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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشت ،و همکار ایشان ،آقای علیرضا رحیمی تشکر
و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
ً
یکی از کش ــورهای غیر اس ــامی منتخب کشور فدراسیون روسیه اســـت .رتبه نسبتا
باالی کشور روسیه در رتبهبندیهای جهانی در زمینه کمکهای بینالمللی ،همسایگی
و روابط سیاسی روسیه با ایران از جمله دال ئل انتخاب روسیه بهعنوان یکی از کشورهای
هدف مطالعه می باشد.
مطالع ــه حاضر حاصل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور روسیه میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،اقتصادی ،سیاسی -اجتماعی ،و
فرهنگی -مذهبی کش ــور روس ــیه ،مفهـــوم وقف و امـــور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت
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موج ــود بخش وقف و امور خیریه ،نگاشـــت نهادی بخش وقف و امـــور خیریه و قوانین و
برنامههای این کشور به اجمال بررسی شده است .همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط
با امور وقف و خیریه مانند نهادهای حاکم ،سیاستگذار و مدیریتی وقفی ،سیاستهای
اجرایی ،چشـ ـماندازها ،مأموریتها و برنامههایشـــان و همچنین سازمانها ،مؤسسات و
نهادهای فعالی که در این حوزه تالش مینمایند را مدنظر قرار داده است.
در ابتدا جستجویی در سایتهای فارسی ،مقاالت و کتب فارسی در رابطه با وقف و
امور خیریه در کش ــور روسیه انجام ش ــد و منبع خاصی به زبان فارسی در اینترنت موجود
نبود.
در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات کلی در مورد کشور روسیه به سایتهای
مختلف فارسی و انگلیسـ ـیزبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت جغرافیایی،
تقس ــیمات کشوری ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت سیاســـی و تعداد وزارتخانههای این
کش ــور به دس ــت آید .در این فصل برای ارائه گزارش مربوط به شـــاخصهای اقتصادی و
تعداد جمعیتی ،از سایت بانک جهانی استفاده شده است.
در فصل دوم بهمنظور دس ــتیابی به مفاهیم وقف و امور خیریه و قوانین حاکم بر آن در
کشور روسیه از واژگان کلیدی زیر استفاده گردید:
1. Charity
2. Endowment
3. Donation
4. Non government organizations
5. Non commercial organizations
6. Non profit organizations

7. некоммерческая
و بر همین اس ــاس قانون بودجه (قوانین مالی و مالیاتـــی) ،قانون مدنی و قانون خیریه
روسیه برای امور خیریه و وقف شناسایی شد .با توجه به این قوانین ،اهداف ،فعالیتها،
دستورات مالیاتی و مالی خیریه ،استخراج گردید.
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در فصل س ــوم به بررس ــی روند تاریخی توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در
کشور روسیه پرداخته شده است .بخشی از روند تاریخی وقف و امور خیریه در این کشور
از گزارشهای فارسی استخراج گردید ،بخش دیگری نیز از گزارش کمیسیون اروپا که در
س ــال  2015منتشرشده اس ــت ،اس ــتخراج گردید .همچنین در مورد اطالعات مربوط به
وضعی ــت موج ــود از س ــایت های موجـــود و کمکهـــای بشردوســـتانه در دنیـــا از گزارش
بشردوستانه جهانی 1در سال  2016استفاده گردید.
در فص ــل چهارم و با توجه به مراحل نامبرده ،بازیگران اصلی حوزه وقف و امور خیریه
در کش ــور روسیه مش ــخص گردید .در بخش سیاســـتگذار ،وزارت دادگســـتری ،وزارت
دارایی روس ــیه به فعالیت در حوزه وقف و امور خیریه میپردازند .نظارت بر ســـازمانهای
خیریه و موقوفات توس ــط برخی بخشهای وزارت دادگســـتری ،وزارت دارایی و سرویس
نظارت امور مالی صورت میگیرد .در بخش تســـهیلگری دیتا بیس دادگســـتری ،شرکت
تس ــهیل فرآین ــد ثب ــت ش ــرکتها ،کاتالـــوگ آنالین رانـــت فعالیـــت مینماینـــد .از جمله
نهاده ــای ارائهدهن ــده خدمات بنی ــاد والدیمیر پوتیـــن ،کمیته کمک هـــای مدنی ،بنیاد
وقفی داینستی میباشد.
وزارت دادگس ــتری ب ــه ط ــور کل ــی مســـئول تدویـــن قوانیـــن بـــرای ثبت ســـازمانهای
غیرانتفاع ــی ش ــامل ش ــعبههای بی ــن المللـــی ســـازمانها ،ســـازمانهای غیردولتـــی و
نه ــای عمومی ،2احزاب سیاســـی ،ســـازمانهای مذهبی
غیرانتفاع ــی خارج ــی ،انجم 
اس ــت .ع ــاوه ب ــرآن اج ــرای قان ــون و کنتـــرل قـــدرت در زمینه هـــای ثبت ســـازمانهای
غیرانتفاعی ش ــامل ش ــعبههای بین المللی ســـازمانها ،ســـازمانهای غیـــر دولتی و غیر
انتفاعی خارجی ،انجمنهای عمومی ،احزاب سیاســـی و سازمانهای مذهبی بر عهده
این وزارتخانه اس ــت .کنترل انطباق فعالیتهای ســـازمانهای غیرانتفاعی با اهداف
منشور و قوانین فدراسیون روسیه و کنترل و نظارت به روی سیستم اسناد رسمی و ثبت
دول ــت از آمارهای حیات ــی نیز بر عهده این وزارتخانه می باشـــد .ســـایت این وزارتخانه
 /http://minjust.ruمیباشد.
1.Global humanistic assistance
2.Public association
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وزارت دارایی روس ــیه ،مسئولیت سیاســـت مالی و مسئولیت مدیریت کل امور مالی
روسیه را بر عهده دارد؛ سایت این وزارت خانه  /http://old.minfin.ru/enمیباشد.
درنهایت نیز نگاشت نهادی مربوط به وقف و امور خیریه کشور روسیه ترسیم گردید.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پای ــان الزم م ــی دان ــم از محض ــر همـــه خواننـــدگان گرامی اســـتدعا نمایم تا بـــا ارائه
دیدگاههای ارزشمندش ــان م ــا را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شـــده یاری
فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور روسیه

1-1اطالعات کلی کشور روسیه
1-111مقدمه
یک ــی از گا مه ــای مطالع ــات تطبیقـــی ،آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
بهمنظ ــور آش ــنایی و مطالع ــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخت ــه میش ــود .مطالعـــات گســـتردهای درزمینـــه مؤلفههـــای تأثیرگذار
درزمینهی کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجامشـــده است که از
آن میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور روسیه پرداخته میشود
ک ــه از پنج بخ ــش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعات اقتصـــادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالع ــات فرهنگی -مذهبی و درنهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه تشکیل شده است.

1-111اطالعات جغرافیایی
کش ــور روسیه در آس ــیای شمالی و اروپای شرقی واقع اســـت و با اقیانوس آرام شمالی
و اقیانوس منجمد ش ــمالی؛ و نیز با دریای خزر ،دریای ســـیاه ،و دریـــای بالتیک مرز آبی

 / 24آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور روسیه

دارد .روس ــیه با  ۱۴کشور آس ــیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای
برینگ ،دریای ژاپن ،دریای خزر ،دریای سیاه ،و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد[.]1
روسیه با  ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰کیلومترمربع وسعت ،پهناورترین کشور جهان است .مساحت
ای ــن کش ــور ح ــدود ده برابر مس ــاحت ایـــران اســـت[ .]2پهناوری روســـیه کمتـــر از دو برابر
مس ــاحت کانادا یا چین یا ایاالت متحده آمریکا و بیشـــتر از یکدوم مســـاحت قاره آفریقا
اس ــت.در شکل 1-1میزان مساحت روســـیه و ایران در مقایسه با سایر کشو رها نشان داده
شده است.

شکل  )1‑1مساحت روسیه در مقایسه با ایران و سایر کشورها

روس ــیه یکی از پهناورترین کش ــورهای جهان است و بیشـــتر مناطق آن سردسیر و کم
بارش اس ــت .به همین دلیل بیش ــتر مناطق این کشـــور (بهویژه ســـرزمین بزرگ ســـیبری)
خال ــی از س ــکنه هس ــتند و کش ــاورزی در ایـــن مناطق میســـر نیســـت .پایتخت روســـیه
شهر مسکو است که در غرب و بخش اروپایی کشور است و بزرگترین شهر اروپا است.
همسایگان زمینی روسیه عبارتاند از:
_در جنوب شرقی(آسیا) :کره شمالی ،چین ،مغولستان ،و قزاقستان
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_در جنوب غربی (قفقاز) :جمهوری آذربایجان و گرجستان
_در غ ــرب (ارو پ ــا) :اوکراین ،بالروس ،لتونی ،اســـتونی ،فنالند ،و نـــروژ؛ و بخـــش جـــدا
مانده کالینینگراد با کشورهای لیتوانی و لهستان همسایه می باشند[.]3
1-11111تقسیمات کشوری
ً
تقس ــیمات کشوری فدراسیون روسیه نســـبتا پیچیده و تا حد قابلتوجهی متفاوت از
دیگر کشورهاس ــت .روسیه یک کش ــور فدرال اســـت و تقســـیمات کشـــوری آن برگرفته از
تقس ــیمات جمهوری ش ــوروی فدراتی ــو سوسیالیســـتی روسیه اســـت که در ســـال ۱۹۹۱
از اتحاد جماهیر شوروی اعالم استقالل کرد.
ب ــر اس ــاس اص ــل  ۶۵قان ــون اساس ــی روســـیه (مصوب  )۱۹۹۳فدراســـیون روســـیه از
یش ــود .در ســـال  ،۱۹۹۳زمانی که قانون اساســـی روسیه
تعدادی واحد فدرال تش ــکیل م 
رس ــمی ش ــد ۸۹ ،تقس ــیمبندی فدرال وجود داشت اما تا ســـال  ۲۰۰۸به خاطر ادغام بین
قس ــمتها ای ــن تعداد به  ۸۳تقس ــیمبندی کاهش یافـــت .از مـــارس  ۲۰۱۴در پی الحاق
کریمه به فدراس ــیون روس ــیه به  ۸۵واحد فدرال افزایش یافت .هرچند جمهوری کریمه و
شهر فدرال سواستوپل جدیدترین اعضای فدراسیون روسیه از دیدگاه جامعه بینالمللی
بخش ــی از خاک اوکراین به شمار میروند .این  ۸۵واحد فدرال به  ۶نوع مختلف با میزان
خودگردانی متفاوت تقسیمش ــدهاند و تعداد آنها با شـــمارش کریمه و سواســـتوپل به این
شرح است:
_مناطق فدرال روس ــیه :کش ــور روس ــیه  7منطقه فدرال به نام های منطقه شمال غربی،
منطقه مرکزی ،منطقه رود ولگا ،منطقه شـــمال قفقاز ،منطقه خاور دور ،منطقه اورال،
منطقه سیبری دارد.
_جمهوری ها :کش ــور روس ــیه  21جمهـــوری به نام هـــای آدیغیه ،آلتای ،باشقیرســـتان،
بوریاتیا ،چچن ،چواش ــیا ،داغس ــتان ،اینگوشـــتیا ،کاباردینو-بالکاریا ،کارلیا ،ســـاخا
(یاکوتی ــا) ،کوم ــی ،کالمیکی ــا ،کریمـــه ،کاراچایووا-چرکیســـیا ،مـــاری ِال ،ماردوویا،
اوستیای شمالی-آالنیا ،تاتارستان ،تیوا ،اودمورتی دارد.
_ایالت ها :کش ــور روس ــیه دارای  7ایالت به نامهای آلتای ،خاباروفســـک ،کراســـنودار،
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کراسنویارسک ،پرمسکی ،پریمورسکی ،استاوروپول است.
_استان ها :روسیه دارای  47استان به نامهای آمور ،آرخانگلسک ،آستراخان ،بلگوراد،
بریانس ــک ،چلیابنس ــک ،چیتا ،ایرکوتســـک ،ایوانووا ،کالنینگراد ،کالوگا ،کامچاتکا،
کمرووا ،کیروف ،کاس ــتراما ،کورگان ،کورسک ،لنینگراد ،لیپتسک ،ماگادان ،مسکو،
ُ
مورمانس ــک ،نیژنی نووگوراد ،نوگوراد ،نوواسیبرســـک ،امســـک ،آرنبـــورگ ،آریول ،پنزا،
پس ــکوف ،راس ــتوف ،ر ی ــازان ،ســـاخالین ،ســـامارا ،ســـاراتوف ،اسمولنســـک،
اسویردلوفسک ،تامبوف ،تومسکِ ،تویر ،توال ،تیومن ،اولیانوفسک ،والدیمیر ،ولگاگراد،
وارونژ ،یاروسالول است.
_استان خودمختار  :استان یهودی
_نواحی خودمختار :روسیه دارای  10ناحیه خودمختار به نام های آ گینسکی بوریاتسکی،
چوکوتکاِ ،اوینکیا ،خانتی -مانسیســـک ،کوریاکیا ،ننتســـیا ،تایمیریا ،اوســـت اوردا،
یامالو ننتسکی است.
_شهرهای فدرال  :مسکو ،سنت پترزبورگ ،سواستوپول
تمام ــی این واحده ــای فدرالی دو نماینده در شـــورای فدراســـیون روســـیه دارند .این
ش ــورا مجلس علیای مجم ــع فدرال ـ معـــادل مجلس ســـنا در نظام قانونگذاری روســـیه
است .اما از نظر میزان خودگردانی با یکدیگر تفاوت دارند.
ناحی هه ــای خودمخت ــار از این نظر با بقیـــه واحدهای فدرال تفـــاوت دارند که در عین
حال که خود از اعضای فدراس ــیون روســـیه محســـوب میشـــوند ،زیرمجموعه یک واحد
فدرالی دیگر هم هس ــتند .البته ناحیه خودمختار چوکوتکا یک استثنا است که در هیج
واحد فدرال دیگری قرار ندارد.
ه ــر یک از این واحدهای فدرال قوه قانونگذاری و قـــوه اجرایی خود را دارند اما قوانین
آنه ــا نبای ــد مغایر ب ــا قوانین دولت فدرال باشـــد (اصل  ۷۹قانون اساســـی روســـیه) .وضع
حقوق ــی هیچیک از ای ــن واحدهای فدرال بـــدون موافقت آنها تغییـــر نخواهد کرد (اصل
یه ــای خودمختار این حـــق را دارند که عالوه بر زبان رســـمی فدرال (زبان
 .)۶۷جمهور 
روس ــی) یک یا چن ــد زبان دیگر را ه ــم به عنوان زبان رســـمی برای اســـتفاده در ارگانها و
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موسسات دولتی تعیین کنند[.]4

شکل  )2‑1نقشه تقسیمات کشوری روسیه؛ سبز:جمهوری  ،کرم :سرزمین ،قهوهای:استان  ،زرد :ناحیه
خودمختار  ،آبی :استان خودمختار یهودی  ،صورتی 3 :شهر فدرال مسکو و سن پترزبورگ ،سواستوپل

والدیمی ــر پوتین رئیسجمهور روس ــیه در ســـال  ۲۰۰۰گـــروه دیگری را بـــه نام ناحیههای
ف ــدرال روس ــیه به تقس ــیمات کش ــوری روســـیه افزود .وی هشـــت ناحیـــه فـــدرال را برای
فدراس ــیون روس ــیه معین کرده ک ــه هر یک از واحدهای فـــدرال در داخل یکـــی از آنها قرار
میگیرند .اداره هر ناحیه فدرال بر عهده یک نماینده از طرف رئیسجمهور روسیه است.
نق ــش این نماین ــده برقراری ارتباط می ــان مقامات واحدهای فـــدرال و مقامات حکومت
فدرال در مس ــکو است و مس ــئولیت اصلی آن نظارت بر اجرای قوانین فدرال در هر یک از
واحدهای فدرالی است.

1-111اطالعات اقتصادی
واح ــد پول روس ــیه روبل( 510ریال) اســـت .روســـیه با تولیـــد ناخالـــص داخلی ۲۱۱۸
میلی ــارد دالر( 80میلی ــون میلی ــارد ریال) در ســـال  ۲۰۱۳هشـــتمین اقتصاد بـــزرگ جهان
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(شش ــمین بر مبنای قدرت برابری خرید) بودهاســـت .روســـیه پس از فروپاشـــی شـــوروی
به اقتصاد بازار روی آوردهاس ــت و به منابع طبیعی عظیم خود متکی است .درآمد سرانه
این کشور در سال  ۲۰۱۳بیش از  ۱۸هزار دالر (بر مبنای قدرت برابری خرید) که این کشور
را در رتب ــه پنجاهوهفت ــم دنی ــا قرار میدهد .این کشـــور یکـــی از پنج عضو دائمی شـــورای
امنیت س ــازمان ملل ،عضو گروه هشت ،شـــورای اروپا ،سازمان تجارت جهانی ،سازمان
همکاری شانگهای و کشورهای مستقل همسود است [.]2
بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)3-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 1کشور روسیه
ب ــرای س ــالهای  2014و  2015ب ــه ترتیب  %0/7و %-3/7اســـت .رشـــد تولیـــد ناخالص
داخلی ایران در س ــال  2015در س ــایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت .بنابراین جهت
مقایس ــه سه نمودار ،س ــال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در ســـال  ،2014میزان رشد
تولی ــد ناخال ــص داخل ــی روس ــیه ( )%0/7از جهـــان ( )%2.6و از ایـــران ( )%4.3پایینت ــر
میباشد [.]5

شکل  )3‑1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی روسیه ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015
1. GDP Growth

یسور روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 29 /

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )4-1میزان تولید ناخالص روســـیه بر اساس سرانه
جمعی ــت 1در س ــالهای  2014و  2015برابر با 14هـــزار دالر (561,302,000ریال) و $ 9،092
( 364،525،556ر ی ــال) میباش ــد .میـــزان تولید ناخالـــص داخلی ایران به ازای ســـرانه
جمعیت در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت مقایسه
س ــه نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014میزان تولید ناخالص
داخل ــی روس ــیه بر اس ــاس س ــرانه جمعیـــت ،از جهـــان و از ایران بیشـــتر اســـت و تفاوت
قابلمالحظهای هم با ایران دارد[.]6

شکل  )4‑1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور روسیه ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان تولید ناخالص داخلی روسیه بر اساس قیمت بازار
در س ــالهای  2000تا  2015در ش ــکل  5-1آورده شده است .میزان تولید ناخالص داخلی
روس ــیه در سال  ،2015برابر با  1تریلیون دالر ( 40،093تریلیون ریال) میباشد .میزان تولید
ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار ،در ســـال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده
است .بنابراین جهت مقایسه دو نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال
 ،2014تولی ــد ناخال ــص داخل ــی روس ــیه  2تریلیـــون دالر( 80،186تریلیون ریـــال) و تولید
2

1. GDP Per Capita
2. GDP at Market Prices
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ناخال ــص داخل ــی ای ــران 425 ،میلی ــارد دالر ( 17،039،525ملیـــارد ریـــال) میباشـــد و
همانطور که در ش ــکل نمایان اس ــت ،تولید ناخالص داخلی روســـیه در حدود پنج برابر
ایران میباشد [.]7

شکل  )5‑1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور روسیه و ایران به قیمت بازار (دالر آمریکا) از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)6-1درآمد ناخالص ملی روسیه بر اساس سرانه
جمعیت  1در سالهای  2013و  2014برابر با 934،166،900( $23،300ریال) و $24،260
( 972،656،180ریال) میباش ــد .همچنین میزان درآمد ناخالص ملی جهان بر اســـاس
س ــرانه جمعی ــت در س ــال  606،045،788( $15،116 ،2014ریال)و این شـــاخص برای
ایران به میزان  698،820،990( $17،430ریال) میباشد [.]8

1. GNI Per Capita, PPP
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شکل  )6‑1نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت کشور روسیه ،ایران و جهان از سال  2000تا 2014

بن ــا بر گزارش بانک جهانی ،میزان درآمد ناخالص ملی 1در ســـالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  8-1آورده ش ــده است ..در س ــال  ،2014درآمد ناخالص ملی روسیه  3.5تریلیون
دالر (140،325،500میلیارد ریال) و درآمد ناخالص ملی ایران ،یک تریلیون دالر (40،593
تریلیون ریال) میباشد[.]9

