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چکیده
سازمانهای مردمنهاد یکی از مهمترین بازیگران غیردولتی شمرده میشوند که به سهبا کارکردههای
مفیدشان ،دولتها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آنها تدوین کردهانهد ایهن تحقیهر در صهدد
تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمنها در دو نظام حقوقی ایران و فرانس است در نظام حقوقی ایهران
مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمنها وجود دارد ک در مقایس بها نظهام حقهوقی فرانسه قهدری
سخت گیران است نظارت پیشینی در زمان تأسیس ،و نظارت پسینی بعد از تأسهیس و هنگهام فعالیهت،
جملگی موضوعاتی هستند ک در این پهووه به صهورت مقایسه ای میهان دو نظهام حقهوقی مطالعه
میشوند یکی از برجست ترین آثار مترتا بر شناسایی شخصیت حقوقی برای این سازمانهها ،سمهمت در
دعواست قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانس گامی ب
جلو در جهت حمایت از حضور سمنها در فرایند کیفری برداشت است آنچه مههم مهینمایهد تهدوین
قانونی جامع دربارۀ تأسیس این سازمانها با اقتباس از تجربۀ دیگهر نظهامههای حقهوقی ازجمله نظهام
حقوقی فرانس است تا از این راه ،حضور و فعالیت این سازمانها در زمین های گوناگون تسهیل شود

واژگان کلیدی
انجمن ،سازمانهای مردم نهاد ،سممت ،شخصیت حقوقی ،غیرانتفاعی

* فکس224-22194622 :
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مقدمه

برای این سازمانها ،نامهایی چون سازمانهای غیردولتی یا مردمنهاد (سمن) یا حتی نام
اختصاری انگلیسی آن یعنی  )Non Governmental Organization( NGOههم به کهار
میرود البت قبالً بیشتر از واژههایی همچهون جمعیهت ،انجمهن ،کهانون ،مرکهز ،گهروه،
مجمع ،مؤسس و اتحادی و مانند آن استفاده میشد در سیستم ملل متحد بهرای اولهین
بار واژۀ «سازمانهای غیردولتی» در مادۀ  54منشور ملل متحد ب کار بهرده شهد و دیگهر
نهادهای تخصصی ملل متحد با اقتباس از آن همین واژه را اختیار کردند
سازمانهای غیردولتی یا سمنها یکی از بهازیگران مههم عرصهۀ ملهی و بهینالمللهی
شمرده میشوند تحوالت اخیر در منظومۀ حقوق بین الملل ،ورود این بازیگران را تقویت
کرد بازیگران غیردولتی ایفاگر نق های زیادی هستند و با حضور خود در شکلگیری و
اجرای مقررات بر توسعۀ حقوق بینالملل تهأثیر زیهادی گذاشهت انهد در عرصهۀ داخلهی
حضور و فعالیت سمنها در زمین های گوناگون موجا شد تا قانونگذار بی از پی ب
آنها توج کند و از ظرفیت این گروه از بازیگران غیردولتی استفاده نماید
مطالعۀ وضعیت حقوقی سمنها در دو نظام حقوقی ایران و فرانس در دستور کار این
تحقیر قرار دارد و ب طور خاص در پی پاسخگویی ب چگونگی تأسیس و فعالیت سمنها
در دو نظام حقوقی ایران و فرانس است و از این منظر به قهدمت ،شخصهیت حقهوقی و
کارکردهای سمنها خواهد پرداخت معموالً مطالعۀ تطبیقی و اسهتفاده از رهیافهتههای
نظام های ملی دیگر کشورها نقاط قوت و ضعف یک نهاد حقوقی را مشهخ مهیکنهد و
میتواند کمک شایانی ب قانون گذار برای اصالح و بهبود مقررات موجهود نمایهد اصهالح
مقررات و اتخاذ رویکردی مثبت و مناسا از سوی نظامهای ملی ،امکان تأسیس سمنها
را تسهیل و حضور آنها را در عرص های مختلف تضمین میکند

چیستی و چرایی سمنها
ایههن سههازمانههها ،همههانطههور ک ه از نامشههان پیداسههت ،اساسهاً غیردولتههی هسههتند و از
سازمانهای بینالدولی ( )Intergovernmental Organizationجدا مهیشهوند به دسهت
دادن تعریفی جامع و مانع از این سازمانها قدری مشهکل اسهت ،زیهرا ایهن سهازمانهها
افزون بر اشتغاالت متعدد در زمین هایی همچون حقوق بشر ،حقوق بشردوستان  ،محهی
زیست ،توسع و مانند آن ،قلمرو و حوزۀ فعالیت متنوعی دارند از نظهر تهاریخی ،بیشهتر
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سمنهای اولی جنبۀ مذهبی داشتند و مراسم مربوط به تشهییع جنهازه و دفهن را اداره
میکردند ب تدریج فعالیت سمنها از حوزۀ صرف مذهبی ب دیگهر حهوزهههای حقهوقی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و علمی و مانند آن هم در سطح محلی و ملی و ههم در سهطح
منطق ای و جهانی گسترش یافت ب همین دلیل نیز تعاریف گوناگونی در حقوق داخلی
و حقوق بینالملل از این سازمانها ارائ شده است مؤسسۀ حقوق بینالملهل -که خهود
یههک سههازمان غیردولتههی اسههت -گههام مهمههی در خصههوص تعریههف سههمنههها در قالهها
پی نویسهایی ک در سالههای 4329م و 4312م تهیه کهرد ،برداشهت ( Ramazani
 )Ghavamabadi, 2012, p.8-9.ک ب قول قاضی رانجوا ،یک «وضعیت حهداقلی» بهرای
سمنها از طریر این اسناد شناسایی شد و مبنهای اقهدامات بعهدی در ایهن زمینه قهرار
گرفت ( )Ranjeva, 1997, p.26مؤسسۀ حقوق بینالملل اعالم میکند ک «انجمنههای
بینالمللی شامل گروههای متشکل از افراد یا تجمعهایی هستند ک آزادانه و به ابتکهار
خصوصی ایجاد میشوند و بدون قصد سودبری فعهالیتی بهینالمللهی در جههت منفعهت
عمومی و خارج از هرگون تعلقهات صهرفاً داخلهی انجهام مهیدهنهد» ( IDI, Session de
 )Bath, 1950, art. 2.ب نظر شورای اقتصادی و اجتمهاعی ملهل متحهد «سهازمانههای
غیردولتی سازمانهایی هستند ک ب وسیلۀ معاهدات بینالدولی ایجاد نمیشوند و شهامل
سازمانهایی هم می شهوند که افهراد منتخها از سهوی مقامهات دولتهی را به عضهویت
میپذیرند مشروط بر این ک این افراد مانع آزادی عمل این سازمانها نشوند»
هدف از تأسیس سمنها کسا سود نیست ،بلک اینگون سازمانها غیرانتفاعیانهد و
همین ویوگی غیرانتفاعی ،سمنها را از شرکتهای تجاری که به دنبهال کسها سهود و
انتفاع هستند ،جدا مهیکنهد «عهدم سهودبهری ،داوطلبانه بهودن و عهامالمنفعه بهودن
فعالیتههای سهازمان ههای غیردولتهی یکهی از معیارههای مههم بهرای شهناخت آنهها و
تفکیکشان از بعضی از نهادهای دیگر همچون شرکتهای فراملی مهیباشهد» (بیه زاده،
 ،4953ص)924
یکی از مشکالت سمنها مربوط ب مسائل مالی است معموالً منابع مالی سهمنهها از
دو طریر بخ خصوصی و عمومی تأمین میشود تأمین منابع مالی از سهوی اشهخاص
حقیقی ب اشکال گوناگون است سمن افزونبر دریافت حر عضویت و حرالسهم هریهک
از اعضای خود ،برابر اساسنام اش قادر ب پذیرش هدایای نقدی و غیرنقدی اسهت که از
طرف افراد ب سمنها داده میشود بخ دیگری از این منابع از سوی اشخاص حقهوقی
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تأمین میگردد کمک دولتها یا سازمانهای بینالدولی یا حتی سازمانهای غیردولتهی
میتواند بخ دیگری از منابع مالی سمنها شمرده شود اختصهاص ردیفهی در بودجهۀ
ساالنۀ کل کشور برای کمک ب این سازمانها در همین چهارچو قابهل بررسهی اسهت
برای مثال در بودجۀ سال  2241کشهور فرانسه  2/53 ،میلیهارد یهورو بهرای کمهک به
سمنها اختصاص یافت است در ایهران ،برابهر الیحهۀ بودجهۀ سهال  4931کهل کشهور،
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مبلغ ششصد میلیارد ریال از درآمدهای وصهولی
ناشی از عوارض آالیندگی موضوع تبصرۀ  4مادۀ  92قانون مالیات بر ارزش افهزوده را به
حسا درآمد عمومی نزد خزان داری کل کشور واریهز نمایهد معهادل مبلهغ یادشهده در
قالا ردیف  192222-495جدول شمارۀ  3این قانون ب سازمان حفاظت محی زیست
اختصاص مییابد تا پس از مبادلۀ موافقتنام با سازمان مدیریت و برنامه ریهزی کشهور
بابت اجرای عملیات کنترل آلودگی محی زیست ،آموزش و توانمندسازی جوامع محلی
و سازمانهای مردمنهاد برای مشارکت در کارهایی همچون حفظ محی زیست ،احیهای
تاال ها و رودخان های کشور و تقویت امر نظارت و پای محهی زیسهت هزینه نمایهد
(الیحۀ بودجۀ سال 4931ش ،جدولهای کالن منابع و مصارف بودج  ،بند «ل» تبصهرۀ
 )3شاید کمک دولتها ب سمنهایی که اساسهاً «همکهار» دولهت شهمرده مهیشهوند
همانند سمنهای زیستمحیطی یا فعهال در حهوزۀ بهداشهت و آمهوزش آنچنهان محهل
اشکال نباشد ،اما سمنهایی ک در حکم«رقیا» دولت هستند ،مثل سهمنههای حقهوق
بشری ،پرس برانگیزند و حساسیتهایی را ایجاد خواهنهد کهرد اختصهاص مبهالغ زیهاد
برای کمک ب این سمنها این ابهام را پی مهیآورد که کمهکههای یادشهده موجها
می شوند تا این نهادها نتوانند وظایف خود را ب نحو شایست انجام دهند درواقع استقالل
آنها ب قدری تحتالشعاع این کمکها قرار میگیرد ک نمیتوانند آزادان نظریهات خهود
را در مجامع بینالمللی دربارۀ موضوع نقض حقهوق بشهر از سهوی دولهت مربوطه بیهان
کنند
این سازمانها افزون بر غیرانتفاعی بودن ،غیرسیاسی هم هسهتند ورود سهمنهها به
کارهای سیاسی ن تنها موجا دور شدن آنها از اهداف اصلی سازمان خواهد بهود ،بلکه
آنها را بسان احزا سیاسی معرفی خواهد کرد پس ویوگی بارز دیگهر ایهن سهازمانهها
غیرسیاسی بودن است چ اینک اگر ب کارهای سیاسی ورود کنند ،اشهتغاالت آنهها بها
کارکردهای احزا سیاسی نزدیک خواهد شد
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بعد از شناخت اجمالی سمنها ،الزم است مبانی حقوقی تأسیس سمنها در دو نظام
حقوقی ایران و فرانس تجزی و تحلیل شود

