

 در هدر سده کشدور صدرفاً     یردولتد یغ يهدا  رد. انحالل سدازمان یپذ یها صورت م و دادگاه
محاسدن و   يسدتم هرکددام دارا  ین سده س ید ر خواهدد بدود. ا  یپذ ها امکان دادگاه وسیلۀ به
ش از یبد  یبد یدر نظدام تعق  یردولتیغ يها چنانچه هرچند استقالل سازمان ؛است یبیمعا
اسدت، امدا از    یقبل ةرانه با اجازیشگیش از پین نظام بیو در ا یرانه از نوع اعالم قبلیشگیپ

شدتر، همچندان   یبا استقالل ب يها برعکس است. ضمن آنکه در نظام ییت قضایلحاظ امن
شدوند، وجدود    یمد  شمرده یها که خود از مقامات حکومت قضات دادگاه ةسوءاستفادبستر 
کده   یتد یئه از سويها  ن سازمانیشود که نظارت بر ا ینیب شیپ یزمیاگر مکان پسدارد. 
دتر خواهدد  ید مراتب مف ها به ن ن استقالل آیمأت يبرا ،ردینباشد صورت پذ یحکومت کامالً
 بود.

نهاد در ایدران عمددتاً    هاي مردم ه در حال حاضر امور سازمانبا توجه به اینکان یدر پا
کامدل، جدامع و    یگردد قدانون  شود، پیشنهاد می طبق مصوبۀ هیئت وزیران ساماندهی می

نددگان مدردم   ینما از سويها  سازماناین  يبرا یمدن يت و نقش نهادهایهماهن  با ماه
بتوانندد بدا دارا بدودن    هدا   آنکده   يا گونده  بده  ؛ب برسدیتصو به یاسالم يدر مجلس شورا
 ند.یفا نمایدر جامعه ا يثرؤمطلوب، نقش م ییت قضایو امن ياستقالل حداکثر
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