شکل  )7‑1نمودار درآمد ناخالص ملی کشور روسیه و ایران از سال  2000تا 2015
1. GNI, PPP
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1-111اطالعات سیاسی -اجتماعی
روس ــیه ت ــا پیش از قرن هجدهم یک حکومـــت نه چندان نیرومند در شـــرق اروپا بود و
وس ــعت آن چن ــدان زیاد نبود .تا اینکه در آغاز قرن  ۱۸میـــادی و با اصالحاتی که تزار پتر
بزرگ انجام داد ،این کش ــور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شـــد .در سال ۱۹۱۷
انقالب کمونیس ــتی در این کشور به وقوع پیوســـت و نام کشور به "اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی" تغییر یافت .روسیه ،با عنوان جمهوری فدراتیو روسیه شوروی ،مهمترین
و بزرگترین جمهوری در اتحاد جماهیر شـــوروی بود .در سال  )۱۹۹۱( ۱۳۷۰شوروی پس
از جنگ سرد طوالنی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست.
به طور کلی نوع حکومت روس ــیه جمهوری چند حزبی فدرال اســـت .دولت روســـیه
دارای س ــه قوه :مقننه ،مجریه و قضاییه اســـت .قوه مجریه روســـیه شامل رئیس جمهور،
دولت ،قدرت های مرکزی و غیر رس ــمی است .قوه مقننه روسیه از پارلمان ( قدرت ها و
فرآیند های قانونی) تشکیل شده است .قوه مققنه به تصویب قانون فدرال ،اعالم جنگ،
تصویب معاهدات ،استیضاح رئیس جمهور و غیره می پردازد و دارای دو بخش شورای
دوما و شورای فدراسیون است.
پس از فروپاش ــی اتحاد شوروی کشور روســـیه به عنوان بزرگترین کشور تشکیلدهنده
ش ــوروی ،در بیش ــتر موارد حقوقی و سیاســـی جایگزین آن گردید .قانون اساسی روسیه در
رفراندوم  ۱۲دسامبر سال  ۱۹۹۳با  ۵۸درصد آرا به تأیید عمومی رسیده و طبق آن حکومت
این کشور جمهوری فدرالی گردید .قوه مقننه یا مجمع فدرال از ترکیب شورای فدراسیون
(مجلس س ــنا) ب ــا  ۱۷۸عضو و مجلس دومای کشـــوری با  ۴۵۰عضو تشـــکیل میگردد.
فدراس ــیون روس ــیه ب ــه عنوان یک ــی از چهار جمهـــوری اصلـــی بنیانگذار اتحـــاد جماهیر
شوروی در سال  ۱۹۹۱رأی به انحالل شوروی داد و سپس همراه با روسیه سفید (بالروس)
و اوکراین نقش اصلی را در تأس ــیس اتحادیه کشـــورهای مستقل مشترکالمنافع به عهده
داشت .فرماندهی کل قوا بر عهده رییسجمهور است.
روسیه دارای سه شهر خودمختار مسکو و سنتپترزبورگ و سواستوپول است .علت
اینکه این س ــه ش ــهر خودمختار هستند این اســـت که از نظر مساحت و جمعیت با سایر
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مناطق قابل مقایسه نبوده و همچنین هر سه طی دوران مختلف پایتخت بودند و از این
رو این سه شهر دولت های خود و وزرای خود را دارند .شورای فدراسیون(مجلس سنا) و
مجلس دوما در شهر مسکو مستقر شدهاند.
تع ــداد نف ــرات ارتش در س ــال  ۱۹۹۹بالغ بر یـــک و نیم میلیون نفر بوده اســـت .اقتصاد
روس ــیه و ب ــه ویژه در بخ ــش اروپایی آن تـــا اواخر قـــرن نوزدهم یعنی هنگامـــی که انقالب
صنعتی در اروپا آغاز گشت بر پایه کشاورزی قرار داشت .سپس روند تکاملی اقتصاد این
کش ــور به واس ــطه جنگ جهانی اول و جنگهای داخلی متعاقـــب آن دچار وقفه گردید.
یوس ــف اس ــتالین از رهبران ش ــوروی پایههای پیشـــرفت صنعتی مدرن را بنیـــان نهاد .با
اجرای بازار آزاد ،اقتصاد روسیه با وضعیت بغرنجی روبرو گردید .از طرفی نهادها و روابط
اقتصادی سابق از میان رفت و از طرف دیگر سیستم جدید نیز هنوز استقرار نیافته بود و
م گردید .روسیه اصلیترین صادر
در نتیجه افت تولید در بیش ــتر بخشهای اقتصاد حاک 
کننده منابع طبیعی سوختی به اروپا می باشد .هم اکنون میزان ذخایر بین المللی (ذخایر
ارز و طال) روسیه حدود  ۵۰۰میلیارد دالر است[.]10
بر اس ــاس اطالعات دولت روس ــیه ،وزرات خانه ها و سرویس های دولت به شرح زیر
است[:]11
_وزارت کشور
_وزارت دفاع مدنی ،اورژانس و امداد رسانی

_وزارت توسعه شرق دور
_وزارت امور قفقاز شمالی

_وزارت دادگستری
_وزارت بهداشت و درمان

_وزارت ورزش
_وزارت ساخت و ساز ،مسکن و آب و برق

_وزارت امور خارجه
_وزارت دفاع

_وزارت فرهنگ
_وزارت آموزش و پرورش و علوم

_وزارت منابع طبیعی و محیط زیست
وزارت صنعت و تجارت

_وزارت ارتباطات و رسانه های جمعی
_وزارت کشاورزی

_وزارت حمل و نقل
_وزارت کار و امور اجتماعی
_وزارت مالیه
_وزارت انرژی
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خدمات و نمایندگیهای روسیه:1

_آژانس فدرال ذخایر دولتی
_سرویس اطالعات خارجی
_سرویس امنیتی فدرال
_خدمات گارد ملی فدرال

_اداره اجرایی کل ،رئیس جمهور روسیه
_خدمات فدرال آمار دولتی

_خدمات ف ــدرال برای نظارت بر حمایت از مصرف

_خدمات گارد فدرال
_خدمات فدرال برای نظارت مالی
_آژانسهای آرشیوی فدرال
_خدمات فدرال ضد انحصار

کننده و رفاه

_خدمات فدرال برای محیط زیســـت ،فـــن آوری ،و
نظارت هسته ای

_آژانس فدرال برای سازمان علمی

_آژانس فدرال برای امور قومی

شکل  )8‑1ساختار کالن سیاسی روسیه

1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بنا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشـــد جمعیت روســـیه بین سالهای  2000تا 2015
در شکل  10-1نش ــان دادهشده است .همانطور که در شکل مشخص است ،جمعیت
1. Federal Services and Agencies
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روس ــیه در س ــال  144.096.812 ،2015نفـــر میباشـــد درحالیکه جمعیت ایران در ســـال
 79.109.272 ،2015نفر میباشد [.]12

شکل  )9‑1نمودار رشد جمعیت روسیه و ایران از سال  2000تا 2015

س ــن اف ــراد میتوان ــد در می ــزان کمکهای خیریـــه مذهبـــی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین س ــن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
یش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایـــش یابد ،باالتر
که س ــبب م 
شه ــای مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
ب ــودن گرای 
سنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هستند و راحتتر میتوانند از اندوخته خود
ب ــه دیگران کم ــک نمایند .همچنین مطالعات نشـــان میدهد که افراد با نزدیک شـــدن به
پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشند [.]13
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت
مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و درعینحال
م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمت ــری به کمک کردن ابـــراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخش ــندگی افراد س ــنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر
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سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند.
درصد گروههای س ــنی مختلف در کشـــور روسیه در ســـال  2014مطابق جدول  1-1و
شکل  10-1بوده است[.]14
    جدول  )1‑1درصد گروههای مختلف سنی برحسب جنسیت

درصد

نسبت مرد به زن

ردیف گروه سنی (سال)
1

14-0

16.94

1.045

2

24-15

9.71

1.04

3

54-25

45.16

0.96

4

64-55

14.27

0.75

5

 65و باالتر

13.92

0.45

6

جمعیت کل

100

0/99

شکل  )10‑1نمودار ساختار سنی شهروندان روسیه در سال 2014
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1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
در طی بیش ــترین دوران حکومت اتحادیه ی شـــوروی جرأت بیان مذهب به صورت
ج ــدی ،تضعیف ش ــده ب ــود و گروه کمونیســـت نهادهـــای مذهبی را تحـــت کنترل خود
داشت .هر چند در اواخر سالهای  ،1980حکومت شروع به سبک کردن محدودیتهای
خود نسبت به مذهب کرد ،و در  1990قانون ،آزادی به مراتب بیشتری را به روسیان اعطا
کرد .به دنبال انحالل اتحادیه جماهیر شـــوروی در ســـال  ،1991مذاهب شروع به افزایش
کردند ومذاهب س ــنتی به خصوص مذهب مســـیحیت ارتدوکس تجدیـــد حیاتی دوباره
یافتند.
اج ــداد روس ــیان امروزی مذه ــب ارتدوکـــس را در قرن ده بـــرای خـــود برگزیدهاند ،این
مذهب اکنون اولین مذهب در کش ــور روســـیه اســـت .کلیســـای ارتدوکس روسیه به طور
وس ــیعی هم توسط معتقدان به آن و هم توسط کسانی که اعتقادی به آن ندارند به عنوان
نم ــادی از فرهن ــگ و می ــراث روس ــیه مورد احترام اســـت ،هر چنـــد ،نقش کلیســـا پس از
اتحادیهی جمهوری ش ــوروی تقسیم شده اســـت .همچنین میان یک ضد سامی (فرقه
های ملی گرا در س ــطح باال درون کلیســـا) و دیگر فرقه هایی که حامیان آزاد منشی بیشتر
(یعنی رویکردی جهانی به امور جهانی) هستند ،تضاد وجود دارد.
اس ــام در روسیه بیش از  ۱۴۰۰سال قدمت دارد .در منطقه "پاولژیه" (سواحل رودخانه
ولگا) اسالم تقریبا صد سال جلو تر از گرایش روسیه به شاخه ارتدوکس مسیحیت بعنوان
مذهب رس ــمی وجود داشته اس ــت .در حال حاضر اسالم از لحاظ تعداد پیروان ،دومین
مذهب رس ــمی روس ــیه بع ــد از ارتدوکس بشـــمار میآیـــد .در حـــال حاضر بنا بـــه ارزیابی
کارشناس ــان بی ــن  ۱۵ت ــا  ۲۴میلی ــون مســـلمان در روســـیه زندگـــی مـــی کننـــد.
طبق آخرین سرش ــماری عمومی که در ســـال  ۲۰۰۲صورت گرفت تعداد پیروان اســـام در
ح ــدود  ۱۴,۵میلیون نفر می باش ــد .این در حالیســـت کـــه بنا به ارزیابی شـــورای مفتیان
روسیه در کشور بیش از  ۲۳میلیون مسلمان از  ۳۸قوم مختلف وجود دارد[.]15
مسیحیت ،اسالم ،بودائیسم و یهودیت به عنوان تنها مذاهب سنتی روسیه شناخته
می ش ــدند .قانون فعالیت سازمانهای بیان کنندهی مذهبی و دیگر اعتقادات مذهبی
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را محدود می کند ،این سازمان ها پیش از اینکه جایگاه باالتری را کسب کنند ،بایستی
س ــالیانه برای یک دوره ی  15س ــاله توسط دولت به ثبت می رسیدند .در طول این زمان
آنه ــا ق ــادر ب ــه انتش ــار ،توزیع ی ــا آموزش مـــادی مذهـــب نبودند ،اگر چـــه میتوانســـتند در
فعالیتهای خیر خواهانه شرکت کنند[.]16
با توجه به اطالعات بدست آمده اکثر مردم روسیه بدون اعتقاد و بدون دین هستند و
این میراثی است که حکومت شوروی بعد از هفت دهه به جا گذاشته است .بطور کلی
روس ــیه رسما ارتدوکس ،مسیحیت ،اسالم ،یهودیت ،بودیسم را به عنوان ادیان سنتی به
رس ــمیت می ش ــمارد .تا س ــال  15 ،2006تا  20درصد روسها ارتودوکـــس 10 ،تا  15درصد
مردم آنان مسلمان و  2درصد آنان مسیحی و بقیه مردم بدون دین هستند[.]17
رتبهبندی و وضعیت کشور روسیه در امور وقف و خیریه
ب ــر اس ــاس رتبهبندی گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهان 1از میـــان دولتهای برتر
اهداکننده کمکهای بشردوس ــتانه بینالمللی ،رتبه بندی و وضعیت کشـــور روسیه در
امور وقف و خیریه بصورت جدول  2-1است.
جدول  )2‑1رتبه بندی و وضعیت کشور روسیه در امور وقف و خیریه

معیار

رتبهبندی

دولتهای برتر اهداکننده کمکهای بشردوستانه بینالمللی (حجم
کمکهای بشردوستانه) در سال 2015

129

کمک به بیگانگان در جهان

130

کمکهای مالی در جهان

133

میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015
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)1. Global Humanitarian Assistance (GHA

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور روسیه

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور روسیه
2-222مقدمه
در فصل گذش ــته ،اطالعاتی کلی درباره کشور روسیه بیان شد .پیش از وارد شدن به
ساختار وقف و امور خیریه در کشور روسیه ،ارائه تعاریفی از مفاهیم وقف و امور خیریه و
قوانین مربوط به آن در این کش ــور ضروری است؛ بنابراین در این فصل ابتدا به تعاریفی از
خیریه و وقف در کش ــور روس ــیه می پردازیم ،سپس فرم های سازمانی خیریه ها ،تعاریف
فرم های سازمانی و فعالیت هایشان بیان می شود.
در کش ــور روس ــیه به دو مفهوم وقف و خیریه در قانون مدنی اشاره شده است .خیریه
ها و موقوفات میتوانند در ش ــکل های ســـازمانی مختلفی مطابق با قانون مدنی و قانون
خیریه تش ــکیل ش ــوند .قوانی ــن مالی و مالیاتی مربوط به این ســـازمان هـــا در قانون بودجه
(قوانین مالی و مالیاتی) ارائه ش ــده اســـت .از این رو ،برای بیان مفاهیم خیریه و وقف در
این فصل از بند های مربوط به وقف و امور خیریه از این قوانین استفاده شده است.

2-222خیریه
فعالیت ه ــای خیرخواهانه فعالیت های داوطلبانه شـــهروندان و اشـــخاص حقوقی
هستند که به نقل و انتقاالت نوعدوستانه اموال (مادی یا غیر مادی) به دیگر شهروندان و
یا اش ــخاص حقوقی می پردازند مانند حمایت های مالی ،فعالیتهای نوعدوستانه و یا
خدم ــات و حمایت های دیگر [ .]18در روســـیه قانون مدنـــی فعالیت های حمایتی را به
عن ــوان فعالی ــت هایی برای انتق ــال بالعوض دارایی ،حـــق مالکیت ،اســـتفاده و انتقال
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امالک و انجام و ارائه بالعوض کارها و خدماتی در زمینه های فرهنگی و هنری و آموزشی
تعریف می کند.
2-22222منبع درآمد خیریه
منابع شکل گیری دارایی یک سازمان خیریه کوچک می تواند موارد زیر باشد:
 دستاورد های ساخته شده توسط بنیانگذاران سازمان خیریه. کمکهای ارائه شده توسط شهروندان و اشخاص حقوقی بهصورت پول و ... درآمد حاصل از تحقق پروژهها ،ازجمله درآمد حاصل از اوراق بهادار؛ درآم ــد حاصل از انج ــام مجموعهای از فعالیتها بهمنظـــور جذب منابع (اجرایبرنامههای تبلیغاتی برای جذب کمکهای بشر دوستانه و داوطلبانه ،اجرای برنامههای
س ــرگرمکننده ،فرهنگی ،ورزشی و س ــایر رویدادهای عظیم ،راهاندازی کمپینهای برای
که ــای خیرخواهان ــه ،برگـــزاری قرعهکشـــی و مزایـــده منطبـــق بـــا قوانین
جمـ ـعآوری کم 
فدراسیون روسیه و فروش اموال و کمکهای مالی که توسط افراد خیر به خیریه دادهشده
است).
 درآمد حاصل از فعالیت کسبوکاری که توسط قانون مجاز بوده است. درآمد حاصل از فعالیت شرکتهای اقتصادی که توسط سازمان خیریه راهاندازیشدهاند.
 فعالیت های داوطلبانه -منابع دیگر که توسط قانون ممنوع نشده است.

2-222وقف
وقف یکنهاد س ــازمانیافته اس ــت که میتواند اموالی را که بهوسیله اهداکنندهها به
س ــازمانهای غیرتج ــاری اختصاص مییابد را اســـتفاده کند .کمکها 1بـــه اوقاف فقط
میتوانند بهصورت پول ،سهام واجد شرایط ،و یا امالک و مستغالت باشند .بهطور کلی
معن ــای وقف حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری ،چه از راه فروش و چه از
راه بخش ــش و در مقابل منافع و س ــود حاصل از آن را در راه خدمت به مردم و گرهگشـــایی
1. donations
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مشکالت و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان میباشد.