مبانی حقوقی تأسیس سمنها در نظام ایران و فرانسه
با مطالعۀ قوانین و مقررات دو نظام ایران و فرانس مشخ خواهد شد ک هریک از ایهن
دو کشور چ جایگاهی را برای سمنها درنظر گرفت اند این مطالع در س سطح مقررات
فراتقنینی (قوانین اساسی) ،تقنینی (مقررات عادی) و فروتقنینهی (آیهیننامه هها) انجهام
می شود برابر اصل  26قانون اساسهی جمههوری اسهالمی ایهران «احهزا  ،جمعیهتهها،
انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یها اقلیهتههای دینهی شهناخت شهده
آزادند ،مشروط ب اینک اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملهی ،مهوازین اسهالمی و اسهاس
جمهوری اسالمی را نقض نکنند هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کهرد یها به
شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»
4
قانون گذار با اقتباس از آزادی اجتماعات مندرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اصهل
یادشده را تدوین میکند اصوالً اهداف و آرمانهای مندرج در قهوانین اساسهی از کلیهت
قابل توجهی برخوردار هستند و ب همین جههت از ورود به جزئیهات پرهیهز مهیشهود و
بررسی آن ب قوانین عادی احال میگردد در این راستا اصهل  26قهانون اساسهی به دو
موضوع مرتب با شکلگیری سازمانههای غیردولتهی مهیپهردازد :نخسهت ،اصهل آزادی
اجتماعات دوم ،اصل مشارکت آزادانۀ افراد در این اجتماعات (عباسهی )4932 ،درواقهع
قانونگذار با ب کارگیری واژگانی همچون جمعیتها و انجمنها خواست است سمنهها را
لحاظ کند درضمن قسمت پایانی این اصل ب صراحت موضهوع حهر افهراد را در شهرکت
داشتن یا نداشتن در هریک از این تجمعها مورد توج قرار میدهد
افزونبر اصل  26قانون اساسی ،باید ب اصل سوم اشاره کرد ک مقرر مهیدارد دولهت
موظف است همۀ امکانهات خهود را بهرای «مشهارکت عامهۀ مهردم در تعیهین سرنوشهت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خوی » ب کار برد مشارکت یعنی اینکه صهدای
هم در مراکز تصمیمگیری شنیده شود مشارکت واقعی ،توانایی و فرصت تأثیرگذاری بر
 4مادۀ  22اعالمیۀ حقوق بشر مقرر میدارد « -4ههر شخصهی حهر دارد از آزادی تشهکیل اجتماعهات ،مجهامع و
انجمنهای مسالمتآمیز بهرهمند گردد  -2هیچکس را نباید ب شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد»
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روی فرایند تصمیم گیری عمومی است ک مستلزم یهک درگیهری فعهال و مهداوم اسهت
(الوانی ،4922 ،ص )49مشارکت شهروندان و ذینفعها موجا مهیشهود که دولهتهها
بتوانند با رعایت نیازها و احتیاجات گروههای ذی نفع ،دست ب انتخابی آگاهانه بزننهد و
در این راستا نیز گروه های یادشده بتوانند از حقوق خودشهان محافظهت کننهد رویکهرد
مشارکتی سبا دخالت گروههایی میشود ک ب طور مستقیم و غیرمستقیم از تصمیمات
اتخاذشده متأثر میشوند ب عبارت دیگر این احساس در ایشهان به وجهود مهیآیهد که
موفقیت و ناکامی طرحهای مصو  ،ناشی از اقدامات خود آنهاست هرچ احساس تعلر
در نزد شهروندان و گروههای ذینفع بیشتر شهود ،فعاالنه تهر در فراینهد تصهمیمگیهری
درگیر خ واهند شد البت گفتنی است که مشهارکت در کنهار عناصهر دیگهری همچهون
شهفافیت ،پاسهخگویی و حکومهت قهانون ،مؤلفه ههای اصهلی «به زمامهداری» ( Bonne
 )gouvernanceرا تشکیل میدهند
در خصوص قوانین عادی می توان ب قانون تجهارت اشهاره کهرد و شهاید بتهوان ایهن
قانون 4و آییننامۀ ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری 2مصو سال  4995را ب عنهوان
اولین مقرراتی دانست ک سمنهها را به رسهمیت شهناخت انهد قهانون فعالیهت احهزا ،
جمعیتها ،انجمنهای سیاسهی ،صهنفی و انجمهنههای اسهالمی یها اقلیهتههای دینهی
شناخت شده مصو  4962و آییننامۀ اجرایی آن مصهو  ،4964مقرراتهی هسهتند که
پس از انقال اسالمی ب نحوی در راستای اجرای مفاد اصهل  26قهانون اساسهی تهدوین
شده است برابر مادۀ یک این قانون« ،حز  ،جمعیت ،انجمن ،سازمان سیاسی و امثهال
آنها تشکیالتی است ک دارای مرامنام و اساسنام بهوده و توسه یهک گهروه اشهخاص
حقیقی معتقد ب آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف ،برنام ها و رفتار
آن ب صورتی ب اصول ادارۀ کشور و خ مشی کلی نظام جمهوری اسالمی ایران مربوط
باشد» در ادام  ،این قانون در خصوص اصناف مقرر میدارد« :انجمن ،جمعیت ،اتحادیۀ
صنفی و امثال آن تشکیالتی است ک بوسیلۀ دارندگان کسا یا پیش یا حرف و تجارت
 4مادۀ  121قانون تجارت مقرر میدارد « :تشکیالت و مؤسساتی ک برای مقاصد غیرتجاری تأسیس شده یا بشوند
از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی ک وزارت عدلی معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند»
 2برابر مادۀ  4این آییننام « مقصود از تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری مذکور در مادۀ  121قانون تجارت کلیۀ
تشکیالت و مؤسساتی است ک برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیری و امثال آن
تشکیل میشود اعم از آن ک مؤسسین و تشکیلدهندگان قصد انتفاع داشت یا نداشت باشند»
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معین تشکیل شده ،اهداف ،برنام ها و رفتار آن ب گون ای در راستای منافع خاص مربوط
ب آن صنف باشد» ب عبارت دیگر ،این قانون سهعی کهرده اسهت به کلیهۀ گهروهههای
یادشده در اصل  26قانون اساسهی ،یعنهی احهزا  ،اتحادیه ههای صهنفی و سهندیکایی،
انجمنهای اسالمی و اقلیتهای دینی شناخت شده توج کند درواقع این قانون در صدد
تحقر آزادیهای گروهی شناخت شده مندرج در این اصل قانون اساسهی اسهت به ایهن
منظور کمیسیونی 4در مادۀ  42این قانون برای صهدور پروانه بهرای متقاضهیان تشهکیل
حز  ،اتحادیۀ صنفی و مانند آن و نیز نظارت بر فعالیت آنها پی بینی شده است
قوانین و مقررات زیادی در نظام حقوقی ایران وجهود دارد که در آنهها به صهورت
مستقیم و غیرمستقیم از مشارکت و فعالیت سمنها سخن ب میان آمهده اسهت ازجمله
قانون حمایت از کودکهان و نوجوانهان مصهو 4924ش و الیحهۀ همهان قهانون ،الیحهۀ
پیشگیری از وقوع جرم ،قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مصهو 4922ش و قهانون
آیین دادرسی کیفری جدید مصو 4932ش
درضمن ،برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی بها اذعهان به نقه و تهأثیر مههم
سازمانهای مردم نهاد ،مبادرت ب ارائۀ طرحی با عنوان طرح ناظر بر تأسهیس و فعالیهت
سازمانهای مردم نهاد نمودند در نظام حقوقی ایران ،طهرح یادشهده مههمتهرین سهندی
است ک ب طور خاص و ب صورت مسهتقیم موضهوع تأسهیس و فعالیهت سهمنهها را در
دستور کار خود قرار داده ک فعالً هم مسکوت مانهده اسهت مقهررات حهاکم بهر فراینهد
4