2-222سازمانهای غیردولتی ،غیرانتفاعی/غیرتجاری
کش ــور فدرال روسیه سازمانهای غیردولتی 1و ســـازمانهای غیرتجاری 2بسیاری را به
رس ــمیت میشناسد .با بدتر شدن وضعیت حقوق انســـانی در روسیه در طول سالهای
گران روسیه
اخیر ،به نظر میرسد که دولت باید پیامدهای مستقیم افزایش موضع اقتدار ِ
مانند رش ــد تأثی ــر گروههای افراط ــی در اجتماع را تحمل کند .از ســـال  2000پـــس از پایان
دوران اتحاد جماهیر ش ــوروی ،دولت روسیه بهطور پیوســـته از اصالحات دموکراتیک ،
دس ــتاوردهای مخاطره انگیز حقوق بشـــر که شـــامل آزادی مذهب و اعتقاد میشـــد دور
ش ــده بود .در ای ــن زمان بود ک ــه س ــازمانهای غیرتجاری بیشـــتر موردتوجه قـــرار گرفتند.
بهطورکلی س ــازمانهای غیرتجاری وســـیعترین شـــکل ســـازمان داوطلبانه تشکیلشـــده
ً
توسط شهروندان است که از آن بهعنوان یک "ارتباط اجتماعی "3نام میبرند .معموال در
روس ــیه س ــازمانهای غیرتج ــاری و غیردولتـــی را بهعنـــوان ســـازمانهای غیردولتـــی
میشناس ــند.بهطورکلی ب ــا توج ــه ب ــه قوانیـــن و اصالحـــات قوانیـــن میتـــوان گفـــت کـــه
ً
سازمانهای غیرتجاری ،غیردولتی و غیرانتفاعی عموما در روسیه دارای یک مفهوم بوده
و به س ــازمانهایی گفته میش ــوند که برای رســـیدن به برخی اهداف مطلوب اجتماعی،
فعالیتهای خیرخواهانه،بشردوستانه و بهبود رفاه عموم مردم فعالیت میکنند.]19[.
در زمان فروپاش ــی ش ــوروی ،برخی از  NGOبه روی موضوعات حســـاس سیاسی و یا
فعالیتهای رس ــمی دیگر تمرکز داشتند و ســـبب ایجاد ناامنی برای فعالیتهای NGO
ً
های دیگر میش ــدند (مخصوص ــا برای  NGOهایی کـــه منابع مالی خارجـــی را دریافت
میکنن ــد) .بنابرای ــن بع ــد از فروپاش ــی جماهیر شـــوروی ،درزمانی که روســـیه در حال باز
ساخت خود بود ،امریکا و اروپا از روسیه درخواست کردند تا روابط جهانی قویتری برای
رش ــد بازیگ ــران فراملی با آنها فراهم کنند .این شـــرایط ســـبب پشـــتیبانی ســـازمانهای
غیردولتی روس ــیه ش ــد .س ــرانجام این ســـازمانها با اصطالحات جدید ،عناصر جهانی
1. Non government organization
2. Non commercial organization
3.social association
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جدید ،جامعه مدنی جدید ش ــکل گرفتند .این ســـازمانها در روســـیه به پر کردن فاصله
رفاهی در میان مردم کمک کردند .ازآنجاییکه روسها از دولت انتظار داشتند تا برخی
نیازهای آنها را فراهم کند نیاز به س ــازمانهای غیردولتی بیشـــتر به چشـــم میخورد و از
آنها بهعنوان ارائهدهندگان خدمات نام میبردند.
قانون مدنی برای س ــازمانهای غیرتجاری 1روســـیه یک چهارچوب حقوقی اولیهای را
ایج ــاد ک ــرده اس ــت و آن را ب ــه دو گروه نهادهـــا (اشـــخاص) دارای شـــخصیت حقوقی و
نهادهای واحد تقسیم کردهاند.
•نهادهــا (اشــخاص) دارای شــخصیت حقوقــی شــامل بنیادهایــی هســتند کــه
نهــا حــق شــرکت در مدیریــت نهــاد رادارنــد (حــق عضویــت دارنــد)
نگــذاران آ 
بنیا 
ماننــد :تعاونیهــای مصرفکننــده ،ســازمانهای دولتــی ،انجمنها(اتحادیههــا)
احزاب سیاسی .
•نهادهــای واحــد برخالف نهادهای(اشــخاص) دارای شــخصیت حقوقــی ،بنیانگذاران
نهــا ممکــن اســت جــز مدیران(شــرکتکنندگان) نباشــند و درواقــع ممکــن اســت حــق
آ
عضو یــت نداشــته باشــند .ایــن گــروه از ســازمانهای غیرتجــاری شــامل صندوقهــای
عمومــی خیر یــه ،مؤسســات خصوصــی ،ســازمانهای غیرتجــاری مســتقل،
سازمانهای مذهبی هستند[.]20
به طور کلی می توان گفت که س ــازمان غیر دولتی و یا غیر انتفاعی سازمانی است که
بدس ــت آوردن س ــود ،هدف فعالیتهای آنها نیست .این سازمان های غیر انتفاعی به
منظ ــور دس ــتیابی به اه ــداف اجتماعی ،خیریه ،فرهنگی ،آموزشـــی و ســـایر مقاصد می
توانند ایجاد ش ــوند .عملکرد همه آنها به نفع جامعه اســـت .این سازمانها می توانند به
حفاظت از سالمت مردم و یا یک منطقه خاص و یا شهرستان ،توسعه ورزش و حمایت
از حقوق مردم بپردازند .برخی س ــازمان های غیر دولتی به حمایت از حقوق شـــهروندان،
یعنی  کمک های حقوقی در حوزه های مختلف اجتماعی میپردازند .باید توجه داشت
 .1واژه روس ــی  "”некоммерческаяدر زب ــان انگلیس ــی به دو واژه غیـــر تجاری و غیر انتفاعی اشـــاره دارد .بنابراین ســـازمان های غیر
تجاری و غیر انتفاعی در روسیه به یک مفهوم هستند
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ک ــه هیچک ــدام از این اش ــکال س ــازمانی برای ســـود مالی فعالیـــت نمی کننـــد بلکه برای
پاس ــخگویی به نیازهای روحی ،روانی و اخالقی جامعه به فعالیت می پردازند .ســـازمان
های غیر انتفاعی ،حق ش ــرکت در فعالیت های کارآفرینی را تا آنجایی دارند که بتوانند
به اهداف قانونی خود دست یابند .
در روس ــیه و بس ــیاری از کش ــورها ســـازمانهای غیـــر دولتـــی به عنوان ســـومین بخش
اقتصادی جامعه تعریف می شوند.
بخش اول :سازمانهای دولتی
بخش دوم :کسب و کارها
بخش سوم :سازمانهای غیر انتفاعی
بخش چهارم :خانوادهها
در همه کش ــورهای پیشرفته سومین بخش اقتصادی(سازمانهای غیرانتفاعی) یک
منب ــع مفید برای جامعه محس ــوب میشـــوند کـــه ســـازمانهای آن به حمایـــت از مردم،
ته ــای محلی ،درمان و تحصیـــل میپردازند .اگرچه در روســـیه این بخش
محی ــط ،دول 
توسعه اندکی داشته است.
2-22222فعالیتهای مجاز برای سازمانهای غیرتجاری
ً
سازمانهای غیرتجاری عموما نمیتوانند از سود خود در میان سازمان استفاده کنند.
در قانون انجمنهای عمومی ذکرش ــده است که بنیادهای عمومی باید داراییهای خود
را به هدف سود منافع عمومی استفاده کنند و استفاده مدیران و بنیانگذاران از داراییها
برای منافع شخصی ممنوع است.
انجمنهای عمومی ،بهاستثنای سازمانهای تخصصی مانند اتحادیههای کارگری
ً
و انجمنهای سیاسی ،عمال هیچ محدودیتی در فعالیتهایی که اهداف اولیه آنها را
دنبال میکنند ندارند مانند فعالیتهای سود متقابل .همه بنیادها باید در فعالیتهای
عامالمنفعه شرکت کنند .فعالیتهای اولیه مؤسسات بهطور گسترده باید فعالیتهای
فرهنگی باش ــند که سودآور نباشند .خیریهها هم باید حداقل یکی از فعالیتهایی را که
در قوانین خیریه بیانشدهاند را برای فعالیتهای خود در نظر گرفته باشند.
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2-22222فعالیتهای غیرمجاز برای سازمانهای غیرتجاری
_فعالیتهای اقتصادی که سبب ایجاد درآمد میشود ممنوع است.
_قان ــون مدنی و قانون س ــازمانهای غیرتجاری اجازه انجام فعالیتهای سیاســـی را به
هیچیک از سازمانهای غیرتجاری نمیدهد.
_تمام فعالیتهایی که س ــبب دریافت پول بالعوض و یا دیگر دارایی از شـــهروندان و یا
س ــازمانهای آمریکایی میشود و یا اجرای برنامهها و پروژههایی توسط آنان در مرزهای
روسیه که ممکن است تهدیدی برای منافع روسیه باشد ممنوع است.
_اس ــتفاده دارایی خیریهها ب ــرای پش ــتیبانی بخشها ،حرکات و کمپینهای سیاســـی
ممنوع است.
که ــای مالی س ــازمانهای مذهبـــی ،نهادهای دولتـــی ،شـــهرداری ،انجمنهای
_کم 
عموم ــی بینالملل ــی ،جنبشهای بینالمللی و شـــهروندان خارجـــی از نامزدها ممنوع
است.
هرگون ــه فعالیت با س ــازمانهای نامطلوب 1و نمایندگیهای آنها( ســـازمانهایی که
فعالیتهای آنها نشاندهنده یک تهدید به اصول و مبانی نظام قانونی روسیه و امنیت
این کش ــور است ).در سراس ــر قلمرو روسیه و یا حتی به اشترا کگذاری منابع اطالعاتی با
این سازمانها ممنوع است .اگر دادگستری روسیه توسط نظارت خود بر سازمانها متوجه
ش ــود که نهادی با سازمانهای نامطلوب در ارتباط است ،آن نهاد جرائم سنگینی را باید
بپردازد(جریم ــه ح ــدود 500000رو ب ــل و ممنوعیـــت فعالیـــت بـــه مدت  10سال).لیســـت
سازمانهای نامطلوب توسط وزارت دادگستری ارائه میشود.

2-222اشکال حقوقی ثبت خیریه ها و موقوفات
با توجه به مفاهیم وقف و امور خیریه ،در کشـــور روســـیه وقف و امور خیریه میتوانند
بهصورت یکی از فرمهای سازمانهای غیر تجاری ثبت شوند .در این کشور خیریه ها به
ش ــکل انجمنهای عمومی ،بنیادها و موسســـهها می توانند ثبت شوند .اوقاف در کشور
روس ــیه به شکل س ــازمانهای عمومی ،ســـازمان های مذهبی و بنیاد ها می توانند ثبت
1. Undesirable organization
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شوند که در ادامه هر یک از این اشکال سازمانی تعریف شده اند.
2-22222شکلهای سازمانی قابل ثبت برای خیریهها
س ــازمان خیریه یک س ــازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است ،که باید به اهدافی که در
قان ــون خیریه بیانش ــده اس ــت ،عم ــل کندو نفـــع جامعـــه را در نظر بگیـــرد .انجمنهای
عموم ــی ،بنیادهای وقفی یا موسسـ ـهها ممکن هســـتند بهعنوان یک خیریه ثبت شـــوند
(مطاب ــق با قانون خیریه) .در روس ــیه یک موسســـه تنها در صورتـــی میتواند بهعنوان یک
س ــازمان خیریه ثبت ش ــود که یک س ــازمان خیریه دیگر بنیانگذار آن باشـــد .شکلهای
دیگر س ــازمانهای غیرتج ــاری درصورتیکه مطابق بـــا قوانین فدرال ســـازمانهای خیریه
باش ــند ،ممک ــن اس ــت بهعن ــوان خیریـــه ثبت شـــوند .قوانیـــن روســـیه بهطور خـــاص به
سازمانهای غیرتجاری مستقل 1اجازه نمیدهد بهعنوان سازمان خیریه ثبت شوند.
ا گ ــر درآمد س ــازمان خیریه از مخارج آن بیشـــتر شـــود ،مقدار باقیمانـــده نباید در میان
بنیانگذاران آن توزیع ش ــود بلکه باید در جهت تحقق اهدافی که به خاطر آنها ســـازمان
سش ــده اس ــت اس ــتفاده شـــود .در ســـازمانهای خیریـــه بنیانگـــذاران حق
خیر ی ــه تأسی 
عضویت ندارند.
دول ــت به عل ــت اعط ــای منافع مالیاتـــی به ســـازمانهای خیریـــه ،هنـــگام ثبت این
سازمانها ،نظارتهای سخت گیرانهای به روی فعالیتها ،مخارج و اداره امور داخلی
آنها انجام می دهد .در حال حاضر قوانین فدرال برای ســـود ســـازمانهای خیریه مالیات
خاصی در نظر نگرفتهاند[.]18
همانطور که در بخش قبل اش ــاره شـــد ســـازمان خیریه میتواند به یکی از شکلهای
سازمانها/انجمنهای عمومی ،بنیادهای وقفی یا موسسهها ثبت شوند .در زیر تعاریف
هر یک از اشکال سازمانی ذکرشده بیان میشود:
2-2222222انجمنهای عمومی
انجمنه ــای عمومی یک س ــازمان داوطلبانه خودگردان و غیرانتفاعی اســـت که برای
 .1یک س ــازمان در زمینه خدمات آموزش ــی ،سیاس ــی -اجتماعی ،فرهنگی و غیره ،اســـت که در عمل اغلب با ارائه خدمات خود  ،برای
هزینه هایشان درآمد تولید می کنند).

 / 48آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور روسیه

ش ــکلگیری ابتکارات شهروندانی که بر اساس منافعی مشترک متحد شدهاند تا اهداف
کلی در منش ــور سازمانی خود را محقق سازند ،تشکیلشده است .بر اساس قانون فدرال
انجمنه ــای عموم ــی میتوانن ــد ب هص ــورت ســـازمانها ،دفاتـــر نمایندگـــی یـــا شـــعبهها،
انجمنهای غیردولتی و یا غیرانتفاعی خارجـــی فعالیت نمایند .بهطورکلی انجمنهای
عمومی ممکن است به یکی از فرمهای قانونی زیر باشد[.]21
_سازمان غیردولتی
_جنبشهای تودهای
_صندوق عمومی
_جوامع محلی
_احزاب سیاسی
بر اس ــاس قانون فدرال روس ــیه تصمیمگیری در مورد ثبت انجمنهای عمومی توسط
یک قدرت اجرایی فدرال در دادگس ــتری انجام میشـــود .بنابراین راهاندازی یک انجمن
عموم ــی مراح ــل و قوانین خ ــاص خ ــود را دارد.مراحل شـــکلگیری انجمنهـــای عمومی
بهصورت زیر هست:
شکلگیری انجمن عمومی:
انجمنه ــای عموم ــی در ابت ــدا بای ــد حداقـــل دارای ســـه بنیادگـــذار باشـــند .ســـپس
بنیانگ ــذاران نی ــاز به اعض ــا و ش ــرکتکنندگان در انجمنهای عمومـــی رادارند .وقتیکه
انجمنهای عمومی به فرمهای قانونی و یا سازمانی درآمدند حقوق و وظایف بنیانگذاران
نه ــای آنه ــا بیان خواهند ش ــد .ســـپس ایـــن انجمنها بایـــد برای اینکـــه بتوانند
در قانو 
بهعنوان یکنهاد حقوقی از مزایا و حقوق آن بهره ببرند در دولت ثبت شوند ،که این ثبت
بر اساس قوانین فدرال در ثبت دولت از اشخاص حقوقی و افراد بازرگان است .تا یک ماه
بعد از درخواس ــت ثبت انجمن عمومی ،سرویس ثبت با تشکیل کمیسیونهایی نتیجه
اج ــازه ثب ــت و یا ع ــدم اجازه ثب ــت انجمن عمومی را اعـــام میکند .هـــر انجمن عمومی
میتواند نشانههایی مانند پرچم و یا نمادهای دیگر مخصوص خود داشته باشند[.]21
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2-2222222موسسهها
موسسـ ـهها ی ــک بنی ــاد هس ــتند که در روســـیه و چند کشـــور دیگر اتحادیـــه جماهیر
شوروی سابق به وجود آمدهاند .بنیانگذاران مؤسسات مانند بنیانگذاران بنیادها  ،حق
عضویت ندارند .عالوه بر آن برخالف بنیادها ،موسســـهها حق مالکیت در اموالی که به
آنها رسیده است را به دست نمیآورند .بنیانگذاران موسسهها در قبال هرگونه تعهدات
مؤسس ــات مس ــئول هس ــتند .به دلیل عدم توانایی بنیانگـــذاران در پرداخت بدهیهای
موسسـ ـهها ،بنیانگ ــذاران خصوص ــی تمایلـــی به ایجـــاد موسســـهها برای شـــکلدهی به
ً
ته ــای خ ــود را ندارن ــد و معموال بـــرای فعالیتهـــای خود به جســـتجوی فرمهای
فعالی 
س ــازمانی دیگری میروند .مؤسس ــات دولتی بهطورکلی با اســـتفاده از داراییهای دولتی
ایجادشده است .مدارس ،امکانات بهداشت و درمان و سازمانهای فرهنگی نمونههای
رایج از مؤسسات عمومی هستند[.]20
2-2222222بنیادها
بنیاده ــا نهادهایی بر اس ــاس داراییها هســـتند که بنیانگـــذاران آنها حق عضویت
ندارند و توس ــط افراد /اشخاص حقوقی برای اهداف اجتماعی ،خیرخواهانه ،فرهنگی،
آموزشی و یا دیگر اهداف عمومی به وجود آمدهاند[.]20
2-22222شکلهای سازمانی قابل ثبت برای اوقاف
همانطور که در بخش قبل اشاره شد اوقاف میتواند به یکی از شکلهای سازمانها/
انجمنهای عمومی ،بنیادهای وقفی یا موسســـهها ثبت شـــوند .در زیر تعاریف هر یک از
اشکال سازمانی ذکرشده بیان میشود:
2-2222222سازمانهای عمومی
سازمانهای عمومی یکنهاد مانند "انجمن" ها است که در گفتگوهای بینالمللی
اس ــتفاده میشود .یک س ــازمان عمومی یک سازمان بر اساس عضویت افراد است که در
آن افراد بر اس ــاس منافع و اهداف مشترک در چارت سازمانی قرار میگیرند .سازمانهای
عموم ــی در س ــطوح مختل ــف اداری و قضایی بر اســـاس قلمـــروی ارضـــی فعالیتهای
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خود(مللی ،بینالمللی،بین منطقهای ،محلی و منطقهای) ،ثبتشدهاند.
2-2222222بنیادها
بنیادهای نهادهایی بر اس ــاس داراییها هســـتند که بنیانگذاران آنها حق عضویت
ندارند و توس ــط افراد /اشخاص حقوقی برای اهداف اجتماعی ،خیرخواهانه ،فرهنگی،
آموزشی و یا دیگر اهداف عمومی به وجود آمدهاند[.]20
2-2222222سازمانهای مذهبی
قانون بیان میکند که اوقاف باید بهوســـیله یک شـــرکت مدیریتی باکیفیت که تحت
قرارداد با صاحب س ــازمان غیرتجاری وقف است ،مدیریت شود .درآمد حاصل از وقف
میتواند توس ــط یک س ــازمان غیرتجاری برای تأمین مالی فعالیتهای قانونی(مطابق با
منشور سازمانی) خود استفاده شود .حداقل زمان الزم برای ایجاد وقف ده سال است.
•سازمان جامعهمحور

در قوانین فدرال ،یک سری سازمانهای جامعهمحور تعریفشدهاند که میتوانند به
یکی از برگههای س ــازمان غیرتجاری تشکیلشـــده و درزمینههای توسعه جامعه مدنی و
مش ــکالت اجتماع ــی فعالی ــت کنن ــد .در قانـــون ســـازمانهای غیرتجـــاری فهرســـتی از
فعالیته ــای س ــازمانهای غیرتج ــاری تعریفشـــده اســـت کـــه شـــامل فعالیتهـــای
خیرخواهانه و فعالیتهای داوطلبانه تسهیل سازمانهای خیریه هستند .البته مطابق با
قوانین مالیاتی ،معافیتها یا منافع مالیاتی شامل حال این نوع سازمانها نمیشود.

2-222نیات خیرخواهانه
با توجه به قانون خیریه ،حمایت اجتماعی و حفاظت از شـــهروندان ،بهبود وضعیت
نه ــا با فراهم کردن وس ــایل ان ــدک ،توانبخشـــی اجتماعی افراد بیـــکار و معلول،
م ــادی آ 
افرادی که قادر نیس ــتند بهطور مس ــتقل حقوق و منافع قانونی خود را محقق سازند نیات
خیرخواهانه نام دارند که به شرح زیر میباشند:
_آمادهسازی جمعیت برای غلبه بر مشکالت پس از بالیای طبیعی مانند محیطزیست،
صنعتی ،و یا دیگر انواع فجایع و جلوگیری از این نوع حوادث.
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_ارائ ــه کمک به قربانی ــان بالیای طبیعی ،محیطزیســـت ،صنعتی و دیگـــر انواع فجایع
اجتماعی ،ملی-مذهبی ،مجرمان و پناهندگان.
_کم ــک درزمینه تقویت صلح و دوســـتی در میان مـــردم ،و در جلوگیری از درگیریهای
اجتماعی ،ملی -مذهبی؛
_کمک درزمینه ایجاد قدرت و نقش خانواده در جامعه؛
_کمک درزمینه پشتیبانی از زایمان ،دوران کودکی و پدر شدن؛
_کمک در حوزههای آموزش ،علم و فرهنگ ،هنر و روشنگری و پرورش فکری ؛
_انجام فعالیتهایی مانند پیش ــگیری از بیمار یها و حفاظت از ســـامت شهروندان،
تبلیغات برای زندگی سالم و بهبود نگرش اخالقی و روانی شهروندان؛
_کمک درزمینه فعالیتهای فیزیکی و ورزشهای سازمانیافته؛
_حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش؛
_حفاظ ــت و نگه ــداری مناس ــب از ســـاختمانها ،اشـــیاء و مناطق تاریخـــی ،فرقهها و
ارزشهای فرهنگی[.]18

2-222قوانین و مقررات وقف و امور خیریه
2-22222قانون مدنی
قان ــون مدنی روس ــیه دارای  4بخش اســـت 77 ،مرتبه اصالحشـــده اســـت و توســـط
مجلس دوما تصویبشده است .بخشهای این قانون عبارتاند از:
بخ ــش اول :در تاریخ  30نوامبر  1994تصویبشـــده اســـت .موضـــوع این بخش قانون
مدنی مقررات عمومی است.
بخش دوم 26 :ژانویه  1996تصویبشـــده ،یکم مارس  1996اجراشده است .موضوع
این بخش قانون مدنی قوانین در زمینه مراجع داوری است.
بخش س ــوم :اول نوامبر  2001تصویبشده اســـت 14 ،نوامبر  2001توسط شورای فدرال
تائی ــد ش ــده ،اول مارس  2002اجراش ــده اســـت .موضوع ایـــن بخش قانون مدنـــی قوانین
جانشینی است.
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بخش چهارم 24 :نوامبر  2006تصویبشـــده 8 ،دســـامبر  2006توســـط شـــورای فدرال
تائید شده ،اول ژانویه  2008اجراشده است .موضوع این بخش قانون مدنی قوانین مرتبط
با فعالیتهای هوشمندانه و استفاده از افراد است.
2-22222قانون بودجه(قوانین مالی و مالیاتی)
این قانون در 17جوالی 1998توسط مجلس دوما تصویب و توسط شورای فدرال تائید
ش ــده اس ــت ،این قانون  44مرتبه اصالحشـــده اســـت .بهطورکلی این قانـــون دارای پنج
بخش بهصورت زیر است:
بخش اول :قوانین بودجه
بخش دوم :سیستم بودجه(بودجه سازمانها)
بخش سوم :روند بودجه
بخش چهارم :مجازات عدم رعایت قوانین بودجه
بخش پنجم :مقررات نهایی
2-22222قانون خیریه
قانون خیریه در  7ژوالی  1995توسط مجلس دوما تصویبشده در  11آ گوست 1995
اجراشده و  4مرتبه اصالحشده است .این قانون دارای پنج بخش به شرح زیر هست:
بخش اول :مقررات عمومی
بخش دوم :روش تنظیم و یا متوقف کردن فعالیتهای سازمانها
بخش سوم :روشهای اجرای فعالیتهای سازمان خیریه
بخش چهارم :تضمین دولت برای فعالیتهای خیریه
بخش پنجم :مقررات نهایی
2-22222قانون انجمن های عمومی
قان ــون انجمنه ــای عموم ــی در  19می  1995توســـط مجلس دوما تصویبشـــده و 8
مرتبه اصالحشده است .این قانون دارای چهار بخش به شرح زیر هست:
بخش اول :مقررات عمومی
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بخش دوم :روش تنظیم و یا متوقف کردن فعالیتهای انجمنهای عمومی
بخش سوم :حقوق و وظایف انجمنهای عمومی
بخش چهارم :انجمنهای عمومی بینالمللی

| فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت موجود کمکهای
بشردوستانه و غیرانتفاعی کشور روسیه

3-3روند توسعه و وضعیت موجود کمکهای بشردوستانه و غیرانتفاعی
کشور روسیه
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور روسیه و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور روسیه
پرداخت ــه میش ــود و پـ ـسازآن به بررس ــی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و
درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در بخش روند تاریخی توسعه ،مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور
اوق ــاف ،قانونها و دس ــتورالعملهای تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور
مربوط به آنها بیانشده است.

3-333روند تاریخی توسعه بنیادهای وقفی در روسیه
بنیادهای مدرن در روس ــیه دهههای بعد از انقالب کمونیســـت ظاهر شـــدند .بعد از
انقالب کمونیس ــتی  1917یک س ــنت روسی توســـط خانوادههای اشـــرافی و صنعتگران
ثروتمند ارائهش ــده بود بهطور یکه بیشتر آنها به روی کمک درزمینه فعالیتهای هنری
تمرکز داشتند .این افراد برای رفع نیازهای اجتماعی و عمومی شرکت میکردند .در رژیم
کمونیستی اگرچه سالمت عمومی در نظر گرفتهشده بود ولی به ایجاد بنیادهای خیریه و
بشردوس ــتانه اجازه داده نمیش ــد فعالیت کنند .بهطورکلی در زمان شـــوری سابق انجام
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کارهای خیرخواهانه یا حمایتی  ،یک عمل سرمایه گرایی محسوب میشد و ممنوع بود.
فروپاشی رژیم کمونیستی باروی کار آمدن گروههای ثروتمندی از صنعتگران و کارآفرینان
همراه ش ــد که س ــبب افزایش کمکهای مردمی گشت .در اواسط دهه  1990کمکهای
ف ــردی به  1میلیون دالر و کمکهای شـــرکتها بـــه حدود  100میلیـــون دالر افزایش یافت.
باگذش ــت زمان بخشهای بشردوستانه بســـیاری در روسیه سازماندهی شد .برای مثال
صندوق خیریه کمکهای اولیه 1در سال  1993برای همکاری با افراد ،بنیادها ،شرکتها
و دیگ ــر اهداکنندهه ــا ایجاد ش ــد .این صندوق به توســـعه فعالیتهـــای اهداکنندهها و
اجرای برنامههای خیرخواهانه کمک میکند.
عالوه بر آنیک چهارچوب قانونی و اجرایی برای بخش بشردوســـتانه در روســـیه ایجاد
شد که به فراهم کردن امکان تحصیالت پیشرفته و باال بردن آ گاهی عمومی میپرداخت.
در س ــال  ،1998پنج سازمان بشردوستانه روسی و آمریکایی شامل بنیادهای آمریکایی و
روس ــی ،ف ــروم اهداکنن ــدگان روس ــی)RDF( 2را بهعنوان یک ســـازمان غیردولتی رســـمی
بنیانگذاری کردند .این فروم ب هس ــرعت رشـــد یافت و شامل  50عضو روسی و غیر روسی
شد .مأموریت  RDFباال بردن مزایای کمکهای مالی سازماندهی شده بود که هدفشان
توسعه جامعه مدنی و دموکراتیک روسیه است.
بعد از س ــال  2000این کمکها با خصوصیســـازی شـــرکتهای دولتی و جلوگیری از
تجم ــع ثروته ــای عظیم توس ــط "حزبهـــای طرفدار حکومـــت" (الیگاشـــی ) و یا دیگر
کارآفرینان بهسرعت افزایش یافت .شرکتهای خصوصی با ارائه سرویسهای اجتماعی
خود جایگزین نقش ش ــرکتهای دولتی شدند .عالوه بر آن برخی بنیادهای خصوصی بر
اس ــاس اف ــراد و خانواد هه ــای ثروتمند ایجاد شـــدند کـــه از شـــرکتها متمایـــز بودند .این
بنیاده ــای خصوص ــی بهعن ــوان س ــازمانهای غیرانتفاعـــی و ســـکوالری کـــه بـــه ایجـــاد
کمکهای مالی و یا اجرای برنامههای کمکهای مالی میپردازند ،تعریفشدهاند.
در پایان س ــال  2006روسها بیش از  20بنیاد را پایهگذاری کردند که کمکهای مالی
برجس ــتهای را ارائ ــه میدادن ــد مانند صنـــدوق خیریـــه بالدیمیر پوتین که بر اســـاس ثروت
1. Charities Aid Fund
2. Russian Donors Forum
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 Norilsk Nickel and Rosbankبود .این بنیاد برای فعالیتهای فرهنگی راهاندازی شد.
ً
اساسا شرکتهای خصوصی روسیه ابتدا به روی حمایت از هنر ،کلیسای ارتودوکس،
یتیمخانهها ،سالمت کودکان تمرکز کرده بودند[.]22
فعالیتهای بشردوس ــتانهای را که کشـــور روســـیه از ســـال  2005تا  2010درزمینههای
مختلف انجام داده است در شکل 1-3نشان دادهشده است[.]23

شکل  )1‑3زمینههای فعالیتهای بشر دوستان کشور روسیه از سال  2005تا 2010

در س ــال  ،2010ده کشور دریافتکننده کمکهای بشردوستانه از روسیه عبارتاند از
هائیت ــی ،افغانس ــتان ،قرقیزس ــتان ،جمهـــوری دموکراتیـــک کنگـــو ،گینـــه ،پاکســـتان،
ازبکس ــتان ،صربس ــتان ،مغولس ــتان ،یمـــن که اطالعات مربـــوط به آن در جـــدول  1-3و
شکل 2-3نشان داده شده است:
جدول   )1‑3ده کشور دریافتکننده کمکهای بشردوستانه از روسیه (بر اساس میلیون دالر)

2010

US$m

هائیتی

11.9

افغانستان

5.0

قرقیزستان

4.7
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2010

US$m

جمهوری دموکراتیک کنگو

2.0

گینه

1.7

پاکستان

1.6

ازبکستان

1.5

صربستان

0.5

مغولستان

0.3

یمن

0.1

شکل  2‑3ده کشور دریافتکننده کمکهای بشردوستانه از روسیه (بر اساس میلیون دالر)

در می ــان کش ــورهای دنیا ی ــک گروه کوچک از کشـــورها وجـــود دارد کـــه در دهه اخیر
کمکهای مالی از کش ــور های مختلف دریافت می کنند و هم به کشـــورهای مختلف
که ــای مال ــی اه ــدا میکنند .ای ــن گروه بهعنـــوان اعضـــای کمککنندههـــای فعال
کم 
درزمینهبشردوستی محسوب میشوند .این گروه شامل کشورهای  :برزیل ،روسیه ،هلند،
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چین و افریقای جنوبی اس ــت .روند کشور روســـیه از سال  2000تا  2010درزمینه دریافت و
یا اهدا کمکهای بشردوستانه در شکل  3-3نشان دادهشده است[.]23

شکل  )3‑3روند کشور روسیه از سال  2000تا  2010درزمینه دریافت و یا اهدا کمکهای بشردوستانه(بر اساس
میلیون دالر)

3-333روند توسعه و اصالحات قوانین
3-33333روند اصالحات قانون مدنی
قانون مدنی روسیه در سال  1994میالدی توسط مجلس دوما تصویبشده است و در
س ــال  1995این قانون اجراش ــده است .قانون مدنی روســـیه از قوانین روم سرچشمه گرفته
است .در قرنهای  18و  19میالدی تحت تأثیر هنجارهای آلمانی و هلندی بوده است.
این قانون دارای چهار بخش است:
 .1مقررات عمومی
.2تعهدات خاص
 .3قوانین جانشین
 .4قوانین فعالیتهای فکری افراد
در طی این سالها قانون مدنی روسیه  77مرتبه در بخشهای مختلف اصالحشده
است [.]28
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3-33333روند اصالحات قانون بودجه(قوانین مربوط به امور مالی و مالیاتی)
این قانون در س ــال  1998توس ــط مجلس دوما تصویبشده است و در سال  1998نیز
اجرا ش ــده اس ــت .بهطورکلی این قانون شـــامل همه قوانین و مقـــررات درزمینه امور مالی
است .این قانون از سال تصویب تاکنون  44مرتبه اصالحشده است [.]29
3-33333روند اصالحات قوانین فدرال سازمانهای خیرخواهانه
_قان ــون ف ــدرال ب ــا ش ــماره  FZ-94در مجلس دومـــا در تاریـــخ هفتم ژوالی ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در چهارم ژوالی ســـال  2003اصالحاتی به روی آن انجامشـــده
است این قانون درزمینه فعالیتها و اهداف خیرخواهانه است.
_قان ــون ف ــدرال ب ــا ش ــماره  FZ-31در مجلس دومـــا در تاریـــخ هفتم ژوالی ســـال 1995
بش ــده است و در مارس سال  2002اصالحاتی به روی آن انجامشده است این
تصوی 
قانون درزمینه تجدیدنظر در زمینه ثبت یا عدم ثبت سازمانهای خیرخواهانه است.
_قان ــون ف ــدرال ب ــا ش ــماره  FZ-112در مجلس دومـــا در تاریـــخ هفتم ژوالی ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در بیس ــت و پنجـــم ژوالی ســـال  2002اصالحاتـــی بـــه روی آن
انجا مش ــده اس ــت این قانون در زمینه وضعیت اموال سازمان خیریه در هنگام انحالل
سازمان است.
_قان ــون فدرال ب ــا ش ــماره  FZ-122در مجلـــس دوما در تاریـــخ هفتم ژوالی ســـال 1995
بش ــده اس ــت و در بیس ــت و دوم آ گوســـت ســـال  2004اصالحاتـــی بـــه روی آن
تصوی 
انجا مش ــده اس ــت ای ــن قان ــون در زمینـــه منابـــع تشـــکیلدهنده امـــوال ســـازمانهای
خیرخواهانه است.
_قان ــون ف ــدرال ب ــا ش ــماره  FZ-31در مجلس دومـــا در تاریـــخ هفتم ژوالی ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در بیس ــت و یکـــم مـــارس ســـال  2002اصالحاتـــی بـــه روی آن
انجا مش ــده اس ــت این قانون در زمینـــه کنترل بر عملکـــرد ســـازمانهای خیرخواهانه و
مسئولیت سازمانهای خیرخواهانه است [.]18
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3-33333روند اصالحات قوانین فدرال انجمنهای عمومی
_قان ــون فدرال با ش ــماره  FZ-26در مجلس دوما در تاریخ چهاردهم آوریل ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در تار ی ــخ دوازدهـــم مـــارس ســـال  2002اصالحاتی بـــه روی آن
انجامشده است این قانون در زمینه ایجاد ،سازماندهی مجدد ،انحالل ،ایجاد شعب
انجمنهای عمومی خاص ،خیریهها ،واحدهای دادوستد است.
_قان ــون فدرال با ش ــماره  FZ-112در مجلس دوما در تاریخ چهاردهم آوریل ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در تاریخ بیست و پنجم ژوالی سال  2002اصالحاتی به روی آن
انجامش ــده اس ــت این قانون در زمینه محدودیتهای تشـــکیل و حقوق انجمنهای
عمومی و توابع آنها است.
_قان ــون فدرال با ش ــماره  FZ-26در مجلس دوما در تاریخ چهاردهم آوریل ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در تار ی ــخ دوازدهـــم مـــارس ســـال  2002اصالحاتی بـــه روی آن
انجا مش ــده است این قانون در زمینه تعداد نفرات بنیانگذاران انجمنهای عمومی در
زم ــان ش ــکلگیری آنها ،حق ــوق و وظایـــف انجمنهای عمومـــی در قبال اســـتفاده از
نامش ــان ،کمکهای مالی برای انجمنهـــای عمومی که برای آمادهســـازی انتخابات
شکل میگیرند ،است.
_قان ــون فدرال با ش ــماره  FZ-58در مجلس دوما در تاریخ چهاردهم آوریل ســـال 1995
بش ــده اس ــت و در تاریخ بیســـت و نهم ژوئن ســـال  2004اصالحاتی به روی آن
تصوی 
انجا مش ــده اس ــت این قان ــون درزمینه نحوه ثبت،اجـــازه ثبت ،ســـازماندهی مجدد و
انحالل انجمنهای عمومی است.
_قانون فدرال با ش ــماره  FZ-169در مجلس دوما در تاریخ چهاردهم آوریل ســـال 1995
بش ــده اس ــت و در تار ی ــخ هشـــتم دســـامبر ســـال  2003اصالحاتـــی بـــه روی آن
تصوی 
انجامش ــده اس ــت ای ــن قان ــون درزمینه نحـــوه وظایـــف انجمنهـــای عمومـــی ،تعلیق
فعالیتها در صورت عمل نکردن به قوانین است.
قانون فدرال با ش ــماره  FZ-31در مجلس دوما در تاریخ چهاردهم آوریل ســـال 1995
تصویبش ــده اس ــت و در تاریخ بیس ــت یکم مـــارس ســـال  2002اصالحاتی بـــه روی آن
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انجامشده است.

3-333وضعیت موجود کمکهای بشردوستانه در روسیه
امروزه روس ــیه دارای بنیادها و برنامههای خیرخواهانه ای اســـت که شامل حدود 200
اهداکننده خارجی 10 ،بنیاد خانوادگی و خصوصی و حدود  20بنیاد اجتماعی هســـتند.
همزمان ش ــرکتهای اهداکننده کمکهای مالی بســـیاری را ارائه میدهند .شـــرکتها
میدانن ــد ک ــه چگونه مناف ــع اجتماع ــی میتواند به حفظ یـــک تصویر مثبـــت از آنها در
جامعه کمک کند .در این دوره ش ــرکتها تالش کردند تا فعالیتهای بشردوستانه خود
را بهصورت استراتژیک انجام دهند[.]23

3-333وضعیت موجود بخشهای غیرانتفاعی در روسیه
ب ــه طور کل ــی تعداد کل س ــازمان های غیرانتفاعی ثبت شـــده در وزارت دادگســـتری
روسیه مطابق جدول  2-3می باشد:
جدول  )2‑3تعداد کل سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده در وزارت دادگستری روسیه

نوع سازمان

تعداد کل سازمان های ثبت شده
در وزارت دادگستری

ثبت سازمانهای غیرانتفاعی

226016

شعب و دفاتر نماینده سازمان

135

مراکز خودمختار ملی و فرهنگی

1

دفاتر و سازمانهای مذهبی خارجی

14

سازمانهای غیر دولتی خارجی

156

ب ــا توجه ب ــه آمار بهدسـ ـتآمده از یک کاتالوگ وب-بیس در روســـیه ،منابـــع اینترنتی
بخشهای غیرانتفاعی در روسیه به شرح زیر میباشند:
_س ــازمانها :س ــازمانهایی ک ــه ب ــه حفاظـــت از حقـــوق ،محیطزیســـت و جوانـــان
میپردازند( 256لینک درزمینه سازمانها ).
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_پروژهه ــا :پروژههای حقوق بش ــر ،پروژههایـــی در زمینه حقوق و آمـــوزش( 77لینک در
زمینه پروژه ها)
_جوامع آنالین :مانند اجالسها و انجمنها( 5لینک در زمینه جوامع آنالین)
_کمکهای مالی و پش ــتیبانیها :این کمکها شامل بنیادهای خیریه و مراکز پشتیبان
سازمانهای غیرانتفاعی است( 77لینک در زمینه کمکهای مالی و پشتیبانیها)
_اطالع ــات :اطالعات ــی در زمین ــه کتابخانههـــا ،انتشـــارات ،پژوهشهـــا( 45لینـــک
اطالعاتی)
_آموزشوپرورش :شامل سمینارها ،کارآموز یها ،واحدهای آموزشی برای سازمانهای
غیرانتفاعی( 6لینک مرتبط با آموزشوپرورش)
در بخ ــش کمکهای مالی و پش ــتیبانیها تعـــداد بنیادهای خیریـــه  53عدد و مراکز
پشتیبان سازمانهای غیردولتی  24عدد بیانشده است[.]24
فعالیتهای بشردوستانه روس ــیه از سال  2005تا  2010در بخشهای سازمانی مطابق
جدول  3-3است[.]23
جدول  )3‑3فعالیتهای بشردوستانه روسیه در بخشهای سازمانی از سال 2005تا 2010

بخشها
بخشهای عمومی

2009 2008 2007 2006 2005

%27.0 %8.2 %68.2 %41.4 %100.0 %66.8

جوامع مدنی و سازمانهای غیردولتی
کمکهای چندجانبه
صندوقهای پاسخگو بهضرورت ها

2010

%24.4
%33.2

%73.0 %91.8 %31.8 %34.2
%8.3

س ــازمانهای بینالملل ــی دریافتکننـــده کمکهای بشردوســـتانه از روســـیه و میزان
کم ــک دریافتی آنها برحس ــب میلی ــون دالر از ســـال  2005تا  2010در جدول  4-3نشـــان
دادهشده است[.]23
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جدول  )4‑3میزان کمکهای بشردوستانه روسیه به سازمانهای بینالمللی از سال 2005تا 2010

با توجه به آمار بهدسـ ـتآمده ،میزان کمکهای مالی کشـــور روسیه به سازمان ملل در
مقایسه با دیگر اهداف بشردوستانه در اوایل دهه اول سال  2000بسیار کم و ناچیز بوده ولی
بهمرورزم ــان افزایشیافت ــه و در س ــالها  2009و  2010افزایـــش چشـــمگیری داشـــته
است(شکل.]23[ )4-3

اهداف بشر دوستانه دیگر

کمک مالی روسی به سازمان ملل

شکل  )4‑3مقایسه میزان کمکهای مالی روسیه به سازمان ملل با دیگر کمک های بشردوستانه از سال 2005
تا(2010بر اساس میلیون دالر)