مادۀ  42اشعار میدارد« :ب منظور صدور پروان جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف
مصرح در این قانون کمیسیونی ب شرح زیر در وزارت کشور تشکیل میگردد -4 :نمایندۀ دادستان کل
کشور  -2نمایندۀ شورای عالی قضایی  -9نمایندۀ وزارت کشور -1دو نماینده ب انتخا مجلس شورای
اسالمی از بین داوطلبانی ک از داخل مجلس و خارج آن ب معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفت
قبل از انتخابات کتباً ب کمیسیون داخلی معرفی شده باشند ،تاریخ انتخابات حداقل  41روز قبل توس
رئیس مجلس در جلس علنی اعالم خواهد شد.
تبصرۀ  -4نمایندگان مذکور باید ظرف یکماه از تاریخ تصویا این قانون انتخا و ب وزارت کشور معرفی
شوند و وزیر کشور حداکثر تا ده روز پس از آن موظف ب تشکیل اولین جلس کمیسیون میباشد .تبصرۀ -2
نمایندگان فوقالذکر برای مدت دو سال انتخا میشوند .تبصرۀ  -9کمیسیون میتواند از نمایندگان سایر
سازمانها و افراد صاحانظر جهت مشاوره دعوت ب عمل آورد جلسات کمیسیون با حضور دوسوم اعضاء
رسمیت یافت و تصمیمات آن با اکثریت مطلر مجموع اعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود .تبصرۀ  -1هزینۀ
کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنام امور سیاسی و اجتماعی) تأمین میگردد»
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تأسیس و فعالیت سمنها در طرح یادشده در مقایس با مقررات قانون تجهارت پیرامهون
شههرکتهههای تجههاری ،اعمههال نظههارت شههدیدی را بههر آنههها درنظههر گرفت ه و بسههیار
سختگیران تر است (رمضانی قوامآبادی و شفیعی سردشت ،4934 ،ص)13-449
درنهایت باید ب موقعیت سمن ها در مقررات فروتقنینی اشاره کرد مهمترین سند در
این خصوص ،آیین نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصو 4921ش
هیئت وزیران است ک در حال حاضر نیز بر تأسیس این سازمانها حاکم میباشد رشهد
فزایندۀ تأسیس سمن ها در اواخر دهۀ هفتاد شمسی باعث شد تها ضهرورت سهازماندهی
هرچ بیشتر نهادهای جامعۀ مدنی میان دولتمردان احساس شود البت شایان ذکر است
ک نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران دادخواستی ب منظور ابطال آییننامۀ یادشهده
تقدیم دیوان عدالت اداری کرد تأکید نیروی انتظهامی بهر ایهن نکته بهود که تصهویا
هرگون مصوب در خصوص تشکلهای غیردولتی باید مستند ب قانون تجارت باشد برابهر
مادۀ  121قانون تجارت ،هرگون وضهع مقهررات دربهارۀ مؤسسهات غیرتجهاری ،ازجمله
تشکلهای غیردولتی از اختیارات ریاست قوۀ قضائی بوده و دخالت هیئت وزیهران بهدون
مستند قانونی دارای اشکال است
مدیر دفتر حقوقی دولت با استناد ب بند «و» مهادۀ  32و همچنهین بنهد «ی» مهادۀ
 443قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،تالش کهرد پاسهخ
مناسبی ب شکایت مطرحشده بدهد برابر مواد پی گفت  ،ن تنهها «تهدوین طهرح جهامع
مشارکت و نظارت مردم ،سازمان ها ،نهادهای غیردولتی برعههدۀ دولهت گهذارده شهده»،
بلک «تهیۀ سازوکارهای الزم برای تقویت نهادهای مهدنی و احهزا کشهور نیهز برعههدۀ
دولت گذارده شده» است بنابراین ،اوالً وضع آییننامۀ موضوع شکایت بر اسهاس تکلیهف
قانونی برنامۀ چهارم و اصل  492قانون اساسی است و قانون برنامۀ چهارم توسع مهؤخر
بر قانون تجارت است و چنانچ این قانون معارض با برخی از مواد قهانون تجهارت باشهد،
موجا نسخ ضمنی آن میشود افزونبراین ،مادۀ  464قانون برنامۀ چههارم به صهراحت
اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون را طی سهالههای برنامهۀ چههارم ملغهی
نموده است ،دوم ،ازآنجا ک نظارت بر فعالیت و تقویت نهادههای مردمهی از جملهۀ امهور
اجرایی است ،از وظایف ذاتی دولت شمرده میشود و حتی بدون استناد به مهواد قهانون
چهارم ،دولت میتواند با توج ب اختیارات عهام یادشهده در اصهل  492قهانون اساسهی،
نسبت ب وضع آییننام و انتظام امور نهادهای مردمی اقدام نماید هیئت عمومی دیهوان
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عدالت اداری اعالم کرد ک آییننامۀ معترضعن ک در اجرای بنهد «و» مهادۀ  32قهانون
برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تهی و تصویا گردید ،خالف قانون و
خارج از حدود اختیارات نیست (دیوان عدالت اداری ،4926 ،دادنامۀ شمارۀ  326کالسهۀ
)664/21
مقررات اساسی فرانس همچون اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند 4523م ،دیباچۀ قهانون
اساسی 4316م ،و قانون اساسی 4312م ب صورت مستقیم تأسیس و فعالیت سمنهها را
شناسایی نمیکند حتی منشور محی زیست 2221م این کشور ک ب حهر بهر محهی
زیست ارزش اساسی اعطا میکند ،از تأسیس و فعالیت سمنها سخنی ب میان نمهیآورد
اما ب نظر میرسد ،بتوان از دیباچ و مواد منشور 2221م ،الاقل اصالح و تکمیهل قهانون
اساسی جمهوری پنجم فرانس را در با محی زیست استنباط کرد حر فرد بر محهی
زیست سالم و تکلیف وی در حفاظهت از آن ایجها مهیکنهد تها بتوانهد بها عضهویت در
تشکلهای مردمنهاد گام مثبتی در حفظ محی زیست بهردارد مهادۀ  4منشهور محهی
زیست اعالم میکند« :هرکس از حر زندگی در محهی زیسهت متعهادل و متناسها بها
سالمت برخوردار است» با ب کارگیری واژۀ «هرکس» ( )Chacunدر این ماده ،به نظهر
میرسد ک بهرهمندی را محدود ب اشخاص حقیقی کهرده اسهت درحهالی که در مهواد
دیگر از واژۀ «هر شخ » ( )Toute personneاستفاده میکنهد به کهارگیری واژۀ «ههر
شخ » اعم است و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی مهیشهود لهذا واژۀ «ههر شهخ »
منههدرج در مههواد  1 ،9 ،2و  5منشههور محههی زیسههت نهه تنههها راه را بههرای چنههین
تفسیری فراهم میسازد تا رد پای سمنها را در مقهررات اساسهی جسهتجو کنهیم ،بلکه
این امکان را میدهد تا از مشارکت آنها در تحقهر حقهوق منهدرج در منشهور بهیبههره
نمانیم
حضور و مشارکت فعال سمنها در فرانسه باعهث شهده اسهت تها قهانونگهذار مهواد
متعددی از قوانین عادی خود را ب این نهادها اختصاص دهد افزونبر قهانون مربهوط به
انجمنها مصو 4324م ،باید ب قوانینی همچون قانون محی زیست ،قهانون بهداشهت
عمومی ،قانون حمایت از حقوق مصرفکننده و قانون آیین دادرسی کیفری فرانس اشاره
کرد ک در آنها موضوع همکاری سمنها ب صورت صریح و مستقیم در نظام حقوقی این
کشور شناسایی شده است مهمترین سندی ک وضعیت حقوقی سهمنهها در فرانسه را
تدوین کرده ،قانون مربوط ب انجمنها مصهو 4324م اسهت که در فصهول بعهدی به
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صورت تفصیلی ضمن تجزی و تحلیل شخصیت حقوقی سمنها و آثار ناشی از شناسایی
این شخصیت ،مطالع خواهد شد