3-333مقایسه وضعیت کشور روسیه در حوزه وقف و امور خیریه با دیگر کشورها
ش ــاخص بخش ــندگی در دنیا1ی ــک گـــزارش ســـالیانه اســـت کـــه توســـط بنیـــاد امـــور
خیریه( )CAFبا اس ــتفاده از دادههای جمعآور یشـــده توسط شرکت تحقیقاتی گالوپ،
منتشر میشود و به رتبهبندی بیش از  140کشور دنیا ازنظر میزان خیر بودن مردم میپردازد.
در این تحقیق حدود  1000پرسشنامه در هر کشور میان گروههای نمونه توزیع میگردید.
اف ــراد منتخ ــب در نمونه آم ــاری بهگونـ ـهای انتخاب میشـــوند که تمامـــی مناطق (حتی
مناطق روستایی) و طبقههای اجتماعی را شامل شوند .در کشورهای بزرگتر مانند چین
1. World Giving Index
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و روسیه تعداد پرسشنامهها به  2000عدد افزایش یافت.
این پرسشنامه شامل سه سؤال اصلی است:
_آیا در ماه گذشته پولی به سازمانهای خیریه اهدا نمودهاند؟
_آیا فعالیت داوطلبانهای در مؤسسات خیریه انجام میدهند؟
_آیا به افرادی که نیازمندان را نمیشناسند برای انجام کار خیر کمک میکنند؟
این ش ــاخص بر اس ــاس س ــه معیار کمـــک به خارجیـــان ،کمک مالی بـــه خیریهها و
اختصاص زمان برای کار داوطلبانه تعریفشـــده اســـت که کشـــور روســـیه در رتبهبندی
سال  2015این گزارش رتبه هشتم را در جهان کسب کرده است.
مرکز پیش ــرفت جهانی 1در انستیتو هادسون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص
س ــهولت کمکهای بشردوستانه 64 2کشـــور دنیا ( %81جمعیت جهان) در تمام قارهها
پرداخته اس ــت و میزان توانایی آنها در ایجاد محیطی برای فعالیتهای بشردوســـتانه را
موردمطالعه قرار داده اس ــت که کش ــور روســـیه رتبـــه پنجاه ام را به خـــود اختصاص داده
اس ــت .بر اساس سه ش ــاخص میزان ســـهولت فعالیت بشردوستانه کشـــورها رتبهبندی
ش ــده است )1 :سهولت ثبتنام و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی )2 ،سیاستهای
مالیاتی برای کس ــری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی )3 ،ســـهولت ارسال و دریافت پول
نقد و کاال از مرزها [.]25
شاخص سهولت کمکهای بشردوستانه یک معیار اولیه از میزان سهولت بخشندگی
و کم ــک در داخل یک کش ــور یا فرات ــر از مرزهای آن کشـــور و کمک به تعداد کشـــورهای
بیش ــتری اس ــت .فاکتورهای مختلفی بر میزان ســـهولت عملکرد بخش بشردوســـتانه در
کش ــورها مؤث ــر اس ــت .ضواب ــط و قوانین مبـــادالت خارجی و کنتـــرل ســـرمایه ،کار را برای
سازمانها و افراد فعال در بخش بشردوستانه بینالمللی دشوار میسازد.
این ش ــاخص به کش ــورها امتی ــازی بین  1تـــا  5اختصاص میدهد که عـــدد  1معرف
فضایی اس ــت که مانع فعالیتهای بشردوســـتانه میشـــود و عـــدد  5مختص به فضای
حامی فعالیتهای بشردوس ــتانه اس ــت .رتبه کشـــور روســـیه در شـــاخص کلی سهولت
)1. Center for Global Prosperity (CGP
2. Index of Philanthropic Freedom
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بخشندگی  ،2.9سهولت ثبتنام و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی ،2.4سیاستهای
مالیاتی برای کس ــری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی  3.1و سهولت ارسال و دریافت پول
نقد و کاال از مرزها  3.3است [.]25
بهطورکل ــی مطاب ــق با ش ــاخص جهانـــی اهداکنندگان کشـــور روســـیه دارای رتبه 129
اس ــت .جدول 5-3امتیازات کش ــور روســـیه را مطابق با شـــاخص جهانی اهداکنندگان
بیان میکند [.]27
جدول  )5‑3امتیازات کشور روسیه مطابق با شاخص جهانی اهدا کنندگان

امتیاز کلی
شاخص جهانی
اهداکنندگان

شاخص جهانی
اهداکنندگان

75

133

130

129

رتبه

%19

%9

%32

%20

درصد رتبه

کمکهای کمک به
زمان انجام
بیگانگان
کارهای داوطلبانه مالی

ازنظ ــر میزان پذیرش پناهجو و درآمد اختصاص دادهشـــده به آنها کشـــور روســـیه در
مقایس ــه با دیگر کش ــور های فعال در زمینه کمک های بشردوستانه،از جایگاه متوسطی
برخوردار است و تا حدودی توانسته است پناهجویان را بپذیرد [.]26
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شکل  )5‑3میزان درآمد سرانه اختصاص دادهشده به پناهندگان

3-33333حجم کمکهای بشردوستانه در سال 2010
در شکل  6-3حجم کمکهای بشردوستانه در سال  2010برحسب میلیون دالر برای
کشورهای نخست در این زمینه نمایش داده شده است .همانطور که مشخص میباشد
کش ــور ف ــدرال روس ــیه با اخت ــاف در این جـــدول در مقام بیســـت و دوم قـــرار دارد .میزان
کمکهای کشور روسیه  40میلیون دالر در سال  2010بوده است.
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شکل  )6‑3حجم کمکهای بشردوستانه در سال (2010میلیون دالر)

با توجه به تحلیلهای انجامشده در زمینه درصد تولید ناخالص داخلی اهداشده به
س ــازمانهای غیرانتفاعی توس ــط افراد در سال  2016کشور روسیه با  %34رتبه هشتم را به
خود اختصاص داده است.

شکل  )7‑3کمکهای خیرخواهانه توسط افراد بهعنوان درصد تولید ناخالص داخلی
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3-333مساجد شاخص روسیه
3-33333مسجد قل شریف Qolsharif Mosque
ساختمان اصلی این مسجد به دست ایوان مخوف ویران شد ،لذا اطالعات چندانی
در ب ــارهی آن وج ــود ندارد .مس ــجد دو طبقهی قل شـــریف ،یک طبقه را بـــه نیایش و یک
طبقه را به موزهی اسالمی خود اختصاص داده است .گنبد مرکزی این مسجد  ۳۹متر و
چه ــار من ــاره ی اصل ــی آن  ۵۷مت ــر ارتفاع دارنـــد .در بیســـت و یک فوریه ســـال  ۱۹۹۶به
درخواس ــت مینتیمر ش ــایمیف رئیس جمهور تاتارســـتان بازسازی مســـجد آغاز شد و در
جوالی سال  ۲۰۰۵در دوره ی جشنهای هزارهی قازان رسما افتتاح شد.

شکل  )8‑3مسجد قل شریف

مس ــجد قل شریف موجب شده تا تشکیالت کاخ ،امروزه سمبولی از یک توازن چند
فرهنگی در میان چند نژادی تاتارس ــتان باشـــد ،و نیز مدعی بزرگ ترین مسجد در اروپای
ش ــرقی ش ــود .ساخت این مس ــجد نه تنها وضعیت کرملین را در شهر ،بلکه حتی تجسم
هنری از کلیه مراکز تاریخی شهر را نیز تغییر داده است ،و در نتیجه مبدل به نقطه تحولی
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آش ــکارا در تاریخ س ــرزمین تاتار ش ــده است .مســـجد قل شـــریف جدید تنها یک مسجد
نیس ــت ،و حتی مس ــجد اصلی کازان و استان آن به شـــمار نمی رود ،بلکه سنبلی تازه از
شهر کازان و تاتارستان است ،و مرکز جلب توجه تاتارها از سراسر جهان می باشد .مجتمع
مسجد قل شریف بیشتر یک مرکز فرهنگی ،آموزشی و علمی است تا مذهبی.
از س ــال  ،۲۰۰۹این مسجد به دومین مسجد بزرگ در اروپا ( به استثنای ترکیه ) پس از
مسجد گنبد مرکزی گروزنی شهرت یافته است .ساختمان اصلی این مسجد در قرن ۱۶
در کاخ کرملین ساخته شد ،و جایگاهی برای مسلمین میباشد.
3-33333مسجد سن پترزبورگ
هنگامی که در س ــال  ۱۹۱۳مس ــجد ســـن پترزبورگ در روسیه افتتاح شـــد؛ بزرگترین
مسجد در اروپا محسوب میشد ،با منارههایی به ارتفاع  ۹۴متر و گنبدی جذاب که ۳۹
متر ارتفاع دارد .این مس ــجد در مرکز ش ــهر سن پترزبورگ و در ســـاحل رودخانه واقع شده،
گنب ــد الج ــوردی رن ــگ آن از روی پ ــل تثلیـــت بـــر روی رودخانه نـــوا (روســـیه) قابل رویت
میباشد .این مسجد بزرگ ،میتواند پذیرای پنج هزار نمازگزار روسی باشد.

شکل  )9‑3مسجد سن پترزبورگ
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3-33333مسجد جامع مسکو
مس ــجد جام ــع مس ــکو نام مس ــجدی تاریخـــی و قدیمـــی در کالنشهر مســـکو واقع در
پایتخت فدراس ــیون روسیه میباش ــد ،که در سال  ۱۹۰۴میالدی توســـط معمار نیکوالی
ژوکوف بنیانگذاری شده است .این مسجد یکی از چهار مسجد فعال در مسکو میبود.
مسجد جامع مسکو در نزدیک خیابان المپیک و در اطراف ورزشگاه سرپوشیده المپیک
در مرکز مس ــکو واقع ش ــده ب ــود .این مســـجد در دوران فعالیتش به عنوان مســـجد مرکزی
مسلمانان در روسیه شناخته میشد .همچنین گاهی اوقات مسجد جامع مسکو؛ مسجد
یش ــد ،زیرا اغلب کســـانی که از مســـجد جامع مســـکو بـــرای عبادت
تاتار نی ــز نامی ــده م 
اس ــتفاده میکردن ــد را اق ــوام تاتار تش ــکیل میدادند .مســـجد جامـــع در ژوئن ســـال 2008
می ــادی ب ــه عنوان ی ــک اثر وارد میراث فرهنگی روســـیه شـــد ولی در پایان همان ســـال از
فهرس ــت میراث فرهنگی برداش ــته ش ــد که به دنبال آن در ســـال  ۲۰۱۱بنا بـــر تصمیمات
بح ــث برانگیزی مس ــجد تخریب ش ــد ،که این نخســـتین تخریب یک بنـــای مذهبی در
مسکو بعد از سال  ۱۹۷۸بود.

شکل  )10‑3مسجد جامع مسکو
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سرانجام در سال  ۲۰۱۵عملیات ساختمان جدید این مسجد پس از  ۱۰۰سال به اتمام
رس ــید و با حضور والدیمیر پوتین و جمعی از نمایندگان کشـــورهای اسالمی افتتاح شد.
این مسجد در  ۳۱هزار متر مربع مساحت و در  ۶۶طبقه احداث شده و گنجایش پذیرایی
۱۰هزار نفر در درون و دسـ ـتکم ۱۰هزار نفر در محوطه خود را دارا می باشـــد .هزینه ساخت
این مسجد نزدیک  ۱۵۰۰میلیون یورو بوده است.

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور روسیه

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور روسیه
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پس از معرف ــی انواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه ،به
شناس ــایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه به نقشـــی که در وقف و امور خیریه کشـــور
روس ــیه ایفا میکنند ،پرداخته شده است .سپس نگاشت نهادی تمامی این بازیگران به
ن ترسیمش ــده اســـت و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه
همراه نوع ارتباطات آ 
فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزه وقف و امورخیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عم ــل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت هســـت .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
بر این اس ــاس نهادهای سیاسـ ـتگذار در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور روســـیه
شامل :رئیسجمهور ،نخستوزیر ،وزارت دارایی و وزارت دادگستری است.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
شرکتها و مردم را تنظیم میکند .کارکردهای تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود
آمدهاند ازجمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه بهمنظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
بهمنظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون
بهعنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که بهواسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
1. command and control
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دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیمی :1ای ــن رویکرد میتواند بهعنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجـــرا میکنند .بهعنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیم ــی اغلب بهعنوان یک روش کســـبوکار دیده میشـــود که اقدام انحصاری
بهمنظ ــور جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
ب ــاالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهی ــت جامع قوانین تنظیمشـــده هســـت .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یـــک رویکرد غیر دموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیمنشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تشویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط ب ــا تصمیم یا فعالیت خاص هســـت .از یکســـو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
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جریم هه ــا هس ــت .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بـــر
عملکرد )PBR(1است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات هس ــت .بهعالوهPBR ،بیشـــتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق بهصورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآین ــد تنظی ــم را کاهش میدهد .بهعـــاوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگیری ش ــرکت ،که آیا از قان ــون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد،را فراهم میکند.
اگرچه بهعنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر
منعط ــف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت ،اشـــاره کـــرد .از مفروضات
ً
اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی اســـت که لزوما در همه موارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار "ب ــد"  ،مانن ــد آلودگ ــی ،میتوانـــد پـــاداش بگیرد اگـــر کـــه قوانین بهطـــور صحیح
تنظیمنشده باشند.
ب ــر این اس ــاس نهاده ــای تنظیمکننده ،در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور روســـیه
شامل :بخش س ــازمانهای غیرانتفاعی وزارت دادگســـتری ،شعب منطقهای برای ثبت
سازمانها ،سرویس مالیاتی و سرویس نظارت امور مالی است.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
یش ــوند و ه ــدف آن توس ــعه و بهب ــود بـــازار خدمـــات هســـت .یـــک تســـهیلکننده،
م 
تأمینکنن ــدگان خدم ــات را از طریق انجام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجارب
مفید و ایجاد ظرفیت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تسهیلکننده شامل ارزیابی
خارجی تأثیر تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی
1. Performance-based regulation
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بهتر هست .عمل تسهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا
انجامش ــده و میتواند ش ــامل س ــازمانهای غیردولتـــی و کارفرمایـــان و عاملهای دولتی
باشد .عالوه بر موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیسی از مجموعه
خیری هه ــا و ی ــا انجام خدمات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد بهعنوان
کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
بر این اس ــاس نهادهای تس ــهیلکننده ،در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور روســـیه
شامل :س ــایت راهنمای س ــازمانهای غیرانتفاعی به نام رانت ،تسهیل فرآیندهای ثبت
ش ــرکتها و پای ــگاه داده کلیه س ــازمانهای غیردولتی ثبتشـــده در وزارت دادگســـتری
هستند.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف رادارند نیز بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شـــناخته میشوند [ [41در
کش ــور روس ــیه ارائهدهندگان خدمات بنیـــاد میخان پروخـــوروو ،والدیمیـــر پوتین ،کمیته
کمکهای مدنی ،بنیاد وقفی  Dynastyهستند.

 4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزه وقف و امور خیریه در کشور روسیه فعالیت مینمایند؛ ابتدا نگاشت نهادی مربوط
به این کنشگران در شکل ( )1-4نشان داده شده است و سپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگر ،تس ــهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در حوزه وقف و امور
خیریه ،مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
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شکل  )1‑4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور روسیه

4-44444ریاست جمهوری و نخست وزیری
ق ــوه مجریه روس ــیه متش ــکل از رئیس جمهور و یـــک کابینه به رهبری نخســـت وزیر و
معاونی ــن وی و وزراء اس ــت .نخس ــت وزیـــر ،معاونیـــن وی و وزراء همگی توســـط رئیس
جمهور منصوب شده و فقط نخست وزیر توسط مجلس دوما هم تایید میشود .رئیس
جمهور در روس ــیه وظایفی مختلفی را بر عهده دارد که در ادامه بدان اشـــاره شـــده است.
ریاست دولت را بر عهده دارد؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح و نیز مسئولیت تسلیحات
هس ــتهای این کش ــور را بر عهده دارد؛ مسیر سیاســـتهای داخلی و خارجی را معین می
کنـ ـد؛ مس ــئولیت اج ــرای قان ــون اساســـی و احقـــاق حقـــوق شـــهروندان را بر عهـــده دارد؛
مس ــئولیت دفاع از حاکمیت روس ــیه را بر عهده دارد؛ نخســـت وزیر موظف است به طور
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مس ــتقیم به رئیس جمهور گزارش دهد؛ عزل و نصب نخست وزیر و وزیران کابینه را که
باید رای موافق پارلمان را داشته باشند انجام می دهد؛وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع،
وزارت کش ــور،وزارت ش ــرایط اضطراری و وزارت دادگســـتری مســـقیما بـــه رئیس جمهور
گزارش می دهند؛ تشکیالت ریاست جمهوری مستقر در کرملین را اداره می کند؛ رئیس
جمهور حق دارد ریاس ــت نشست های کابینه را بر عهده بگیرد ولی معموال این وظیفه را
به نخس ــت وزیر واگذار می کند؛ اعضای شورای امنیت روسیه را تعیین و فعالیت های
انها را کنترل می کند .شورای امنیت روسیه بر سیاست های دفاعی و امنیتی این کشور
نظارت دارد؛ رئیس جمهور می تواند در صورتی که احســـاس کند امنیت ملی تهدید می
شود حالت فوق العاده یا مقررات نظامی در کشور اعالم کند.
نخس ــت وزیر در روس ــیه ریاس ــت نشســـت های کابینه را بر عهده دارد؛ دفتر نخست
وزیر روس ــیه در کاخی در مس ــکو واقع است که در روبروی کرملین قرار دارد؛در صورتی که
رئیس جمهور ناتوان ش ــده و نتواند به مسئولیت هایش عمل کند نخست وزیر جای وی
را می گیرد؛ وزارتخانه های غیر نظامی مانند وزارتخانه های اموزش و پرورش و بهداشت
مس ــتقیما به نخست وزیر گزارش می دهند؛ سیاست خارجی و داخلی و نیز فرمان های
ریاس ــت جمهوری ،قوانی ــن و توافقنامه های بیـــن المللی را اجرا می کند؛ نخســـت وزیر
سیاس ــت های اقتص ــادی و مالی را هماهنگ کرده و دارایی هـــای فدرال را مدیریت می
کند؛ بهای گاز ،برق و حمل و نقل داخلی را تعیین می کند؛ نخست وزیر سیاست های
مربوط به امور اجتماعی،کاری و مهاجرت را کنترل میکند.
4-44444وزارت دادگستری
بهطورکل ــی در نهاده ــای اجرایی روســـیه ،ریاســـتجمهور در رأس قرار دارد و ســـپس
وزارتخانهها ،نمایندگیها و س ــرویسهای فدرال قـــرار میگیرند .یکی از این وزارتخانهها،
وزارت دادگس ــتری اس ــت .این وزارت خانه توســـط وزیر ،معاون وزیر و هیئتمدیره اداره
میشود .وزارت دادگستری مس ــئولیت تدوین و اجرای سیاستها دولت در زمینه های
زیر را دارد[:]37
_سیستم های کیفری

 / 84آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور روسیه

_تدو ی ــن قوانی ــن ب ــرای ثب ــت س ــازمانهای غیرانتفاعی شـــامل شـــعبههای بینالمللی
س ــازمانها ،س ــازمانهای غیردولت ــی و غیرانتفاعـــی خارجی ،انجمنهـــای عمومی،1
احزاب سیاسی ،سازمانهای مذهبی.
_اج ــرای قان ــون و کنت ــرل ق ــدرت درزمینههای ثبـــت ســـازمانهای غیرانتفاعی شـــامل
ش ــعبههای بینالملل ــی س ــازمانها ،ســـازمانهای غیردولتی و غیرانتفاعـــی خارجی،
انجمنهای عمومی ،2احزاب سیاسی و سازمانهای مذهبی.
ته ــای س ــازمانهای غیرانتفاعـــی با اهـــداف منشـــور و قوانین
_کنت ــرل انطب ــاق فعالی 
فدراسیون روسیه
_کنترل و نظارت به روی سیستم اسناد رسمی و ثبت دولت از آمارهای حیاتی.
ساختار واحدهای این وزارت خانه بهصورت زیر است:
_بخش ثبت مقررات دپارتمان
_بخش سازماندهی و کنترل
_بخ ــش مق ــررات قانونی ،تجز ی ــه و کنترل در حـــوزه اجرای تحریمهـــای جنایی و اعمال
قضایی
_بخش سرویسهای مدنی و انسانی
_بخش همکاری و حقوق بینالملل
_بخش حقوق کیفری و آییننامه اداری
_بخش قانون اساسی و توسعه روابط فدرال و دولت خودمختار محلی
_بخش قوانین اقتصادی
_بخش اداری
_دپارتمان سازمانهای غیرانتفاعی
_بخش کمکهای قانونی و تعامل با سیستم قضایی
_بخش تصویب قانون
_دفتر نماینده فدراسیون روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا
1.Public association
2.Public association
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_دستگاه خارجی وزارت دادگستری روسیه
عالوه بر آن در س ــایت وزارت دادگســـتری یک ســـری ســـازمانهای تابعه معرفی شده
است (شکل )2-4که برخی از آنها به بیان اطالعاتی در زمینه حمایت دولت از سازمان
های غیر انتفاعی و اطالعات سازمانهای غیر انتفاعی ثبت شده می پردازند.