قدمت و شخصیت حقوقی سمنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه
آزادی اجتماعات در کشورهای انگلوساکسون نسبت ب سیسهتمههای رومهی -ژرمنهی از
قدمت بیشتری برخوردار است همهین امهر نیهز در پویهایی سهازمانههای غیردولتهی در
کشورهای یادشده مؤثر بوده و آنها را ب عنوان نهادهایی ک دارای تجار  ،اقتدار مالی و
نیز دارندۀ ابزارهای انسانی گسترده است ،معرفی میکند ()Rubio, 2002, p.3
مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و فرانس حکایت از قدمت ب نسبت طوالنی انجمنهها و
مؤسسات عامالمنفع در این دو نظام دارد اگر نسبت ب موضوع ثبهت سهمنهها چنهدان
سختگیر نباشیم ،میتوان ادعا کرد سهمنهها در ایهران از قهدمت طهوالنی برخوردارنهد
انجمههنهههای خیریههۀ مههذهبی و عههامالمنفعه نخسههتین نهادهههایی بودنههد که در ایههران
فعالیتهای غیرانتفاعی خود را آغاز کردند غیر از انجمنهای خیریه  ،به نظهر مهیرسهد
بتوان نهاد وقف خصوصاً وقف عام را ب عنوان یکی از مصهادیر سهمن دانسهت در وقهف،
عین مال حبس و منافع آن تسبیل مهیشهود تسهبیل منهافع در راسهتای مصهالح عامه
کمترین تردید را در این خصوص ب وجود میآورد درواقع ،وقف یکهی از ابزارههای مههم
عمومی شدن مالکیت خصوصی است ک ب منظور اهداف عهامالمنفعه شهکل مهیگیهرد
«یکی از دورههای شکوفایی وقف در تاریخ ایران ،عصر صفوی است در طی حکومت ایهن
خاندان ،ب دالیل چندی ازجمل سیاست مذهبی پادشهاهان ایهن سلسهل و ایجهاد یهک
حکومت دینمدار ،وقف گسترش بسیاری یافت» (نوایی ،4924 ،ص« )22در کشهورهای
اروپایی ،وقف ب معنایی ک در قوانین ما وجود دارد ب چشم نمیخورد ،ولهی فکهر ایجهاد
سازمانی ک دارایی آن ب هدفهای خیر اختصاص یابد از دیر باز وجهود داشهت اسهت و
هم اکنون بنیادهای خیری در غالا کشورها ،ب ویهوه در امریکها ،سههم بزرگهی در امهور
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ب عهده دارد» (کاتوزیان ،4953 ،ص)25
در فرانس  ،پیهر والهد -روسهو ( ،)Pierre Waldeck Rousseauیکهی از طهرفداران
سرسخت آزادی انجمنها ،در سال 4233م یکی از اهداف خهود را تهدوین قهانون آزادی
سندیکایی و آزادی انجمنها قرار داد سرانجام ،قانون 4324م مربهوط به انجمهنهها در
فرانس در اول ژوئی تدوین شد در ایران ،اولین قانونی ک موضوع سهمنهها را به نهوعی
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مورد توج قرار داد ،قانون تجارت بوده اسهت در بها پهانزدهم قهانون تجهارت مصهو
4944ش در مههادۀ  121در خصههوص شخصههیت حقههوقی آمههده اسههت« :تشههکیالت و
مؤسساتی ک برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند ،از تاریخ ثبت در دفتر ثبهت
مخصوصی ک وزارت عدلی معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیهدا مهیکننهد» مهادۀ
 121همین قانون ،شرای ثبت مؤسسات و تشکیالت یادشهده را تهابع آیهیننامه ای که
ب تصویا وزارت دادگستری میرسد ،دانست است وزارت دادگستری ،در همهین راسهتا،
در سال 4995ش آییننامۀ اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسهات غیرتجهارتی را تصهویا
کرد
هر دو نظام حقوقی ایران و فرانس در خصوص شخصیت حقوقی رویۀ نسبتاً واحهدی
را درپی گرفت و برخورداری از چنین شخصیتی را برای سهمنهها به طهی تشهریفات
مربوط ب ثبت آنها وابست دانست اند در حقوق ایهران برخهورداری سهمن از شخصهیت
حقوقی ب اخذ پروانۀ فعالیت و ثبت آن موکول شده است برابر مادۀ  2آییننامۀ اجرایهی
تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصو 4921ش «سازمان پهس از اخهذ پروانهۀ
فعالیت و ثبت برابر ضواب این آییننام و سایر مقررات جاری دارای شخصهیت حقهوقی
میگردد» متقاضیان تأسیس سمن باید تقاضای خود را بهر اسهاس مهادۀ  45آیهیننامهۀ
یادشده ب مراجع نظارتی (هیئت نظارت شهرستان ،هیئت نظارت استان و هیئت نظارت
کشور) تقدیم نمایند
ب عبارت دیگر ،تأسیس سمن و برخورداری از شخصیت حقهوقی به تحقهر دو امهر
وابست است :الف) اخذ پروانۀ فعالیت ) ثبت
لذا در نظام حقوقی ایران اجازۀ قبلی از هیئتهای نظارت برابهر مهادۀ  45آیهیننامهۀ
اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد ضهروری اسهت و به ایهن دلیهل «نظهام
پیشگیران از نوع اجازۀ قبلی» (راعهی و عطریهان ،4939 ،ص )924-929انتخها شهده
است ب نظر بعضی از حقوقدانان ،اخذ اجهازۀ مخصهوص (پروانه ) از مقامهات ذیصهالح
وزا رت کشور یها مقامهات انتظهامی اهمیهت زیهادی دارد ،زیهرا ممکهن اسهت مؤسسهات
غیرانتفاعی زیر عنوان مشروع ،ب اعمال نامشروع و مخهالف بها مصهالح اجتمهاعی دسهت
بزنند (صفار ،4959 ،ص)426
تفاوت اساسی میان نظام حقوقی ایران و فرانس در نظارت پیشینی است همهانطهور
ک اشاره شد ،در ایران دریافت پروانۀ فعالیت قبل از ثبت برای تشکیل سمن ،امهری الزم
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است متقاضیان تأسیس سازمان مکلفاند در غیر از مواردی ک مطهابر قهانون ،مرجهع
خاصی برای صدور پروانۀ سازمانهای مربوط تعیین شده است ،درخواست اخذ پروان را
ب مراجع نظارتی مقهرر در بنهد »ت« مهادۀ  4ارائه نماینهد .برابهر تبصهرۀ  1مهادۀ 45
آییننامۀ یادشده ،صدور پروان و امضای اوراق مربوط پس از تأییهد هیئهت نظهارت (در
هیئت نظارت کشور با وزیرکشور ،در هیئت نظارت استان با استاندار و در هیئت نظارت
شهرستان با فرماندار) میباشد .درحالی ک در حقوق فرانس انجمهنهها آزادانه و بهدون
نیاز ب اجازه و اعالم قبلی میتوانند تشکیل شوند ،اما کسا شخصیت حقوقی ب رعایهت
مفاد مادۀ  1قانون انجمهنهها وابسهت اسهت ( Loi relative au contrat d'association,
 )1901, art.2همانطور ک گفت شد ،هیچگون نظارت پیشینی الزم نیست و بها توافهر
بین دو یا چند نفر انجمن تشکیل میشود ،4اما برخورداری از شخصیت حقوقی به ثبهت
وابست است ب عبارت دیگر ،قانون گذار در حقوق ایران بین مرحلۀ تشکیل و مرحلۀ دارا
شدن شخصیت حقوقی هیچ تمایزی قائل نشده است در حالی ک در حقوق فرانس بین
این دو موضوع کامالً تفکیک و تمییز داده میشود در حقوق فرانس صرف توافهر دو یها
چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد ،اما در نظام حقوقی ایران تشکیل اولی ههم مسهتلزم
اخذ پروانۀ فعالیت از هیئتهای نظارت است در فرانس  ،اعالم قبلی ب صورت کتبهی به
فرمانداری محل اقامتگاه انجمن ک در آن نام و موضهوع انجمهن ،اقامتگهاه و مشخصهات
مدیران و اعضای آن آمده باشد و نیز تحویل یهک نسهخ از اساسهنام به فرمانهداری و
دریافت رسید از آن مرجع ،الزم است در حقوق ایران نوعی نظارت پیشهینی وجهود دارد
و هیئتهای نظارت نق مهمی در تأسیس سمنها ایفا میکنند و بدون دریافت پروانهۀ
فعالیت مرحلۀ ثبت مصداق پیدا نخواهد کرد ب عبارت دیگر ،ثبت مشهروط به دریافهت
پروان است و بدون آن امکان طی مرحلۀ نهایی یعنی «ثبت» وجود ندارد ثبت سمنهها
باید بر طبهر آیهیننامهۀ ثبهت تشهکیالت و مؤسسهات غیرتجهارتی مصهو 4995ش و
اصالحات بعدی آن انجام گیرد نظارت هیئتهای نظارت بهرای دریافهت پروانه شهرطی
الزم است ،اما کافی نیست در حقوق فرانس چنین نظارتی وجود ندارد و درواقع ،نظارت
جنبۀ اطالعی دارد و فرمانداری نسبت ب تأسیس انجمن ،موضهوع و مشخصهات اعضهای

4

برابر مادۀ یک قانون انجمنهای فرانس مصو 4324م «انجمن توافقی است بین دو یا چند نفر ک ب صورت
دائم دانستها یا فعالیتهای خود را برای اهداف غیر از کسا منفعت ب اشترا میگذارند»
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آن اطالع پیدا میکند و ب هیچ وج موضوع صدور پروانه به آن صهورت که در حقهوق
ایران مطرح است ،وجود ندارد ب دیگر سخن ،در حقهوق فرانسه یهکسهری تشهریفات
اداری انجام میشود ک تنها جنبۀ اعالمی دارد و موضهوع صهدور مجهوز پروانهۀ فعالیهت
مطرح نیست «شورای قانون اساسی اصهالحیۀ دولهت را که در صهدد تأسهیس نظهارت
پیشینی بر روند ب دست آوردن اهلیت حقوقی توس انجمنها بود مغایر با قانون اساسی
اعالم میکند از دیدگاه دادرس اساسی فرانس انجمنها آزادان تأسیس میشوند و فقه
با تقدیم اعالمی پیشینی جنبۀ عمومی پیدا میکنند» (دوفار ،4934 ،ص )52در حقوق
سوئیس وضعیت کامالً متفاوت است و ب محض اینکه مؤسسهان ارادۀ خهود را در قالها
اساسنام شان دایر بر ایجاد انجمن اعالم کردند ،آن انجمن از شخصیت حقوقی برخوردار
میشود ()Code civil Suisse, 2009, art. 60
بیتردید مهادۀ  121قهانون تجهارت ایهران در مقهام بیهان شخصهیت حقهوقی بهرای
تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری بوده است و از این منظر هم برای شرکتهای تجهاری و
هم برای مؤسسات غیرتجاری قائل ب چنین شخصیتی شده است همانطور ک پی تهر
اشاره شد ،یکی از ویوگیهای اصلی سمنها ،غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن آنهاست بهر
این اساس ،میتوان ادعا کرد ک این نهاد (سمن) در زمرۀ مؤسسهات غیرتجهاری شهمرد
شده و قانونگذار در صدد به رسهمیت شهناختن شخصهیت حقهوقی بهرای سهمنهها یها
مؤسسات غیرتجاری بوده است این ادعا با تصویا آییننامۀ اصهالحی ثبهت تشهکیالت و
مؤسسات غیرتجارتی مصو 4995ش تقویت مهیشهود به موجها مهادۀ  4آیهیننامهۀ
یادشده« ،مقصود از تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در مادۀ  121قانون تجهارت
کلیۀ تشکیالت و مؤسساتی است ک برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبهی
یا امور خیری و امثال آن تشکیل میشود اعم از آن که مؤسسهین و تشهکیلدهنهدگان
قصد انتفاع داشت باشند یا ن » چنین تفسیری از مادۀ  121قانون تجارت ،ما را به ایهن
سمت رهنمون میسازد ک این ماده ،اولین مقررهای است ک در قهوانین ایهران موضهوع
سمنها را ب صورت غیرمستقیم مطرح میکند البت گفتنی است ک در قهانون حمایهت
از حقوق مصرفکننده مصو 4922ش ،ب صورت مشخ انجمن تعریهف شهده اسهت
برابر تبصرۀ  4مادۀ  3قانون حمایت از حقوق مصرفکننده« :انجمن تشهکل غیرانتفهاعی،
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غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد ک پس از ثبت در وزارت
رسمیت مییابد»
در مقام مقایسۀ میان دو سیستم حقوقی ایران و فرانس  ،پرواضح اسهت که الاقهل از
حیث قدمت ،مقررات موضوعۀ فرانس در با سمنها پیشرو بهوده و از سهابقۀ بیشهتری
نسبت ب قوانین ایران برخوردار است دستکم بی از حدود س دهه پهی از تهدوین
قانون تجارت ایران ،قانونگهذار فرانسه در سهال 4324م مقهررات جهامعی در خصهوص
انجمنها تدوین کرد و ضمن تعریف انجمن ،ب مسائل مختلفی مانند شرای و چگهونگی
تأسیس و فعالیت انجمنها پرداخت ک در نوع خود کمنظیر است

آثار مترتب بر پذیرش شخصیت حقوقی برای سمنها
اعطای شخصیت حقوقی ب یک سمن نباید ب عنوان یک عمل حقوقی صرف تلقی شهود،
زیرا «اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی طرف حر و تکلیف میباشند و کموبهی
از همان امتیازات و حقوق اشخاص حقیقی بههرهمنهد هسهتند» (صهفار ،4959 ،ص)22
پس شناسایی شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی منشهأ آثهار زیهادی اسهت که در
ادام  ،این آثار در خصوص سمنها تجزی و تحلیل خواهد شد ب دیگر سخن ،بها کسها
شخصیت حقوقی ،سمنها میتوانند رسماً فعالیت خود را آغهاز و برابهر اساسهنام عمهل
کنند تحقر اهداف مندرج در سند تأسیسِ سمن مسهتلزم آزادی عمهل الزم بهرای ایهن
نهادهاست نظارت پسینی سختگیران در زمان فعالیت میتواند آثار سهوئی بهر کهارکرد
سمنها داشت باشد و آنها را با مشکالت زیادی روبرو کند آییننامۀ اجرایی تأسهیس و
فعالیت سازمانهای مردمنهاد ،حقوقی را برای این سازمانهها درنظهر مهیگیهرد مهادۀ 1
آییننامۀ یادشده مقرر میدارد« :سازمان حر دارد متناسا با موضهوع فعالیهت خهود ،بها
رعایت این آییننام و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و ازجمله نسهبت به
موارد زیر اقدام نماید» اقدامات سمنها در هفت بند شمرده شده ک از این قرار اسهت:
الف) ارائۀ خدمات امدادی موردنیاز دستگاههای دولتی و عمهومی غیردولتهی ) اظههار
نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسا 4 :در فرایند برنامه ریهزی مراجهع دولتهی و عمهومی
غیردولتی در سطوح شهرستان ،استان یا ملی برحسا مورد  2در خصوص آثار و نتهایج
 4وزارت بازرگانی ب وزارت صنعت ،معدن و تجارت تبدیل شده است
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فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی ،نقای و مشکالت موجود ب مراجهع
و دستگاههای قانونی ذیرب ج) کمک ب اجرای برنام هها و پهروژهههای دسهتگاهههای
دولتی و عمومی غیردولتی از طریر توافر و تفهاهم بها آنهها د) برگهزاری اجتماعهات و
راهپیماییها در راستای تحقر اهداف سازمان ه) انتشار نشری و) انجام هرگون عملیهات
دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامۀ سازمان ز) حر دادخواهی در مراجع قضهایی
و شعبۀ قضایی
فصل دوم آییننامۀ اجرایی یادشده ب «حقوق و تکالیف» اختصاص یافت است یعنی
اقداماتی ک سمنها میتوانند برای همکاری با دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتهی و
نیز برای دستیابی ب اهداف سازمان (سمن) انجام دهند در مادۀ  1موارد زیهادی از بها
تمثیل بیان شده است تا ب کمک آنها سهمنهها بتوانهد به اههداف مهوردنظر در سهند
مؤسس خود دست یابند برگزاری اجتماعهات و راهپیمهاییهها در جههت تحقهر اههداف
سازمان غیردولتی و انتشار نشری ازجمل این اقدامات ب حسا میآید چنین امکانی ب
سمن اجازه میدهد تا بتواند افکار عمومی را در راستای اهداف هدایت نماید بنهد «ج»
دست سازمان غیردولتی را باز گذاشت است تا بتوانهد هرگونه عملیهات را بهرای تهأمین
اهداف مقرر در اساسنامۀ سازمان انجام دهد
یکی از اساسیترین حقوقی ک برای سمنها در آییننامۀ اجرایی تأسهیس و فعالیهت
سازمانهای مردمنهاد شناسایی شده ،حر دادخواهی در مراجهع قضهایی و شهب قضهایی
اسههت شناسههایی چنههین حقههی در کنههار حقههوق منههدرج در مههواد  42و  49آیههیننامههۀ
پی گفت  4یعنی حر دسترسهی به اطالعهات موجهود در مؤسسهات عمهومی و تکلیهف
سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی نسبت ب اخهذ نظهر سهازمانههای غیردولتهی در
فرایند تصمیمسازی ،تصمیمگیری و مشهارکت آنهها بسهیار مههم جلهوه مهیکهرد ،امها
متأسفان هیئت وزیران در سال 4926ش مواد  42و  49را حهذف کهرد (مصهوبۀ هیئهت
وزیران/23299 ،ت 95954مورخ  )4926/2/23ب نظر میرسد خأل ناشی از حذف چنین
« 4مادۀ  -42سازمان از حر دسترسی ب اطالعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار است و مؤسسات مذکور
مکلفند اطالعات غیرطبق بندی شدۀ خود را در اختیار سازمان قرار دهند
مادۀ  -49سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری نسبت ب
اخذ نظر سازمان اقدام و حسا مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقط نظرات ارائ شده
را در اسناد سازمان ذیرب ثبت نمایند»
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حقی ب نحوی از سوی قانون انتشار و دسترسی آزاد ب اطالعات مصو 4922ش پر شد
دسترسی عموم ب اطالعات و مشارکت آنها مربوط ب کل نظامهای مردمساالر است در
اینجا موضوع اطالع رسانی و مشارکت شهروندان بی از هر چیهز اهمیهت دارد ،زیهرا بها
مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات ،بستر مناسبی برای شهفافسهازی ،به زمامهداری یها
ب طور کلی برپایی مردمساالری فراهم می شود از طهرف دیگهر رعایهت ایهن حهر بهرای
شهروندان بیانگر توج دولتمردان ب کثرتگرایی و اشترا مساعی مهردم در ادارۀ امهور
کشور و حر تعیین سرنوشت آنهاست
مشارکت شهروندان و سمنها در فرایند تصمیمسازی و تصهمیمگیهری به شهدت در
حقوق بینالملل محی زیست حمایت شده است آنچ درعمهل به اجهرا درآمهدن اصهل
مشارکت را در حقوق محی زیست تسهیل میکند ،همان رعایت مؤثر حقهوق شهکلی و
ماهوی اصل یادشهده اسهت بررسهی محتهوای اصهل مشهارکت بیهانگر نقه اساسهی و
تعیین کنندۀ س عنصهر حهر دسترسهی به اطالعهات ،مشهورت و مشهارکت عمهومی ،و
دسترسی ب مراجع اداری و قضایی است بین این مؤلف ها ارتباط نزدیکهی وجهود دارد و
هرگون عدم تعادل میان آنها موجا خدش دار شدن اصل یادشده میشهود و درنهایهت
اجرای مقررات زیستمحیطی را ب مخاطره میاندازد
حر دادخواهی در مراجع قضایی و شب قضایی ب صورت صریح در مواد  46 ،1و 22
آییننامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد شناسایی شده اسهت بهعبهارت
دیگر حر دادخواهی ب دو شکل در مرحلۀ پیشینی ،یعنی قبهل از تأسهیس سهمنهها ،و
مرحلۀ پسینی یعنی بعد از تأسیس قابل تصور است ک در ادام بررسی خواهد شد
مادۀ  1آییننامۀ یادشده ،قاعدۀ کلی حر دادخواهی در مراجع قضایی و شب قضهایی
را برای سمنها ب رسمیت شناخت است در مادۀ  46ب سازمان حر داده شده اسهت تها
در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منهافع عمهومی علیه اشهخاص حقیقهی و
حقوقی در مراجع قضایی اقامۀ دعوا کنهد برابهر تبصهرۀ  1مهادۀ  22همهین آیهیننامه ،
متقاضی صدور پروان فعالیت میتواند نسبت ب رد تقاضای خود اعتراض نماید مهادۀ 46
مربوط ب زمانی است ک سازمان مردمنهاد شکل گرفت  ،اما مهادۀ  22به زمهانی ارتبهاط
دارد ک هنوز سمن شکل نگرفت است و تقاضهای سهمن در همهان مرحلهۀ پیشهینی رد
می شود ب موجا مادۀ  ،22امکان اعتراض ب تصمیم هیئتهای نظارت پی بینی شهده
است لذا در صورت رد تقاضای سمنها به ترتیها مهیتهوان از تصهمیم هیئهت نظهارت
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شهرستان ب هیئت نظارت استان ،و از تصمیم هیئت نظهارت اسهتان به هیئهت نظهارت
کشور ،و سرانجام از تصمیم هیئت نظارت کشور ب دیوان عدالت اداری 4اعتراض کرد بها
توج ب تغییر مرجع رسیدگی ب اعتراض ،رد تقاضای سمنها از دیوان عدالت اداری به
مراجع صالحۀ قضایی ،این پرس مطرح میشود ک آیا امکان طهرح موضهوع مجهدداً در
دیوان وجود دارد؟ پاسخ ب این پرس تفاسیر متعددی را مطرح میکند تفسیر اول ،بها
اصالح آییننامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد ،صالحیت رسهیدگی به
اعتراض از تصمیم هیئت نظارت کشور ب طهور کلهی از دیهوان عهدالت اداری به مراجهع
صالحۀ قضایی منتقل شده است بر اساس این تحلیل ،اعتراض ب تصمیم هیئت نظهارت
کشور دیگر قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست تفسهیر دوم ،مربهوط به جایگهاه و
مقام دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران است ب دیگر سخن ،دیوان عدالت اداری
مرجع اداری است یا قضایی؟ اگر آن را مرجعی صرفاً اداری بدانیم ،تکلیف روشهن اسهت
اما اگر آن را مرجعی قضایی تلقی کنیم ،در این صهورت مراجهع صهالحۀ قضهایی شهامل
دیوان عدالت اداری هم خواهد شد و ب این ترتیا باز دیوان یادشده صالحیت رسهیدگی
ب دعوای سمنها ب اعتراض از تصمیم هیئت نظارت کشور را داراست تفسهیر سهوم ،بها
توج ب بند  2مادۀ  42قانون تشکیالت و آیهین دادرسهی دیهوان عهدالت اداری مصهو
4932ش ،یکی از صالحیتهای دیوان عدالت اداری «رسیدگی ب اعتراضهات و شهکایات
از آراء و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی ب تخلفات اداری و کمیسیونهایی ماننهد
کمیسیونهای مالیاتی ،هیئت حل اخهتالف کهارگر و کارفرمها ،کمیسهیون موضهوع مهادۀ
( )422قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفهت بها آنهها»
است همان طور ک مشخ است رسیدگی ب اعتراضهات و شهکایات از آرا و تصهمیمات
قطعی هیئت های[ ] مانند [ ] در صالحیت دیوان عدالت اداری است چگونگی نگهارش
این بند تمثیلی بودن را ب ذهن متبادر میسازد با توج ب این تحلیل ،ب نظر مهیرسهد
ک دیوان عدالت اداری همچنان صالحیت رسهیدگی به دعهوای سهمنهها در خصهوص
اعتراض ب تصمیم هیئت نظارت کشور را دارد همداستان شدن با این تحلیل به معنهی
پذیرش امکان ابطال اصالحیۀ مادۀ  22آیین نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سهازمانههای
مردمنهاد مصو 4926ش خواهد بود
 4البت گفتنی است ک در اصالحیۀ سال 4926ش ،مرجهع رسهیدگی به اعتهراض از «دیهوان عهدالت اداری» به
«مراجع صالحۀ قضایی» تغییر یافت
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مطالبی ک پی تر بیان شد ،بیشتر ناظر ب مرحلۀ پیشینی و عمالً مربوط ب قبهل از
تأسیس سمنها است ،اما ب محض اینک یک سمن تأسهیس و دارای شخصهیت حقهوقی
شد ،از یکسری حقوق در مرحلۀ پسینی برخوردار میشود یکی از مهمترین این حقوق،
حر دادخواهی است ک هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانس به رسهمیت شهناخت
شده است ک در ادام ب تفصیل تجزی و تحلیل خواهد شد