شکل  )2‑4پورتالهای سازمان های تابعه وزارت دادگستری

4-4444444پورتال سازمانهای غیردولتی ثبتشده
س ــایت وزارت دادگس ــتری دارای یـــک پایـــگاه داده عظیمـــی از کلیـــه ســـازمانهای
تش ــده در این وزارت خانه اســـت .این پورتال به عنوان یک تسهیلگر برای
غیردولتی ثب 
س ــازمانهای غیر دولتی و خیریهها محســـوب میشـــود .در این پایگاه داده نام ســـازمان،
ش ــکل سازمان ،کد س ــازمان ،تاریخ ثبت ،منطقهای که ســـازمان در آن قرار دارد و آدرس
سازمان بیانشده است.
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شکل  )3‑4تصویر پایگاه داده کلیه سازمانهای غیردولتی ثبتشده در وزارت دادگستری

بن ــا ب ــه آمار این پای ــگاه داده  226016ســـازمان غیردولتـــی با فرمهـــای مختلف در این
وزارت خانه ثبتش ــدهاند .افراد میتوانند با داشـــتن هر یک از این مشـــخصات ســـازمان
موردنظر خود را در این س ــایت جستجو کرده و اطالعات بیشتری از آن به دست بیاورند.
جدول  1-4اطالعاتی را که میتوان در مورد سازمانهای غیرانتفاعی از طریق این پورتال
بدس ــت آورد را نشان میدهد .البته الزم به ذکر است این پورتال به زبان روسی میباشد و
اطالعات زیادی از آن قابل استخراج نیست.
جدول  )1‑4اطالعات ثبت شده در پورتال محلی ثبت سازمانها غیرانتفاعی و فعالیت های آنها

سازمان ها

اطالعات ثبت شده

تعداد
ثبتشده

سازمان های غیر دولتی

نام سازمان ،شکل سازمان ،کد سازمان ،تاریخ ثبت،
منطقهای که سازمان در آن قرار دارد و آدرس سازمان

226016

شعب و دفاتر نماینده ثبت ،شماره تلفن ،نام نمایندگی ،شماره ثبت ،تاریخ
ثبت ،نشانی ،وضعیت ثبت
سازمانهای غیر دولتی

135
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سازمان ها

اطالعات ثبت شده

تعداد
ثبتشده

مراکز خودمختار
ملی-فرهنگی

--------------------------

1

دفاتر سازمان های
مذهبی خارجی

نام ،آدرس ،منطقه ،تاریخ ثبت ،وضعیت ثبت ،نوع دین

14

سازمان های غیر دولتی نام سازمان ،آدرس ،شماره ثبت تاریخ ثبت ،ساختار،
منابع ،هزینه ،اهداف و انواع فعالیت ها
خارجی

156

4-4444444دپارتمان سازمانهای غیرانتفاعی
دپارتمان سازمان های غیر انتفاعی یکی از زیربخشهای ساختاری وزارت دادگستری
فدراس ــیون روسیه اس ــت .این دپارتمان با توجه به قانون اساسی روســـیه ،قوانین فدرالی،
قوانین ریاس ــت جمهوری فدراس ــیون روســـیه ،معاهدات بین المللی روســـیه و اقدانات
قانونی و نظارتی وزارت دادگس ــتری روســـیه راهبری میشـــود .اهم فعالیتهای دپارتمان
سازمانهای غیر انتفاعی روسیه عبارتند از:
_اطمین ــان از اینک ــه قوانین و مقررات و هنجارهای روســـیه در خصوص این دپارتمان به
صورت مناس ــبی از قوانین باالدستی پیروی میکند و تناقضات و شکافی بین قوانین و
مقررات وجود ندارد.
_اطمین ــان از عدم وجود مفاد قانونی دارای مفســـده برای ثبت و نظارت بر ســـازمانهای
غی ــر انتفاع ــی مختل ــف اع ــم از دفاتـــر ســـازمانهای بیـــن المللـــی موجود در روســـیه،
سازمانهای غیر انتفاعی و غیردولتی خارجی ،انجمنهای عمومی ،احزاب سیاسی و
سازمانهای مذهبی
تن ــام و نظ ــارت دولتی س ــازمانهای غیـــر انتفاعی از قبیـــل دفاتر ســـازمانهای بین
_ثب 
المللی موجود در روس ــیه ،سازمانهای غیر انتفاعی و غیردولتی خارجی ،انجمنهای
عمومی ،احزاب سیاسی و سازمانهای مذهبی
_س ــازماندهی و نظارت بر انطباق اه ــداف و ماموریتهای فعالیتهای ســـازمانهای
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غیرانتفاعی ش ــامل دفاتر س ــازمانهای بین المللی موجود در روسیه ،سازمانهای غیر
انتفاع ــی و غیردولتی خارجی ،انجمنهای عمومی ،احزاب سیاســـی و ســـازمانهای
مذهبی با اهداف و ماموریتهای درج شده در اساسنامه این سازمانها
از جمله فعالیتهای وزارت دادگستری در زمینه سازمانهای غیرانتفاعی ،تصمیمگیری
برای ثبت این س ــازمانها در دولت اس ــت که در ادامه افرادی که میتوانند این سازمان ها
را ثبت کنند و محل این ثبت مشخص شده است.
 .1افرادی که میتوانند ثبت سازمانهای غیر انتفاعی را درخواست کنند:
_قدرتهای اجرایی دولت
_بنیانگذاران سازمانهای غیرانتفاعی که ایجادشدهاند.
.2بخشهای ــی از وزارت دادگس ــتری کـــه فعالیتهـــای ثبـــت را میتواننـــد انجـــام
دهند[:]37
_انجمن بین منطقهای و محلی
_شعبههای منطقهای و زیر بخشهای دیگر آن و احزاب سیاسی
_سازمانهای مذهبی محلی
_سازمانهای مذهبی متمرکزشده در سازمان مذهبی محلی
_س ــازمانهای غیرانتفاع ــی دیگر کـــه در یک فراینـــد خاص برای ثبت ســـازمانهای
غیرانتفاعی فعالیت میکنند.
4-4444444پورتال حمایتهای دولتی انجمنها (پورتال گرنت)
این پورتال به پش ــتیبانی از س ــازمانهای غیر انتفاعی که به توســـعه موسسات جامعه
مدنی و اجرای پروژههای اجتماعی در زمینه حمایت از حقوق و آزادی شهروندان فعالیت
می کنند ،می پردازد.
ای ــن پورت ــال به منظ ــور اجرای دس ــتور رئیسجمهـــور روســـیه در ســـال  2016در زمینه
حمایت دولت از س ــازمانهای غیرانتفاعی ایجاد شـــده است .سازمانهای غیرانتفاعی
میتوانن ــد اطالع ــات الزم برای دریافت حمایت و کمک های مالـــی از جانب دولت را از
طریق این پورتال بدست بیاورند.
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این پورتال یک منبع اطالعاتی اس ــت که برای پوششدهی به برنامههای کمکهای
مالی دولت ،عامالن فعالیت و فعالیتهای رقابتی ســـازمانهای غیردولتی که در پروژه
های کمکهای مالی ریاست جمهوری مشغول هستند ،فعالیت میکنند(شکل.)4-4
این پورتال با هدف ارائه اطالعات زیر ایجاد شده است:
_اطالعات عمومی در مورد رقابت های دولت
_اطالعاتی در زمینه اجرا و نتایج پروژههای کمکهای مالی
اطالعاتی که به روی پورتال ارائه شـــده اســـت برای گروه های زیر در نظر گرفته شـــده
است:
_ادارات
_سازمانهای غیر دولتی
_ادارات خود مختار منطقهای
_شهروندان/عموم مردم
_افراد /اشخاص حقوقی
_رسانهها
_کسب و کارها
_سازمانهای مرتبط
_اپراتو رهای صدور کمک های مالی

شکل  )4‑4تصویر پورتال گرنت
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•برنامه کمک مالی دولت به سازمانهای غیر انتفاعی به دستور ریاست جمهور روسیه

این دستور به پشتیبانیهای مالی سازمانهای غیرانتفاعی میپردازد و موجب توسعه
موسسات جامعه مدنی و اجرای پروژههای اجتماعی در زمینه حمایت از حقوق و آزادی
ش ــهروندان میش ــود .مطاب ــق با اطالعات بدســـت آمـــده در ســـال  2016یارانـــهای حدود
 4،589،915روبل برای کمک و پش ــتیبانی ســـازمانهای غیر انتفاعی در نظر گرفته شده
اس ــت .به منظور اینکه دولت بتواند تشخیص دهد که چه سازمانهایی میتوانند از این
یارانه برخوردار شوند ،اقدامات و فرایند زیر صورت می پذیرد:
1.1کمیسیونی رقابتی برای انتخاب درخواست کنندهها تشکیل میشود.
2.2تا قبل از  16دسامبر  4 ،2016بار این کمیسیون تشکیل شده است.
3.3نتایج را براساس بررسی میزان تاثیر این سازمانها به روی اجرای پروژههای اجتماعی
در زمینه حمایت از حقوق و آزادی شهروندان اعالم میکنند.
 4.4در انتها دفتر ریاس ــت جمهور روس ــیه با نتایج بدســـت آمده از رقابت موافقت کرده و
مبلغ یارانه ذکر شده را به آن سازمان می دهد.
نام سازمان های غیر انتفاعی روسیه در سال  ،2016هدف از پروژه و مبلغ کمک مالی
دریافت شده توسط آنها از جانب دولت در جدول 2-4آمده است.
جدول  )2‑4لیست سازمان های دریافت کننده پشتیبانی مالی از دولت روسیه

ردیف

نام سازمان

هدف از پروژه

1

بنیاد خیریه

ترویج و تحریک نیروی کار و توسعه مکانیسم کنترل عمومی

2

مبلغ
(هزار روبل)

420000

صندوق حمایت اجرای پروژه های اجتماعی با هدف توسعه نهادهای جامعه مدنی در شهرهای
کوچک و مناطق روستایی؛ حمایت از کار های تاریخی؛ حفظ سنت های
فعالیت های
فرهنگی-ملی (از جمله هنر مردمی و صنایع دستی).
مدنی در
480،000
شهرهای کوچک جهت گیری حرفه ای جوانان در شهرهای کوچک و مناطق روستایی ،توسعه گفتگو
میان مقامات و جامعه؛
و مناطق روستایی
توسعه و تقویت نهادهای محلی خودمختاری
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ردیف

هدف از پروژه

مبلغ

نام سازمان

3

پشتیبانی از
“بهداشت کل
کشور”

ترویج شیوه زندگی سالم (از جمله پیشگیری از مصرف سیگار  ،الکل و مواد
مخدر) .توانبخشی افرادی که به مصرف غیر قانونی مواد مخدر و یا   مواد روان
450،000
گردان می پردازند؛ حمایت اجتماعی برای افراد معلول؛ حفاظت از محیط زیست و
رفاه حیوانات

4

اتحادیه جوانان

توسعه علمی ،فنی و هنری کودکان و خالقیت جوانان؛ ترویج فعالیت های علمی
جوانان؛ شناسایی و حمایت از کودکان و جوانان با استعداد ؛ ایجاد محبوبیت
میراث فرهنگی در میان جوانان

600،000

5

اتحادیه اساتید
روسیه(آموزش و
انتشار)

اجرای پروژه های آموزش و پرورش (از جمله آموزش و پرورش حرفه ای)؛ آموزش و
انتشار دانش ؛ ارتقاء آموزش از راه دور؛پیاده سازی مطالعات و پروژهها

649،900

6

اتحادیه
بازنشستگان
روسیه

بهبود کیفیت زندگی افراد مسن .حمایت اجتماعی بازنشستگان؛ حمایت اجتماعی
از شهروندانی که گرفتار یک وضعیت دشوار هستند .توسعه ارزش های معنوی
سنتی؛ بهبود فعالیت های اجتماعی شهروندان

450،000

7

بنیاد عمومی
“صندوق رفاه
ملی”

شکوه و عظمت نظامی روسیه؛
حمایت اجتماعی از جانبازان خدمت نظامی و خانواده های آنها؛ مطالعه اقتباس
مهاجران و مشکالت
یکپارچه سازی آنها؛ تقویت دوستی بین مردم
تبادل فرهنگی ؛

640،000

8

جنبش عمومی
«بزرگداشت
مدنی “

حفاظت از حقوق و آزادی انسان ها و شهروندان؛ حمایت از حقوق اقتصادی و
اجتماعی کارگران

500،000

9

“اتحادیه زنان
روسیه”

(هزار روبل)

حفاظت و حمایت از مادران؛
حمایت اجتماعی برای زنان در شرایط سخت؛ حمایت از کودکان دارای معلولیت؛
400،000
نظارت عمومی بر کیفیت خدمات اجتماعی (پزشکی ،آموزش و پرورش ،و
دیگران).؛ حمایت از هنر و پروژه های فرهنگی؛حفظ و ارتقاء میراث فرهنگی روسیه

4-44444وزارت دارایی روسیه
ای ــن وزارتخانه بهطورکلی مس ــئولیت سیاســـت مالی و مســـئولیت مدیریـــت کل امور
مالی روسیه را بر عهده دارد.
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اهداف این وزارتخانه ارتقا توسعه اقتصادی ،پیشرفت کیفی کارمندان ،توزیع عادالنه
درآمد ملی اس ــت .عالوه بر آنیکی از وظایف این وزارتخانه اداره برخی ســـازمانها مانند
صن ــدوق دولتی بدون بودجه ،تضمین ثبات مالی و امنیت مالی از طریق مدیریت مؤثر و
دقیق از اموال عمومی ،توسعه و بهبود قابلیت اطمینان در سیستم مالی روسیه است.
ارزشهای این وزارتخانه س ــرویسدهی صحیح به دولـــت و اجتماع ،حرفهای بودن،
باز و در دسترس و مؤثر بودن است.
ای ــن وزارت توس ــط یک وز ی ــر و هفت معـــاون اداره میشـــود .بخشهای ایـــن وزارت
عبارتاند از[:]38
_بخش اداری و کنترل
_بخش متدولوژی بودجه و گزارشهای مالی در بخش عمومی
_بخش مالیات و سیاست مشتریان
_بخش بدهی و داراییهای مالی دولت
_بخش سیاستهای مالی
_بخش روابط بین دولتها
_بخش کنترل حسابها و گزارش مالی
_بخش قانونی
_بخش مقررات قانونی روابط بودجه
_بخش سیاستهای مالی در حوزه نظامی و قوانین خدمت و دفاع از دولت
_بخش سیاستهای مالی در حوزه اجتماعی و علوم
_بخش سیاستهای مالی در حوزه مدیریت عمومی ،قوه قضائیه ،خدمات مدنی
_بخش سیاستهای مالی و برنامههای استراتژیک
_بخش آمادهسازی بودجه فدرال
_بخش روابط بینالمللی مالی
_گروه سیاستهای مالی در بخشهای اقتصاد
_بخش مالیه پروژه و سیاستهای سرمایهگذاری
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_بخش فناوری اطالعات دولت و مدیریت امور مالی شهرداری و مدیریت اطالعات از
روند بودجه
_بخش مق ــررات دولت در حوزه تولید ،پردازش و چرخش فلـــزات گرانبها و جواهرات و
کنترل ارز
_بخش درآمد
عالوه بر آن سرویسهای فدرال این وزارت خانه عبارتاند از:
_سرویس مالیاتی
_خزانهداری
_سرویس مشتریان
سرویس مالیاتی به عنوان یکی از زیربخشهای وزارت دارایی روسیه به عنوان متولی
وض ــع و دریافت مالیات در این کش ــور میباشـــد؛ کـــه با توجه به اینکه ســـازمانهای غیر
انتفاع ــی بنا بر ش ــرایطی از پرداخت مالیات معاف هســـتند و یا کســـری مالیاتی دریافت
میکنند در ادامه در خصوص این نهاد و فعالیتهای آن اطالعاتی بیان میگردد.
4-4444444سرویس مالیاتی
ای ــن س ــرویس از ز ی ــر بخشه ــای وزارت دارایـــی اســـت .ایـــن ســـرویس مســـئولیت
نس ــازی از ش ــفافیت و س ــهولت انجـــام کســـبوکار ،احتـــرام به حقـــوق و منافع
اطمینا 
مالیاتدهندگان از طریق نظارت مؤثر و ارائه خدمات باکیفیت را بر عهده دارد .سرویس
مالیات فدرال مس ــئول ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی بهعنوان افراد کارآفرین در دولت
است عالوه برآن وظیفه دارد برای پرداختهای اجباری در زمینه ورشکستگی از ادعای
ورشکس ــتگی افراد یا س ــازمانها و روش ورشکســـته شـــدن آنها اطمینان حاصل کند تا
دول ــت فدرال روس ــیه بر اس ــاس آن ب ــه تعهدات مالی خـــود در این زمینه عمـــل کند .این
س ــرویس در  19م ــارس  2004ش ــکلگرفته اســـت .بهطورکلـــی این ســـرویس دارای توابع و
مأموریتهای زیر است[:]39
_کنترل و نظارت بر انطباق مالیات و عوارض با قانون فدرال روسیه و همچنین کنترل و
نظارت بر صحت محاسبه مالیات و عوارض و پرداخت کامل و بهموقع آنها
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_نظارت بر صحت محاسبات و پرداختهای اجباری و انتقال کامل و بهموقع آنها به
بودجه مربوطه؛
_کنت ــرل و نظ ــارت بر انطباق حوزه قضایی ســـازمانهای مالیاتی با قانون ارز فدراســـیون
روسیه
ساختار سازمانی این سرویس در شکل  6-4نشان دادهشده است:

شکل  )5‑4ساختار سازمانی سرویس مالیاتی

شت ــر بیان گردی ــد با توجه بـــه اینکه ســـازمانهای غیر انتفاعـــی بنا بر
همانط ــور که پی 
شرایطی از پرداخت مالیات معاف هستند و یا کسری مالیاتی دریافت میکنند و با توجه
ب ــه وظای ــف و نظارته ــای وزارت دارایـــی و ســـرویس مالیاتـــی ،قوانیـــن مالیاتـــی بـــرای
سازمانهای غیرانتفاعی در روسیه بهصورت زیر است.
برخی از فعالیتهای س ــازمان های غیر تجاری مشـــمول مالیات بر درآمد نمی شوند
مانند درآمد حاصل از گرنت 1و کمکهای مالی .2اما ســـازمانهای غیرتجاری باید برای
درآم ــدی که از فعالیتهای اقتصادی به دســـت میآید مالیـــات پرداخت کنند .انتقال
بالعوض اموال به س ــازمانهای غیرتجاری با هدف اجرای فعالیتهای قانونی آنها که
به فعالیتهای اقتصادی مربوط نیس ــت ،منوط به مالیات بر ارزشافزوده نیست .کاالها
و خدماتی که قس ــمتی از فعالیتهای خیرخواهانه هستند مطابق با قوانین از مالیات بر
1. Grant
2. Donation
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ارزشافزوده معاف هستند.
ع ــاوه ب ــر آن قانون مالیاتی ،س ــازمانهای غیرتجاری را که خدمـــات خاصی را فراهم
میکنند از مالیات بر ارزشافزوده معاف میکنند .ازجمله این خدمات خاص عبارتاند
از خدمات ــی درزمینه هنر ،فرهنگ ،س ــامت ،آموزشوپرورش و خدمـــات به نیازمندان.
ع ــاوه بر آن قانون مالیاتی س ــازمانهای غیرتجـــاری را به جمـــعآوری پسانداز در جهت
تضمین هزینههای آینده که مربوط به فعالیتهای اقتصادی هســـتند ،تشـــویق میکند
(مانن ــد یک صن ــدوق ذخیره) .داراییهایی که توســـط ســـازمان غیرتجـــاری به صندوق
ذخیره داده میش ــود از مالیات بر درامد ســـازمان غیرتجاری کسر میشود .حداکثر مقدار
کم ــک مجاز به یک صن ــدوق ذخیره به  20درصـــد درامد ناخالص در طـــول دوره گزارش
محدود میشود .اشخاص حقوقی هیچگونه معافیت مالیاتی یا اعتباری برای کمکهای
مال ــی ب ــه س ــازمانهای غیرتجاری دریافـــت نمیکنند(ماننـــد کمک به خیریههـــا) .تنها
درصورتیک ــه اف ــراد دریک ــی از فعالیتهـــای خیرخواهانـــه زیر شـــرکت کننـــد میتوانند از
معافیت مالیاتی اس ــتفاده کنن ــد :ثبت مؤسســـات خیریه ،ســـازمانهای جامعهمحور،1
س ــازمانهای مذهبی مانند س ــازمانهای غیرتجاری که در ســـاخت یک موقوفه شرکت
میکنن ــد .حداکث ــر مقدار معافیت مالیات بـــر درآمد نبایـــد از  %25کل درامد فرد در طول
دوره ارائه گزارش بیش ــتر شود .افراد ذینفع در کمکهای خیرخواهانه از مالیات بر درامد،
س ــودی ک ــه از دریافت کمکه ــای خیرخواهانه به دســـت مـــی آورند معاف می شـــوند.
کمکه ــای نق ــدی و غیر نق ــدی خیرخواهانـــه درصورتیکه توســـط ســـازمانهای خیریه
تش ــده انجام ش ــوند از مالیات بر درامد معاف هســـتند(البته تحت قانون مالیات در
ثب 
قوانی ــن منطقـ ـهای ،س ــازمان غیرتجاری ممکن اســـت مزایایـــی فراتر ازآنچه قانـــون فدرال
مشخص کرده را دریافت نماید).
با توجه به گزارشها مالی س ــازمانهای غیرتجاری شـــامل شعبهها ،دفاتر نمایندگی،
س ــازمانهای غیرتج ــاری خارجی که کمکهـــای مالی و داراییهای دیگرشـــان در طول
گزارش ساالنه نباید از سه میلیون روبل تجاوز کند.
1. socially oriented organizations
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4-44444سرویس نظارت امور مالی فدرال
این س ــرویس در نوامبر س ــال  2001میالدی بهعنوان کمیته برای نظارت مالی روســـیه
ً
سش ــده است .این سرویس مس ــتقیما زیر نظر ریاســـتجمهور و با قدرت اجرایی،
تأسی 
نهادهای تش ــکیلدهنده روس ــیه ،انجمنها و ســـازمانهای عمومی و مسئوالن محلی در
ارتباط است.
مس ــئولیتهای این س ــرویس عبارتاند از مبارزه با پولشـــویی ،مبارزه با تأمین مالی
تروریست ،توسعه و اجرای سیاستهای دولت ،توسعه و اجرای چهارچوبها و مقررات
قانونی در این زمینه
عالوه برآن فعالیتهای این سرویس بهصورت زیر است:
_ارزیابی تهدیدات امنیت ملی ناش ــی از پولشـــویی ،تأمین مالی تروریســـت ،گسترش
صالحهای کشتارجمعی
_مبارزه با این تهدیدات و توسعه اقداماتی برای جلوگیری از آنها
ً
در مورد بنیادهای وقفی این سرویس وظیفه دارد دقیقا بررسی نماید که در چه مواقعی
بنیاده ــای وقف ــی و خیریهها منابع مالـــی یا دیگر داراییهـــا را از دولتها /ســـازمانهای
خارجی و یا بینالمللی ،شهروندان خارجی و یا افراد بدون تابعیت دریافت میکنند[.]40
4-44444سایت راهنمای سازمانهای غیرانتفاعی به نام رانت ()Runet
ی ــک راهنم ــا (کاتالوگ) وببیس از منابع عمومی اســـت که برای دسترســـی آســـان و
سریع به تمام منابع اینترنتی در نظر گرفتهشده است .این کاتالوگ شامل منابع زیر است:
که ــای وبس ــایتها و منابع عمومی ســـازمانهای غیرانتفاعـــی ،مراکز اصلی و
لین 
پشتیبان ،ایجاد کمکهای مالی ،بنیادهای وقفی ،نشریات و خبرگزار یها ،اجالسها،
فعالیتها و کمپینهای عمومی ،کتابخانههای الکترونیکی ،دیتابیسها ،شبکههای
سرویسهای اطالعاتی ،سرویسهای آموزش از راه دور و انواع منابع عمومی دیگر.
این س ــایت تالش میکند منابع را بهگونهای مفید دســـتهبندی کند که دسترســـی به
آنها آس ــان باش ــد .عالوه بر آن این س ــایت تالش کرده اســـت تا یک ابـــزار کاربردی برای
دسترس ــی به منابع فراهم کند .در این سایت امکان جستجو وجود دارد تا کاربران بتوانند
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بهراحتی منابع موردنظر خود را جستجو کنند.
این سایت شامل لینکهایی در هفت بخش زیر است که کاربران بهراحتی میتوانند
لینکهای موردنظر خود در بخش مرتبط به دست آورند [.]24
_سازمانها
_پروژهها
_مدیران
_جوامع آنالین
_کمکهای مالی و پشتیبانیها
_اطالعات
_آموزشوپرورش

شکل  )6‑4تصویر سایت Runet

4-44444شرکت خصوصی در جهت تسهیل فرآیند ثبت شرکتها
یک ــه ثبت س ــازمان های های غیرتجاری کار مشـــکلی اســـت این شـــرکت با
ازآنجای 
داشتن وکالی قانونی خبره به افراد در ثبت سازمانها کمک میکند.
این ش ــرکت خدم ــات کاملی درزمینـــه ایجاد و ثبـــت ســـازمانهای غیردولتی ،ثبت
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مج ــدد و انح ــال س ــازمانهای غیرانتفاعـــی انجـــام میدهند .بـــرای ثبت یک ســـازمان
غیردولت ــی اول بای ــد یک ف ــرم قانونی برای ســـازمان در نظر گرفته شـــود و اهداف ســـازمان
تدو ی ــن ش ــود .ای ــن برگ هه ــای قانونی شـــامل ســـازمان غیرانتفاعـــی مســـتقل ،انجمنها و
س ــازمانهای مذهبی و عمومی ،بنیاد خیرخواهانـــه و برخی برگههای حقوقی دیگر که در
قانون فعلی روس ــیه مقررشده هستند .هدف سازمان غیردولتی و فعالیتهای آن باید در
راس ــتای دس ــتیابی اه ــداف اجتماع ــی ،خیرخواهانـــه ،فرهنگـــی ،تحصیلـــی ،علمی و
مدیریت ــی باش ــند و همچنی ــن بتوانن ــد از ســـامت ،حقوق و منافـــع قانونی شـــهروندان و
س ــازمانها پشتیبانی کنند .عالوه بر آن هر ســـازمانی باید یک نام داشته باشد که این نام
باید بیانگر فرم قانونی و س ــازمانی و فعالیتهای ســـازمانی باشـــد .بنابراین باید در هنگام
ثبت سازمان غیردولتی در وزارت دادگستری به این امر توجه کرد .برای امادهسازی اسناد
توسط این شرکت شما باید اطالعات زیر را به شرکت ارائه دهید:
_اطالعاتی در مورد بنیانگذار سازمان غیرانتفاعی
_اطالعاتی در مورد مدیران سازمان غیرانتفاعی
_اطالعات ــی در مورد س ــازمان غیرانتفاعی کـــه میخواهد ایجاد شود(ســـاختار ،اجزا ،نام
اداره)
_اسناد و مدارک تائید محل سازمان غیرانتفاعی ایجادشده (در صورت نیاز ،این شرکت
با انتخاب آدرس قانونی برای ثبتنام ،ســـازمانهای غیرانتفاعی را کمک خواهد کرد)
[.]30
4-44444بنیاد وقفی میخان پروخوروو (فرهنگ)
بنی ــاد وقفی میخ ــان پروخوروو ی ــک بنیاد خیریه خصوصی اســـت که در ســـال 2004
توس ــط میخان پروخوروو راهاندازی ش ــده اســـت .هدف از این بنیاد وقفی رواج آ گاهی و
فعالیت فرهنگی بهعنوان مهمترین عنصر در باال بردن همه جنبههای زندگی اســـت .باال
رفتن س ــطح فرهنگی منجر به درک روشـــنتری از مســـائل اجتماعی میشـــود .همچنین
میتواند بهعنوان مهمترین منبع در توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد.
مأموریت این بنیاد پشتیبانی سیستماتیک از فرهنگ روسیه با باال بردن سطح فکری
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و خالقی ــت جوام ــع محلی و ادغ ــام آن بافرهنگ جهانی اســـت .این بنیـــاد بهعنوان یک
آزمایش ــگاه هنری ب ــرای ایجاد فنآور یهای جدیـــد فرهنگی؛ بهعنوان یک مدرســـه برای
پرورش خالقیت نسل جدید مشاغل ،فعالیت میکند.
فعالیتهای این بنیاد درزمینه های زیر است:
_علوم ،آموزش و توسعه آموزشی
_هنر مدرن
همچنین این بنیاد دارای ساختاری بهصورت زیر است[:]33
_بنیانگذاران
_شورای کارشناسان
_شورای امنا
_اداره اجرایی
4-44444بنیاد وقفی والدیمیر پوتین
ای ــن بنیاد رهبران آیندهایرا که میخواهند خود را تغییر داده و به دیگران کمک کنند
پش ــتیبانی میکن ــد .این بنیاد دانش ،حرفهای بودن و بشردوســـتی را در روســـیه توســـعه و
پرورش میدهد .اهداف و ارزشهای این بنیاد عبارتاند از:
_سرمایههای انسانی :کمک کردن به سرمایههای انسانی و فعالیتهای بشردوستانه
_همکاری :افزایش همکاری بین مؤسسات و افراد
_ساخت موسسه :فعالیت درزمینه تقویت مؤسسات آموزشی و فرهنگی
_رهبری :این بنیاد رهبران آیندهایرا که میخواهند خود را تغییر داده و به دیگران کمک
کنند را پشتیبانی میکند
_ش ــفافیت :این بنیاد به دنبال رقابتهای باز و شـــفاف است که در هر برنامهای توسط
رهبران مستقل راهنمایی میشوند.
_تأثی ــر :ای ــن بنیاد طرحهایی را که میتوانند به مشـــکالت فعلی در این زمینه رســـیدگی
میکنند و راهحلهایی را برای تأثیرات بلندمدت ارائه دهند ،اجرا میکند.
مأموریت این بنیاد ترویج یک دیدگاه مشترک برای ساخت استراتژیهای بشردوستانه
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از طریق تقویت همکاری و توسعه زیرساختهای بشردوستانه در روسیه است.
بهطورکل ــی این بنی ــاد درزمینههای تحصیالت ،فرهنگ و هنر ،توســـعه بشردوســـتی
فعالیت میکند.
ازآنجاییکه تحصیل یکی از مهمترین فعالیتهایی اســـت که ســـبب بهبود زندگی و
مشارکت اجتماعی در فعالیتهای بشردوستانه میشود این بنیاد در این زمینه فعالیت
بسیاری کردهاند .یکی از فعالیتهایی که در این زمینه انجامشده برنامه کمکهزینههای
تحصیلی اس ــت که برای پروژههای کارشناسی ارشد و باالتر درزمینه بهبود زندگی دانش
آموزان و نیازهای جامعه است.
بخشهای کمکهزینههای تحصیلی توسط بنیاد وقفی والدیمیر پوتین عبارتاند از
[:]34
_ایجاد رقابت برای کمکهزینه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
_ایج ــاد رقابت ب ــرای کمک مالی اس ــاتید دانشـــگاه در تدریس دورههای آموزشـــی برای
دانشجویان کارشناسی ارشد
_بنیاد مدارس بر اساس اصول یادگیری ،خودمختاری و شبکه.
4-44444کمیته کمکهای مدنی
ای ــن کمیت ــه اولی ــن س ــازمان خیرخواهانـــه غیرانتفاعی اســـت که به هـــدف کمک به
پناهجویان و کسانی که مجبور به مهاجرت شدهاند ایجادشده است .این کمیته در سال
 1990قب ــل از تأس ــیس خدم ــات مهاجرتی فـــدرال بنیانگذاری شـــده اســـت .از ابتدا این
س ــازمان با ارائه کمکهای حقوقی نقش یک میانجی را بین مهاجران و ســـاختار رســـمی
کش ــور بازی کرده اس ــت .این کمیته به دفـــاع از حقوق اجتماعی آنهـــا و همچنین ارائه
کمکهای بشردوستانه به کسانی که نیاز دارند میپردازد .این کمیته با تمام ساختارهایی
یش ــوند با آنها روبهرو شوند ،در ارتباط است مانند ساختارهای
که پناهجویان مجبور م 
مهاجرتی ،تحصیلی ،خدمات اجتماعی ،بخشهای سالمت ،دفتر دادستان و پلیس.
این کمیته در سال  1990توسط گروهی از مردم مسکو برای کمک به قربانیان ارمنی در
قتلع ــام آذربایجان تش ــکیل ش ــد .این قربانیـــان اولین گـــروه پناهجویان به روســـیه بعد از
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س ــقوط اتحادیه جماهیر ش ــوروی بودند .این نهاد یک سازمان خیر دولتی درزمینهحقوق
بشر و خیریه است .این سازمان از افراد بازنشسته ،دانشجویان ،زنان و مردان تشکیلشده
است.
این س ــازمان با کمکهای بشردوستانه به پناهندگان برای رسیدن به منافع اجتماعی
و دفاع از حقوقش ــان کمک میکنند .این ســـازمان به پناهندگان مشاوره حقوقی حرفهای
ارائه میدهد و به آنها برای حفاظت از منافعشـــان در دادگاه کمک میکند .عالوه بر آن
تالش میکند تا مردم و دولت را از مشکالت پناهجویان آ گاه کنند.
نحوه فعالیت این س ــازمان به اینگونه است که پناهجویانی که نیاز به کمک دارند به
دفت ــر ای ــن س ــازمان در مس ــکو مراجعه کرده و مشـــکل خـــود را بیان میکنـــد .اعضای این
س ــازمان در طی سفرهایشان به محل اقامت آن فرد میروند و از نزدیک مشکالت آنها را
مش ــاهده کرده و اگر تش ــخیص دهند که کمک به این فرد از طریـــق کمکهای ضروری
مانند پول ،دارو ،غذا ،بلیت قطار یا هواپیما ممکن است به این افراد کمک میکنند .اگر
ه ــم تش ــخیص دهند که ف ــرد نی ــاز دارد کاری را انجام دهـــد که به علـــت وضعیت خود
ً
نمیتوان ــد انجام ده ــد( مانند مراجعه به دکتـــر) به آن فرد کمـــک میکنند(.مثال فرد را به
دکتری که میدانند بهطور مجانی اینگونه افراد را ویزیت کرده و با این ســـازمان همکاری
میکنند ،معرفی میکنند)
•چه کسانی این سازمان را پشتیبانی میکنند:
اولین کس ــانی که این سازمان را کمک میکنند خود مردم هستند به خاطر همین این
س ــازمان کم ــک مدنی ن ــام دارد .افرادی کـــه در این کار به این ســـازمان کمـــک میکنند
داوطلبان ــی هس ــتند برای کم ــک به پناهجویـــان لباس یـــا چیزهایی که آنها نیـــاز دارند،
میآورند و یا کس ــانی ک ــه برای پناهجویان شـــرایط کاری فراهم میکنند .دولت مســـکو با
اج ــاره دادن دفاتر با ش ــرایط ویژه به این ســـازمان کمک میکند .عالوه بر آن این ســـازمان
روابط نزدیکی با س ــازمانهای غیردولتی که دارای وکالی برجستهای درزمینه حقوق بشر
هستند ،دارد .این وکال به دفاتر این سازمانها رجوع کرده و از وضعیت و حقوق پناهجویان
یس ــازد .همچنین پزشـــکانی که بهصورت بالعوض و داوطلبانه با
این س ــازمان را آ گاه م 
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این سازمان همکاری میکنند[.]35

شکل  )7‑4تصویر سایت کمیته کمک های مدنی

4-4444444بنیاد وقفی داینستی
این بنیاد درواقع یک صندوق سرمایهگذاری اجتماعی غیرانتفاعی است که در سال
 2002توسط دمیتری زیمین نماینده شرکت " "VimpelComشکلگرفته است .دمیتری و
خانوادهاش به اهمیت علم و هوش در جامعه پی برده و اعتقاددارند که:
جوان ــان بااس ــتعداد که درگیر علم هســـتند میتوانند جهـــان را برای بهتر شـــدن تغییر
دهند؛
جس ــتجو و پشتیبانی استعداد ،ایدهها و پروژههای درزمینه علوم طبیعی و اجتماعی
یک وظیفه مهم در روسیه مدرن و جهان است.
این بنیاد دارای اهداف زیر هست:
_جس ــتجو و حمایت از افراد بااس ــتعداد ،ایجاد فرصتهای بهتر برای اجرای پروژههای
حرفهای و اجتماعی آنها ،همچنین حمایت از رقابت انسانهای بااستعداد؛
_توسعه علم آموزشوپرورش کودکان و دانش آموزان بااستعداد
_ترویج علم ،عالقه و احترام به علم ،افزایش نقش آن در جامعه.
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ب ــرای رس ــیدن این اه ــداف فعالیتهای زیـــادی را انجام میدهند کـــه برخی از آنها
عبارتاند از[:.]36
_مشارکت در برنامه پشتیبانی از فیزیکدانان جوان در برنامههای بینالمللی
_برنامه پشتیبانی اجالس فیزیک بنیادی
_برنامه پشتیبانی ریاضیدانان جوان
_برنامه پشتیبانی کنفرانس در ریاضیات
_برنامه حمایت از زیست شناسان جوان
_دانشکده مولکولی و زیستشناسی نظری
_برنامه کوتاهمدت دیدار دانشمندان خارجی در روسیه
_برنامه حمایت معلمان فیزیک ،ریاضیات ،شیمی و زیستشناسی
_برنامه پشتیبانی کار بادانش آموزان