حضور سمنها در مراجع قضایی ایران و فرانسه؛ از تزلزل تا استحکام
مشارکت سمن ها ب دو صورت یعنی در شکلگیری و اجرای هنجارها قابل تحقر اسهت
این سازمان ها در تسهیل بستری مناسا برای شکلگیری و آمادگی افکار عمومی ملی و
بین المللی برای پذیرش هنجارهای جدید اهمیت بسزایی دارند این سازمانهها به مثابهۀ
گروههای فشاری هستند ک در چهارچو اساسهنامۀ خهود تهالش مهیکننهد تها اههداف
موردنظر را محقر سازند روشن کردن افکار عمومی برای شکلگیری و تدوین مقررات و
آگاهسازی عموم ،ازجمل کارهایی است که ایهن سهازمانهها سهعی در انجهام آن دارنهد
سمنها در اجرا و نیز نظارت بر اجرای مقررات نق کلیدی دارنهد ،زیهرا بها مشهارکت و
حضور خود در محل ،اجرای مؤثر مقررات را تضمین میکنند شرکت در دادرسی و ارائهۀ
خدمات مشاورهای ب بزهدیده یکی دیگر از کارکردهای مهم سمنهاست
در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بهرای سهمنهها نقه مسهتقیمی در فراینهد
شکلگیری مقررات داخلی درنظر گرفت نشده است بیتردید بسیج افکار عمومی یکی از
مهمترین ابزارهایی است ک این نهادها از آن استفاده میکنند نظرخواهی و مشهورت بها
عموم بستر مناسبی را برای حهر مشهارکت ایجهاد مهیکنهد و در سهایۀ ایهن مشهارکت،
مقدمات مسئولیت فردی و جمعی در حوزه ههای مختلهف سهامان مهیگیهرد در عرصهۀ
بینالمللی اسناد زیادی وجود دارد ک چنین مشارکتی را توصی میکند 4
 4برای مثال منشور جهانی طبیعت مقرر میکند ک «هر شخ امکان مشارکت فردی یا با اشخاص دیگر را در
شکلگیری تصمیماتی ک ب طور مستقیم مربوط ب محی زیست وی میشود را دارا میباشد و درصورتی ک
محی زیست وی متحمل خسارات یا تخریبی گردد ،آن شخ ب ابزارهای مربوط ب توسل و کسا جبران
خسارت دسترسی خواهد داشت» افزونبر منشور جهانی طبیعت ،سایر اسناد زیستمحیطی نیز ب این
موضوع پرداخت اند ک ازجمل میتوان ب اصل  43اعالمیۀ استکهلم و اصل  42اعالمیۀ ریو اشاره کرد ک در
آنها ب دولتها توصی می شود ک مشارکت عموم را در اداره و کنترل محی زیست و دسترسی ایشان ب
اطالعات و توسل مؤثر آنها را ب مراجع مختلف تشویر نمایند کنوانسیون آرهوس یکی از مهمترین اسناد
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رایزنی و البی با مقامات تصمیمساز و تصمیمگیر یکی از روشهایی است ک به طهور
غیرمستقیم در شکلگیری مقررات مؤثر است اما مهمتهرین نقشهی که سهمنهها بهازی
میکنند ،مربوط ب مرحلۀ اجرا و نظارت است ک در ادام تجزی و تحلیل خواههد شهد
حضور سمنها در محل و ارتباط نزدیک با قربانیان این امکان را فراهم میکند تا نقضها
و کاستیهای موجود لمس شوند این اطالعهات مهیتوانهد در بهبهود وضهعیت و اجهرای
عدالت در مرحلۀ دادرسی مفید باشد
در راستای تقویت نق سمنها در حمایت از بزهدیدگان خهاص ،همچهون کودکهان،
قانون مربوط ب حمایت از کودکان و نوجوانان به حضهور مهؤثر ایهن نهادهها در فراینهد
دادرسی کیفری صح میگذارد افزونبر مقررات مربوط ب قانون یادشده ،باید به قهانون
حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد ک در آن ب نق پررن انجمنها و نهادههای
مردمههی پرداخت ه شههده اسههت ایههن انجمههنههها نق ه راب ه را میههان تولیدکننههدگان و
مصرفکنندگان بازی میکنند و با بررسی شکایات و ارائۀ خدمات مشاورهای و حقوقی ب
مصرفکننده و ارجاع دعاوی ب مراجع ذیرب در جهت اجرای مهؤثر قهوانین و مقهررات
مربوط ب حقوق مصرف کنندگان گام برمی دارند (تقوی ،صیامی نمین،کتابدار و حیهدری
ساری ،4932،ص )1مادۀ  42قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مصو 4922ش ،در
مقام تبیین وظایف و اختیارات انجمنها مقرر میدارد« :وظایف و اختیارات انجمنها به
این شرح است:
4ه42ه آگاهسازی مصرفکنندگان از طریهر رسهان ههای گروههی و ارتبهاط جمعهی،
انتشار نشهری  ،برگهزاری مصهاحب و همهای و تشهکیل دورهههای آموزشهی عمهومی و
تخصصی
2ه42ه ارائۀ نظریات مشورتی و همکاری با دستگاهههای ذیربه اجرائهی به جههت
اجراء مؤثر مقررات امور مربوط ب حقوق مصرفکنندگان
9ه42ه بررسی شکایات و ارائۀ خدمات مشاورهای و حقوقی ب مصرفکنندگان
1ه42ه ارجاع دعاوی ب مراجع ذیرب در صورت درخواست خواهان»
بینالمللی است ک در این خصوص تنظیم شده است کنوانسیون آرهوس مربوط ب دسترسی ب اطالعات،
مشارکت عموم در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری و دسترسی ب دادخواهی و عدالت زیستمحیطی است
ک زیر نظر کمیسیون اقتصادی منطق ای ملل متحد برای اروپا در تاریخ  21ژوئن  4332ب تصویا رسید
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نظارت و اجرای مقررات با توجه به نهوع سهمن و کارکردههایی که دارنهد از تنهوع
زیههادی برخههوردار اسههت ک ه در اینجهها تنههها ب ه مشههارکت آنههها در مرحلههۀ دادرسههی
مههیپههردازیم مشههارکت سههمنههها در فراینههد دادرسههی در اشههکال زیههر قابههل تصههور
است:
الف) سمن ب عنوان شاکی یا اعالمکنندۀ جرم
) سمن ب عنوان یار یا دوست دادگاه
ج) سمن ب عنوان مشاور قربانی
فعالیت این سازمانها در دادرسیها در دو قالا مداخلۀ مستقیم و غیرمستقیم قابهل
بررسی است از مداخلۀ مستقیم این سازمانها زمانی می توانیم سخن بگوییم که آنهها
خود قربانی نقض یکی از حقوق بنیادین شده باشند درحالی ک در مداخلۀ غیرمستقیم،
اساسنام یا مقررات دیگر امکان چنین مداخله ای را فهراهم کهرده اسهت پهس در ایهن
صورت ،قربانی می تواند از حمایت و مشاورۀ این سازمانها بهرهمند شده ،زمینۀ مشارکت
آنها را در قالا نهاد «یار یا دوست دادگاه» ( ) Amicus curiaeمحقر سازدSalmon, ( 4
)2001, P.62-63

استفاده از نهاد یار یا دوست دادگاه معموالً برای دفاع از منافع عام مناسها اسهت و
از این منظر سازمان های غیردولتی دارای یک وضعیت ویوه هستند و قادرنهد بهر اسهاس
منافع عام یا دفاع از قربانی نقض حقوق بشر وارد عمل شوند ب عبارت دیگهر ،مداخلهۀ
دوستان دادگاه در مراجعی مشاهده میشود ک افراد دسترسی بیشتر و آسانتری دارنهد
ب طور کلی توسعۀ حقوق بشر تحول عظیمی در استفاده از نهاد دوسهتان دادگهاه فهراهم
آورده است
مشارکت و کارکردهای سمن ها در مرحلۀ دادرسی در دو نظام حقوقی ایران و فرانس
گویای این واقعیت است ک در هر دو نظام حقوقی ،سمنهها مهیتواننهد درصهورتی که
متضرر شوند ،اقامۀ دعوا نمایند اما برخالف نظام حقوقی فرانس  ،یار یا دوست دادگهاه در
نظام حقوقی ایران ب رسمیت شناخت نشده است در خصوص ارائۀ مشهاوره و کمهک به
 4یار یا دوست دادگاه نهادی برگرفت از حقوق انگلوساکسون است ک وارد دیگر نظامهای حقوقی هم شهده اسهت
مراجع قضایی میتوانند از یک شخ دعوت کنند تا اطالعات و مشاهدات خاص خهود را بهرای روشهن شهدن
موضوع و یاقتن راه حل در اختیار آنها بگذارد برای اطالعات بیشتر نک:
Salmon, Jean (2001), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles : Bruylant, p.
62-63.
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قربانیان ،هم در قوانین ایران و هم فرانس در با حمایت از حقوق مصرفکننهده چنهین
حقی برای سمنها درنظر گرفت شده است
همانطور ک اشاره شد ،اگر سمنها خود ب طور مستقیم بزهدیده باشهند ،ههیچگونه
تردیدی وجود ندارد ک آن ها بتواننهد طهرف دعهوا قهرار گیرنهد مهادۀ  42قهانون آیهین
دادرسی کیفری جدید در همین راستا مقرر میدارد« :بزهدیده شخصی است ک از وقهوع
جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچ تعقیا مرتکا را درخواست کند« ،شهاکی»
و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالب کند« ،مدعی خصوصی» نامیهده مهیشهود»
قانون آیین دادرسی کیفری با ب کار بردن واژۀ «شخ » برای بزهدیده ،آن را به صهورت
کلی و عام ب اشخاص حقیقی و حقوقی تسری داده است در نظام حقوقی ایهران ،قهانون
جدید آیین دادرسی کیفری مهمترین قانونی است ک موضهوع مشهارکت سهمنهها را در
فرایند کیفری در مرحلۀ پسینی نشان مهیدههد 4مهادۀ  66ایهن قهانون مقهرر مهیدارد:
«سازمانهای مردمنهادی ک اساسنامۀ آن هها در زمینهۀ حمایهت از اطفهال و نوجوانهان،
زنان ،اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یها ذهنهی ،محهی زیسهت ،منهابع طبیعهی،
میراث فرهنگی ،بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ،میتوانند نسبت ب
جرائم ارتکابی در زمین های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامهۀ
دلیل شرکت و نسبت ب آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند»
پرسشی ک ب ذهن متبادر می شود ،مربوط به مصهادیر منهدرج در صهدر مهادۀ 66
است ک آیا این مصادیر جنبۀ حصری دارند یا تمثیلیاند؟ مصادیر مندرج در این مهاده
جنبۀ حصری دارند این ماده با اعالم سازمانهای مردمنههاد حهامیِ اطفهال و نوجوانهان،
زنان ،اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی و حهامیِ حقهوق شههروندی ،نهوعی
اختالط و ابهام ایجاد کرده است و ب هیچوج مشخ نیست ک قانونگذار باوجود اینک
بخ عمدهای از مصادیر یادشده جزء حقوق بشر شمرده میشود ،چرا ایهن مهاده را به
این صورت تدوین کرده است آیا بهتر نبود قانونگذار تنها ب ذکر سازمانهای مردمنههاد
فعال در زمینۀ حقوق بشر ،محی زیست و میراث فرهنگی اکتفا میکرد؟ ب نظر میرسهد
اتخاذ چنین رویکردی از طرف قانونگذار و برشمردن مصادیر سهمنهها از قهانون آیهین
 4مادۀ  41قانون حمایت از آمران ب معروف و ناهیان از منکهر مصهو 4931ش در همهین راسهتا مقهرر مهیدارد:
«سازمانهای مردم نهادی ک اساسنامۀ آنها در زمینۀ امر ب معروف و نهی از منکر ب ثبت رسهیده مهیتواننهد
مطابر مادۀ  66قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام کنند»
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دادرسی کیفری فرانس اقتباس شده باشد تفاوت اساسی میان دو نظام حقهوقی در ایهن
است ک قانون فرانس مصادیر انجمن هایی را ک این امکهان برایشهان فهراهم بهوده ،به
صورت مجزا و ب تفصیل در بندهای گوناگون آورده است قانون آیهین دادرسهی کیفهری
فرانس حضور و مشارکت انجمنها را در فرایند کیفهری به رسهمیت شهناخت اسهت بهر
اساس مادۀ  2این قانون ،هر انجمنی ک ب طور منظم برابر اساسنام  ،موجودیت خهود را
حداقل  1سال اعالم کرده باشد ،دارای حقوق شناخت شده برای مدعی خصوصهی اسهت
قانونگذار فرانس در طی  29بند ذیل مادۀ  2قانون یادشده ،مصادیقی را که انجمهنهها
قادر ب اقامۀ دعوا هستند ،برشمرده است موضهوعات مطهرحشهده در ایهن مهاده شهامل
مبارزه با تبعیض نوادی و کمک ب بزهدیدگان تبعیض ،خشونتهای جنسی و خانوادگی،
حمایت از اطفال ،جنایات علی بشریت یا جنایهات جنگهی ،جهرائم جهادهای ،حمایهت از
کمک ب اشخاص معلول ،حمایت از حیوانات ،حمایت از زبهان فرانسه  ،اعتیهاد و قاچهاق
مواد مخدر ،حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و جمعی ،حمایهت از قربانیهان ناشهی از
حوادث کار و بیماری های شغلی ،حمایت از آثار باستانی ،حمایت از منافع جمعی بنگاهها
و حقوقبگیران ،مبارزه بها تجهارت انسهان و بهردهداری ،و نیهز مبهارزه بها فسهاد و امثهال
اینهاست
همانطور ک پی تر گفت شد ،قانونگذار فرانس سیاه ای از نام انجمنهایی را که
قادر ب مشارکت در فرایند کیفری هستند ،آورده است البته به تهدریج ایهن سهیاه در
حال گسترش و توسع است و انجمنهای دیگری ب آن اضاف میشوند
مادۀ  66قانون آیین دادرسی کیفری ایران تعدادی از مصادیر سمنهایی را ک قهادر
ب مشارکت در فرایند کیفهری هسهتند ،شهمرده اسهت راهحلهی که قهانونگهذار ایهران
می توانست از آن استفاده کند ،درج واژۀ سمن ب تنهایی بهود بهدون اینکه بخواههد به
حوزۀ کارکرد آن ها اعم از حقوق بشر ،محی زیست و میراث فرهنگهی و غیهره اشهارهای
داشت باشد درج واژۀ «سمنها» بدون تصریح بر کارکردهای آنهها دارای دو اثهر اسهت:
الف) هموار نمودن ورود تمامی سمن ها ب فرایند کیفهری ) تجهویز و پهذیرش حجهم
انبوهی از پروندها در مراجع قضایی درج واژۀ سمن ب تنهایی به معنهای عهدم پهذیرش
ترجیح یک سمن بر سمن دیگر است و در عین حال اتخاذ چنهین رویکهردی مهیتوانهد
تبعات زیادی برای دستگاه قضایی ب همراه داشت باشد و قضات را با طهرح و ورود انبهوه
زیادی از پروندهها روبرو سازد
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اعالم موجودیت انجمن یکی از شهروط مقهدماتی بهرای شهرکت در فراینهد دادرسهی
است قانون آیین دادرسی کیفری فرانس این مدت را در بیشتر مصادیر یادشده در مادۀ
 ،2حداقل  1سال قرار داده ،اما در بعضی موارد همچون انجمهنههای حمایهت از منهافع
جمعی بنگاهها و حقوق بگیران ،این مدت را حداقل  2سال و یا در خصوص انجمهنههای
حمایت از آثار باستانی حداقل  9سال درنظر گرفت است ب دیگر سخن ،یکی از شهرای
اساسی برای اقامۀ دعوا از سوی انجمنها ،برابهر مهادۀ  2قهانون آیهین دادرسهی کیفهری،
داشتن سابقۀ حداقل دو یا س یا پنج سال فعالیت در آن حهوزه اسهت بهدیهی اسهت بها
گذشت این دوره توانایی و اهلیت الزم ب منظور حضهور و مشهارکت در فراینهد دادرسهی
کیفری مشهخ خواههد شهد (کوشهکی ،4932 ،ص )53دورۀ زمهانی فعالیهت انجمهن
قرین ای بر موجودیت انجمن مربوط و احراز توانایی مشارکت در مرحلۀ دادرسی اسهت
قانون مصرف فرانس این مدت را برای انجمنهای حمایهت از حقهوق مصهرفکننهده به
حداقل یک سال کهاه داده اسهت ( )Calais-Auloy et Steinmetz, 2006, P.641نه
قانون آیین دادرسی کیفری و ن قانون حمایت از حقوق مصرفکنندۀ ایهران ،ههیچکهدام
مشارکت در فرایند دادرسی را مشروط ب دورۀ زمانی خاصی نمیکند
برابر تبصرۀ  9مادۀ  66قانون آیهین دادرسهی کیفهری ایهران« :اسهامی سهازمانههای
مردمنهاد ک می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ،در س ماهۀ ابتدای هر سال توس
وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهی میشود و به تصهویا رئهیس قهوۀ قضهائی
میرسد» لذا اختیاری ک صدر مادۀ  66ب سمنها داده است تا بتوانند نسبت ب جهرائم
ارتکابی یادشده اعالم جرم کنند ،چندان هم اختیاری نمینمایهد به عبهارت دیگهر ،واژه
«میتوانند» در صدر این ماده زمانی میتواند ب خوبی صرف شود ک نهام سهمن مربوطه
ک میخواهد اعالم جرم کند ،در فهرستی ک از سوی وزیر دادگستری با همکهاری وزیهر
کشور تهی می شود ،باشد و ب تصویا رئیس قوۀ قضائی هم برسهد در امهوری همچهون
محی زیست ،میراث فرهنگی و بهداشت معموالً سمنها همکار دولت شمرده میشهوند
درحالی ک در حوزۀ حقوق بشر عموماً ب صورت رقیا دولتها نق آفرینهی مهیکننهد
سمن -همکار در کنار دولهتهها قهرار مهیگیهرد حهال آنکه سهمن -رقیها در مقابهل
دولتهاست و کارکردهای دولت را در زمینۀ حقوق بشر ب نقد میکشد و مصادیر نقهض
آن را بیان میکند سمنها راب بین مردم با دولت هسهتند و تهدوین چنهین تبصهرهای
میتواند ابهامات زیادی را برانگیزد
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در سال 4939ش بها طهرح موضهوع موانهع اجرایهی ،از اجهرای قهانون جدیهد آیهین
دادرسههی کیفههری جلههوگیری شههد و تغییراتههی در آن صههورت گرفههت مههادۀ  66قههانون
یادشده که به عنهوان نقطهۀ عطهف مشهارکت سهمنهها در فراینهد کیفهری در مرحلهۀ
پسینی محسو مهیشهد ،مشهمول تغییهرات اعمهالشهده در ایهن قهانون قهرار گرفهت
یکی از مهمترین تغییرات صورتگرفت در این ماده حر اعتراض سمنها ب آرای مراجهع
قضایی بود ک ب طور کلی از این ماده حذف شد و امیدهای ایجادشده را ب یأس تبهدیل
کرد
واگذاری نق شب دادستان ب سمنها امری خجست است ایهن نهادهها مهیتواننهد
ب عنوان مدافع حقوق عمومی در فرایند کیفری مشهارکت فعهالی داشهت باشهند درنظهر
گرفتن اختیاری همانند دادستان برای سمنها ب منظور حمایت از بزهدیدگان منهدرج در
مادۀ  66قانون آیین دادرسی کیفری ،اهمیت زیادی دارد حذف حر اعتراض سمنها به
آرای مراجع قضایی مندرج در مادۀ  66عمالً نق آنها را ب یک اعالمکنندۀ جرم صرف
فروکاست باوجود تغییرات اعمالشده در مادۀ  ،66تدوین این ماده را باید به فهال نیهک
گرفت ،زیرا بیانگر جهتگیری نوین قانونگذار ایران نسبت ب حضور سمنهها در فراینهد
کیفری است در مقام مقایس  ،نقاط اشترا زیادی از حیث تأسیس و فعالیهت سهمنهها
بین حقوق ایران و حقوق فرانس وجود دارد از نظر تأسهیس سهمنهها ،همهانطهور که
گذشت ،در حقوق ایران نظارت پیشینی سهختتهری نسهبت به حقهوق فرانسه اعمهال
میشود این نظارتها افزون بر مرحلۀ پیشینی ب شهکلی دیگهر در مرحلهۀ پسهینی ههم
وجود دارد تصویا تبصرۀ  9مادۀ  66قانون یادشده ،همانطور ک پهی تهر گفته شهد،
مصداقِ بارزی از اعمال نظارت و محدودیت پسینی بر فعالیهت و مشهارکت سهمنهها در
فرایند کیفری شمرده میشود

نتیجه
تحوالت جامعۀ بین المللی نشان داد ک بهازیگران غیردولتهی نقه تعیهینکننهدهای در
شکلگیری و اجرای مقررات بینالمللی ایفا میکنند و همهین امهر نیهز زمینهۀ حضهور و
مشارکت آن ها را فراهم ساخت تسهیل شرای تأسیس و فعالیت سهمنهها قرینه ای بهر
اهتمام نظامهای داخلی نسبت ب حضور و مشارکت آنهاست حمایت از حضور سمنهها
در نظام داخلی گویای گذر از حکومت و حاکمیت صرف به سهوی حکمرانهی خهو یها
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ب زمامداری است یکی از مؤلف های مهم ب زمامداری ،مشارکت میباشد که بها تأسهیس
سمنها میتواند محقر شود
مقایسۀ دو نظام ایران و فرانس در خصوص وضعیت حقوقی سمنهها ،نشهان داد که
هر دو کشور مقرراتی برای این نهادها وضع کردهاند قانونگذار فرانس مقهررات مختلفهی
برای حضور و مشارکت سمنها در حوزۀ بهداشت ،محی زیست و حقوق مصهرفکننهده
فراهم کرده ک در نوع خود کمنظیر است تسهیل فرایند تأسیس سهمنهها گهام مههم و
مؤثری در ارج نهادن ب فعالیت این نهادها است قطعاً نظارت بر تأسیس سهمنهها حهر
دولت است اما این نظارت نباید ب گون ای باشد تا تأسیس آنهها را بها مشهکالت فهراوان
روبرو سازد باوجود ضعفهایی در آییننامۀ اجرایی تأسیس و فعالیهت سهمنهها مصهو
4921ش ،این سند همچنان ب قوت خود باقی اسهت و مبنهای خهوبی بهرای تأسهیس و
فعالیت سمنها شمرده می شود در مقایس با طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سمنها ک
فعالً مسکوت مانده است ،این آییننام  ،پیشرو و مفید ارزیابی میشود
تقویت چارچو مشخ برای تأسیس سمنها و استفاده از تجار دیگر نظهامههای
حقوقی در این زمین کمک شایانی ب حضور این نهادها و استفاده از ظرفیتهای آنهها
خواهد کرد تسهیل روند تأسیس و تأمین استقالل سمنها معیاری برای ارزیابی عملکرد
دولتها نسبت ب یکی از مصادیر مهم جامعهۀ مهدنی شهمرده مهیشهود نظهام حقهوقی
فرانس با تدوین قواعد و مقررات جامع در خصوص تأسیس انجمنها سهعی کهرده اسهت
ضمن نظارت بر تأسیس آنها از امعمال محدودیتهای پیشینی خهودداری نمایهد و آن را
ب حداقل برساند درحالی ک نظارت پیشینی امعمال شده در نظهام حقهوقی ایهران بهرای
دریافت پروانۀ فعالیت ،میتواند باعث ایجاد مشکالتی در مرحلۀ آغازین تأسیس سمنهها
شود تجربۀ قانون گذار فرانس مبتنی بر نهوعی نظهارت پیشهینی بها اعهالم قبلهی اسهت
درحالی ک نظام حقوقی ایران نوعی نظهارت پیشهینی بها اجهازۀ قبلهی (دریافهت پروانهۀ
فعالیت) را اختیار کرده است
البت رویکرد جدید قانونگذار ایران گویای ایهن واقعیهت اسهت که در صهدد توجه
بیشتر به مشهارکت سهمنهها مهیباشهد بهرای مثهال در خصهوص حضهور و مشهارکت
سمن ها در فرایند دادرسهی کیفهری در قالها مهادۀ  66قهانون آیهین دادرسهی کیفهری
جدید گام های مؤثری برداشت شده است این مهاده گهامی به جلهو شهمرده مهیشهود
اگرچه ضههعفهههایی هههم در آن وجههود دارد ،امهها پههی بینههی چنههین مقههررهای یکههی از
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نوآوریهای مهمی است ک ب نظر می رسد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانس اقتباس
شده است
باوجود درنظر گرفتن سممت برای سمنها در مادۀ  66قانون آیهین دادرسهی کیفهری
جدید باید اذعان داشت ک این قانون میبایستی از آغاز تیرمهاه  4939به اجهرا گذاشهت
میشد ،اما ب دلیل ایرادهای وارده ب قانون تازهتصهویا ،اجهرای آن به سهال 4931ش
موکول شد با طرح موضوع موانع اجرایی بر سر راه قانون یادشده ،این ماده دچهار تغییهر
عمدهای شد و حر اعتراض پی بینیشده در این ماده بهرای سهازمانههای پهی گفته
حذف گردید مسلم است ک با حهذف ایهن حهر از سهازمانههای مهردمنههاد در فراینهد
کیفری ،تمام امیدهای ایجادشدۀ ناشی از تهدوین مهادۀ  66به یهأس مبهدل شهد حهال
درعمل چاره ای جز این باقی نخواهد ماند تا باوجود این تغییرات ،واکن دستگاه قضایی
و رویۀ قضایی را نسبت ب حضهور و فعالیهت ایهن نهادهها در فراینهد کیفهری به نظهاره
بنشینیم
تصویا قانونی مستقل در با تأسیس و فعالیت این نهادهها ،مطلهو نظهام حقهوقی
ماست تدوین این قانون در آینده در کنار تفاسیر جسوران  ،مترقیان و احتمهالی از مهادۀ
 66قانون آیین دادرسی کیفری میتواند ما را ب حضور سمنها در فرایند کیفری دلگهرم
و امیدوار کند تحقر این امر ب معنی گذار از تزلزل ب سهوی اسهتحکام حضهور پسهینی
سمنها در فرایند کیفری ،بسان دیگر نظامهای حقوقی خواهد بود

منابع و مآخذ
الف) فارسی
4
2
9
1
1

مشارکت عمومی در اثربخشی مدیریت دولتی» ،نشر مهدیریت و

الوانی ،سید مهدی (« ،)4922نق
توسع  ،ش 2
بی زاده ،ابراهیم (« ،)4951تأثیر سازمانهای غیردولتی در شکلگیری و اجرای قواعد بین المللی»،
مجلۀ تحقیقات حقوقی ،ش  ،41پاییز -زمستان  ،51ص239-922
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