شکل  )8‑4تصویر سایت بنیاد وقفی داینستی

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
ب ــا توجه به س ــهم به س ــزای کش ــورهای صنعتی در امـــور خیریه و به طبـــع آن وقف در
سالهای اخیر ،مطالعه سازوکارهای حاکم بر امور خیریه در این کشورها میتواند راهگشا
باش ــد .در همین راس ــتا ،کش ــور روس ــیه در این مطالعه بررســـی میگردد .در این بخش به
خالصه مباحث مربوط به این مطالعه پرداخته میشود.
کش ــور روسیه در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی
و اقیانوس منجمد ش ــمالی؛ و نیز با دریای خزر ،دریای ســـیاه ،و دریـــای بالتیک مرز آبی
دارد .روس ــیه با  ۱۴کشور آس ــیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای
برینگ ،در ی ــای ژاپن ،در ی ــای خزر ،دریای ســـیاه ،و دریای بالتیک ارتبـــاط دریایی دارد.
روس ــیه با  ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰کیلومترمربع وســـعت ،پهناورترین کشـــور جهان است .مساحت
این کشور حدود ده برابر مساحت ایران است.
ب ــر اس ــاس اص ــل  ۶۵قان ــون اساســـی روســـیه (مصوب  )۱۹۹۳فدراســـیون روســـیه از
یش ــود .در ســـال  ،۱۹۹۳زمانی که قانون اساســـی روسیه
تعدادی واحد فدرال تش ــکیل م 
رس ــمی ش ــد ۸۹ ،تقس ــیمبندی فدرال وجود داشت اما تا ســـال  ۲۰۰۸به خاطر ادغام بین
قس ــمتها ای ــن تعداد به  ۸۳تقس ــیمبندی کاهش یافـــت .از مـــارس  ۲۰۱۴در پی الحاق
کریمه به فدراسیون روسیه به  ۸۵واحد فدرال افزایش یافت.
ه ــر یک از ای ــن واحدهای فدرال قوه قانونگذاری و قوه اجرایـــی خود رادارند اما قوانین
آنه ــا نبای ــد مغایر با قوانین دولت فدرال باشـــد (اصل  ۷۹قانون اساســـی روســـیه) .وضع
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حقوق ــی هیچیک از این واحدهای ف ــدرال بدون موافقت آنها تغییـــر نخواهد کرد .واحد
پول روسیه روبل( 510ریال) است .روسیه با تولید ناخالص داخلی  ۲۱۱۸میلیارد دالر(80
میلی ــون میلی ــارد ر ی ــال) در س ــال  ۲۰۱۳هشـــتمین اقتصـــاد بـــزرگ جهان(ششـــمین ب ــر
مبنای ق ــدرت براب ــری خرید) بوده اس ــت .روســـیه پـــس از فروپاشـــی شـــوروی به اقتصاد
بازار روی آورده است و به منابع طبیعی عظیم خود متکی است.
بهطورکل ــی ن ــوع حکومت روس ــیه جمهوری چند حزبی فدرال اســـت .دولت روســـیه
دارای س ــه قوه :مقننه ،مجریه و قضاییه اســـت .قوه مجریه روسیه شـــامل رئیسجمهور،
دولت ،قدرتهای مرکزی و غیررس ــمی اســـت .قوه مقننه روســـیه از مجلس (قدرتها و
فرآیندهای قانونی) تشکیلشده است .قوه مقننه به تصویب قانون فدرال ،اعالم جنگ،
تصویب معاهدات ،اس ــتیضاح رئیسجمهور و غیره میپردازد و دارای دو بخش شـــورای
دوما و شورای فدراسیون است.
با توجه به اطالعات بهدسـ ـتآمده اکثر مردم روسیه بدون اعتقاد و بدون دین هستند
و این میراثی است که حکومت شوروی بعد از هفت دهه بهجا گذاشته است .بهطورکلی
ً
روس ــیه رسما ارتدکس ،مسیحیت ،اسالم ،یهودیت ،بوریســـم را بهعنوان ادیان سنتی به
رسمیت میشمارد .تا سال  15 ،2006تا  20درصد روسها ارتودوکس 10 ،تا  15درصد مردم
آنان مسلمان و  2درصد آنان مسیحی و بقیه مردم بدون دین هستند.
در کشور روسیه به دو مفهوم وقف و خیریه در قانون مدنی اشارهشده است .خیریهها
و موقوفهها میتوانند در شکلهای سازمانی مختلفی مطابق با قانون مدنی و قانون خیریه
تش ــکیل ش ــوند .قوانین مالی و مالیاتی مربوط به این ســـازمانها در قانون بودجه (قوانین
مال ــی و مالیاتی) ارائ هش ــده اس ــت .فعالیتهای خیرخواهانـــه فعالیتهـــای داوطلبانه
ش ــهروندان و اشخاص حقوقی هس ــتند که به نقل و انتقاالت نوعدوستانه اموال (مادی یا
غیرمادی) به دیگر شهروندان و یا اشخاص حقوقی میپردازند.
وقف یکنهاد س ــازمانیافته اس ــت که میتواند اموالی را که بهوسیله اهداکنندهها به
س ــازمانهای غیرتج ــاری اختصاص مییابد را اســـتفاده کند .کمکها 1بـــه اوقاف فقط
1. donations
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میتوانند بهصورت پول ،سهام واجد شرایط ،و یا امالک و مستغالت باشند.
سازمان خیریه باید یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی باشد ،و بتواند به اهدافی که
در قانون خیریه بیانشده است تحقق بخشد و همچنین باید از طریق انجام فعالیتهای
خیریه به نفع جامعه باش ــند .انجمنهای عمومی ،بنیادهای وقفی یا موسســـهها ممکن
هستند بهعنوان یک خیریه ثبت شوند(مطابق با قانون خیریه).
اوق ــاف میتوان ــد به یکی از ش ــکلهای ســـازمانها/انجمنهای عمومـــی ،بنیادهای
وقفی یا موسسهها ثبت شوند.
بنیادهای مدرن در روس ــیه دهههای بعد از انقالب کمونیســـت ظاهر شـــدند .بعد از
انقالب کمونیس ــتی  1917یک س ــنت روسی توســـط خانوادههای اشـــرافی و صنعتگران
ثروتمند ارائهش ــده بود بهطور یکه بیشتر آنها به روی کمک درزمینه فعالیتهای هنری
تمرکز داش ــتند .بهطورکلی در زمان شوری ســـابق انجام کارهای خیرخواهانه یا حمایتی،
یک عمل س ــرمایهگرایی محسوب میشـــد و ممنوع بود .فروپاشی رژیم کمونیستی باروی
کار آم ــدن گروهه ــای ثروتمندی از صنعتگران و کارآفرینان همراه شـــد که ســـبب افزایش
که ــای مردمی گش ــت .در اواس ــط دهـــه  1990کمکهای فـــردی به  1میلیـــون دالر و
کم 
کمکهای شرکتها به حدود  100میلیون دالر افزایش یافت.
ام ــروزه روس ــیه بنیاده ــا و برنام هه ــای خیرخواهانـــه زیادی دارد که شـــامل حـــدود 200
اهداکننده خارجی 10 ،بنیاد خانوادگی و خصوصی و حدود  20بنیاد اجتماعی هســـتند.
همزم ــان ش ــرکتهای اهداکننده کمکهای مالی بســـیاری را ارائـــه میدهند .در بخش
کمکه ــای مال ــی و پش ــتیبانیها تع ــداد بنیادهـــای خیریـــه  53عـــدد و مراکز پشـــتیبان
سازمانهای غیردولتی  24عدد بیانشده است .درزمینه سازمانهای غیرانتفاعی دارای
س ــراچههای مجزا در بخش کمکهای مالی و پشـــتیبانیها تعداد بنیادهای خیریه 53
عدد و مراکز پشتیبان سازمانهای غیردولتی  24عدد بیانشده است.
بر اس ــاس نگاش ــت نه ــادی ،نهادهای سیاســـتگذار در حوزه وقف و امـــور خیریه در
کشور روسیه شامل:رئیسجمهور ،نخستوزیر ،وزارت دارایی و وزارت دادگستری است.
مگ ــر ،در ح ــوزه وق ــف و امـــور خیریـــه در کشـــور روســـیه شـــامل :دپارتمان
نهاده ــای تنظی 
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س ــازمانهای غیرانتفاع ــی وزارت دادگســـتری ،ســـرویس مالیاتی و ســـرویس نظارت امور
مالی است.
وزارت دادگس ــتری روس ــیه از طریق دپارتمان ســـازمانهای غیرانتفاعی وظیفه اجرای
قان ــون و کنترل ق ــدرت درزمینههای ثبت ســـازمانهای غیرانتفاعی شـــامل شـــعبههای
بینالملل ــی س ــازمانها ،س ــازمانهای غیردولتـــی و غیرانتفاعـــی خارجـــی ،انجمنهای
عموم ــی  ،اح ــزاب سیاس ــی و س ــازمانهای مذهبـــی ،کنتـــرل انطبـــاق فعالیتهـــای
س ــازمانهای غیرانتفاعی با اهداف منشور و قوانین فدراســـیون روسیه ،اطمینان از عدم
وجود مفاد قانونی دارای مفسده برای ثبت و نظارت بر سازمانهای غیر انتفاعی مختلف
اع ــم از دفات ــر س ــازمانهای بی ــن المللی موجود در روســـیه ،ســـازمانهای غیـــر انتفاعی و
غیردولت ــی خارج ــی ،انجمنه ــای عمومی ،احـــزاب سیاســـی و ســـازمانهای مذهبی و
ثبتنام و نظارت دولتی سازمانهای غیر انتفاعی از قبیل دفاتر سازمانهای بین المللی
موجود در روس ــیه ،س ــازمانهای غیر انتفاعی و غیردولتی خارجی ،انجمنهای عمومی،
احزاب سیاسی و سازمانهای مذهبی را برعهده دارد.
ع ــاوه ب ــر ای ــن س ــایت وزارت دادگســـتری دارای یـــک پایـــگاه داده عظیمـــی از کلیه
تش ــده در این وزارت خانه اســـت .این پورتـــال به عنوان یک
س ــازمانهای غیردولتی ثب 
تس ــهیلگر برای س ــازمانهای غیر دولتی و خیریهها محسوب میشود .در این پایگاه داده
نام س ــازمان ،ش ــکل سازمان ،کد س ــازمان ،تاریخ ثبت ،منطقهای که ســـازمان در آن قرار
دارد و آدرس سازمان بیانشده است.
س ــرویس مالیات ــی از زیر بخشه ــای وزارت دارایی اســـت .این ســـرویس مســـئولیت
نس ــازی از ش ــفافیت و س ــهولت انجـــام کســـبوکار ،احتـــرام به حقـــوق و منافع
اطمینا 
مالیاتدهندگان از طریق نظارت مؤثر و ارائه خدمات باکیفیت را بر عهده دارد .سرویس
مالیات فدرال مس ــئول ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی بهعنوان افراد کارآفرین در دولت
اس ــت یکی از وظایف این س ــرویس کنترل و نظارت بر انطباق مالیات و عوارض با قانون
ف ــدرال روس ــیه و همچنی ــن کنت ــرل و نظارت بـــر صحت محاســـبه مالیـــات و عوارض و
پرداخت کامل و بهموقع آنها برای مالیات دهندگان و سازمان های غیر انتفاعی است.
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ً
س ــرویس نظارت امور مالی در مورد بنیادهای وقفی وظیفه دارد دقیقا بررسی نماید که
در چ ــه مواقع ــی بنیادهای وقفی و خیریههـــا منابع مالی یا دیگر داراییهـــا را از دولتها/
س ــازمانهای خارجی و یا بینالمللی ،شهروندان خارجی و یا افراد بدون تابعیت دریافت
میکنند.

تس ــهیلکننده ،در حوزه وقف و امور خیریه در کشـــور روســـیه شامل :سایت راهنمای
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی ب ــه نام ران ــت ،تســـهیل فرآیندهای ثبـــت شـــرکتها و پورتال
س ــازمانهای غی ــر دولت ــی ثب ــت ش ــده در وزارت دادگســـتری هســـتند .چنـــد نمونـــه از
ارائهدهندگان خدمات خیریهای در روســـیه نیز مورد بررســـی قرار گرفته است که اهم این
م ــوارد بنیاد میخ ــان پروخ ــوروو ،والدیمیر پوتین ،کمیتـــه کمکهای مدنـــی ،بنیاد وقفی
داینستی ب.

 / 112آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور روسیه

_بهطورکل ــی قوانین ــی که در کش ــور روســـیه به مفاهیـــم وقف و امـــور خیریه اشـــاره دارند
عبارتاند از قان ــون مدنی ،قانون بوجه ،قانون خیریه ،قانون انجمنهای عمومی .تمام
این قوانین توسط مجلس دوما تصویبشدهاند و بارها اصالحشدهاند.
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پیوست

های غیر انتفاعی وزارت دادگستری روسیه مصوبه دپارتمان ثبت سازمان:1 پیوست
ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 15.06.2009 № 187 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ДЕЛАМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ”
В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 “Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2005, N
44, ст. 4535; N 52, ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284; N 19, ст. 2070; N 23, ст.
2452; N 38, ст. 3975; N 39, ст. 4039; 2007, N 13, ст. 1530; N 20, ст. 2390;
2008, N 10, ст. 909; N 29, ст. 3473; N 43, ст. 4921), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте по делам
некоммерческих организаций.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 24 сентября 2008 г. N 214 “Об утверждении Положения о
Департаменте по делам некоммерческих организаций”.
Министр
А.В. Коновалов
  УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 15 июня 2009 г. № 187
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Положение
о Департаменте по делам некоммерческих организаций
I. Общие положения
1. Департамент по делам некоммерческих организаций (далее Департамент) является структурным подразделением Министерства
юстиции Российской Федерации.
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минюста
России, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Департамента являются:
1) обеспечение в Российской Федерации соответствия законодательных и
иных нормативных правовых актов актам более высокой юридической
силы, отсутствия внутренних противоречий и пробелов в правовом
регулировании, а также отсутствия в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции в сфере регистрации и
контроля деятельности некоммерческих организаций, включая
отделения международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, общественные объединения,
политические партии и религиозные организации;
2) организация деятельности по государственной регистрации
некоммерческих организаций, в том числе отделений международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, общественных объединений, политических партий и
религиозных организаций;
3) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод
человека и гражданина;
4) организация и осуществление контроля за соответствием деятельности
некоммерческих организаций, в том числе отделений международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, общественных объединений, политических партий и
религиозных организаций, их уставным целям и задачам, за
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соответствием деятельности филиалов и представительств
международных организаций, иностранных некоммерческих
неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также
за соблюдением ими законодательства Российской Федерации.
4. В Департаменте для выполнения возложенных на него задач создаются
структурные подразделения - отделы. Предложения о внесении
изменений в структуру и штатное расписание центрального аппарата
Минюста России в части, касающейся Департамента, представляются в
установленном порядке.
5. Департамент осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и
во взаимодействии с другими структурными подразделениями Минюста
России, территориальными органами и федеральными
государственными учреждениями Минюста России.
II. Полномочия
6. Департамент осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает и представляет Министру юстиции Российской
Федерации и его заместителям для внесения Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, других документов, по которым требуется решение
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
2) представляет предложения для включения в план работы и прогнозные
показатели деятельности Минюста России;
3) обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также международных договоров Российской Федерации
по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
4) обобщает практику применения законодательства Российской
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики по
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, разрабатывает на
этой основе предложения о мерах по совершенствованию деятельности
Минюста России;
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5) в рамках своей компетенции участвует в организации работы по
систематизации законодательства Российской Федерации и подготовке
Свода законов Российской Федерации;
6) проводит юридическую экспертизу проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента, вносимых федеральными органами исполнительной
власти на рассмотрение Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации;
7) проводит правовую экспертизу проектов концепций и технических
заданий на разработку проектов федеральных законов, предлагаемых для
включения в планы законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента;
8) проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов и иных
документов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции;
9) готовит проекты официальных отзывов и заключений на проекты
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также
проекты поправок к ним по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента;
10) представляет предложения о приоритетных направлениях
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, а
также о включении в проекты планов законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации;
11) в рамках своей компетенции участвует в работе по подготовке
правовых заключений о целесообразности разработки законопроектов
федеральными органами исполнительной власти;
12) готовит и представляет Министру юстиции Российской Федерации и
его заместителям: проекты приказов Минюста России: об утверждении
методических рекомендаций по заполнению форм документов,
представляемых в Минюст России; о проведении проверок
некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений,
политических партий, отделений международных организаций и
иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
религиозных организаций;
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об установлении порядка проведения государственной религиоведческой
экспертизы; о порядке регистрации, открытия и закрытия в Российской
Федерации представительств иностранных религиозных организаций,
утверждении образца свидетельства о регистрации представительства
иностранной религиозной организации; об определении порядка ведения
государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации; об
утверждении форм и сроков представления некоммерческими
организациями документов, содержащих отчет об их деятельности, о
персональном составе руководящих органов, а также документов о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в
том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства; об утверждении форм и
сроков информирования структурным подразделением иностранной
некоммерческой неправительственной организации об объеме
получаемых данным структурным подразделением денежных средств и
иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или
использовании, о предполагаемых для осуществления на территории
Российской Федерации программах, а также о расходовании
предоставленных физическим и юридическим лицам указанных
денежных средств и об использовании предоставленного им иного
имущества; об утверждении перечня и форм документов, содержащих
информацию об изменениях сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ “О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”,
за исключением сведений о полученных лицензиях, представляемых
некоммерческими организациями для принятия решения об их
направлении в регистрирующий орган; проекты распоряжений Минюста
России: об утверждении формы свидетельства о государственной
регистрации некоммерческой организации и других форм документов,
используемых при государственной регистрации некоммерческих
организаций; о государственной регистрации (об отказе в
государственной регистрации) некоммерческих организаций при их
создании, реорганизации и ликвидации, в том числе общероссийских и
международных общественных объединений, политических партий,
отделений международных организаций и иностранных некоммерческих
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неправительственных организаций, централизованных религиозных
организаций, имеющих местные религиозные организации на
территории двух и более субъектов Российской Федерации, религиозных
организаций (учреждений и организаций), образуемых указанными
централизованными религиозными организациями, иных юридических
лиц; о государственной регистрации (об отказе в государственной
регистрации) изменений, вносимых в учредительные документы
некоммерческих организаций, в том числе общероссийских и
международных общественных объединений, политических партий,
отделений международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, централизованных религиозных
организаций, имеющих местные религиозные организации на
территории двух и более субъектов Российской Федерации, религиозных
организаций (учреждений и организаций), образуемых указанными
централизованными религиозными организациями, иных юридических
лиц; о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (об
отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц)
изменений сведений о некоммерческих организациях, не связанных с
внесением изменений в их учредительные документы, в том числе
общероссийских и международных общественных объединений,
политических партий, отделений международных организаций и
иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
централизованных религиозных организаций, имеющих местные
религиозные организации на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, религиозных организаций (учреждений и
организаций), образуемых указанными централизованными
религиозными организациями, иных юридических лиц; о регистрации
(об отказе в регистрации) представительств иностранных религиозных
организаций, открываемых для деятельности на территории Российской
Федерации; о внесении (об отказе во внесении) в реестр филиалов и
представительств международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций сведений
(изменений сведений) о филиалах и представительствах международных
организаций, иностранных некоммерческих неправительственных
организаций; о государственной регистрации (об отказе в
государственной регистрации) эмблем некоммерческих организаций, а
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также символики общественных объединений в порядке, установленном
Минюстом России; о внесении (об отказе во внесении) казачьих обществ
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; об
исключении казачьих обществ из государственного реестра казачьих
обществ в Российской Федерации; о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц
без гражданства, являющихся членами (участниками) экстремистской
организации, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы; об отмене противоречащих федеральному законодательству
решений территориальных органов Минюста России об отказе в
государственной регистрации некоммерческой организации;
обязывающих территориальные органы Минюста России произвести
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
в случае уклонения от государственной регистрации общественных
объединений; обязывающих территориальные органы Минюста России
отозвать вынесенные некоммерческим организациям предупреждения,
противоречащие законодательству Российской Федерации; о
приостановлении деятельности общественных объединений и
религиозных организаций; о вынесении предупреждений
(представлений) некоммерческим организациям, в том числе
религиозным организациям, политическим партиям, руководящим
органам общественных объединений, руководителям структурных
подразделений иностранных некоммерческих неправительственных
организаций; о запрете структурным подразделениям иностранных
некоммерческих неправительственных организаций осуществления на
территории Российской Федерации заявленной программы или ее части;
о запрете структурным подразделениям иностранных некоммерческих
неправительственных организаций направления денежных средств и
иного имущества определенным получателям; об исключении из реестра
филиалов и представительств международных организаций и
иностранных некоммерческих неправительственных организаций
сведений о филиале или представительстве; о регистрации закрытия
(прекращения деятельности) представительств иностранных
религиозных организаций, открытых на территории двух и более
субъектов Российской Федерации, а также представительств
иностранных религиозных организаций, открытых при российских
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религиозных организациях, зарегистрированных Минюстом России;
исковые заявления: о ликвидации некоммерческих организаций, в том
числе общественных объединений, политических партий и религиозных
организаций, по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации; о признании общественных объединений или
религиозных организаций прекратившими свою деятельность в качестве
юридических лиц и об исключении из единого государственного реестра
юридических лиц; о приостановлении деятельности политических
партий в случаях выявления нарушений законодательства Российской
Федерации или совершения действий, противоречащих их уставным
целям;
13) выдает зарегистрированным Минюстом России некоммерческим
организациям свидетельства о внесении записей в единый
государственный реестр юридических лиц, полученные от федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
государственную регистрацию юридических лиц, а также свидетельства
о государственной регистрации некоммерческих организаций;
14) выдает свидетельства о внесении казачьих обществ в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
15) выдает свидетельства о регистрации представительств иностранных
религиозных организаций, открытых в Российской Федерации;
16) выдает выписки из реестра филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций;
17) осуществляет контроль за соблюдением религиозными организациями
своих уставов относительно целей и порядка их деятельности, а также за
соответствием деятельности: некоммерческих организаций - целям,
предусмотренным их учредительными документами, и законодательству
Российской Федерации; отделений международных организаций и
иностранных некоммерческих неправительственных организаций целям, предусмотренным их учредительными документами, и
законодательству Российской Федерации; филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций - заявленным целям и задачам и
законодательству Российской Федерации; общественных объединений уставным целям и законодательству Российской Федерации;
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политических партий - положениям, целям и задачам, предусмотренным
уставами, и законодательству Российской Федерации;
18) организует при государственной регистрации религиозных
организаций проведение государственной религиоведческой экспертизы;
19) направляет в уполномоченный государственный орган документы,
необходимые для осуществления им функций по ведению единого
государственного реестра юридических лиц;
20) готовит и направляет заявителям документы о принятых Минюстом
России решениях в сфере: государственной регистрации и контроля за
деятельностью некоммерческих организаций; государственной
регистрации эмблем некоммерческих организаций, а также символики
общественных объединений в порядке и случаях, установленных
федеральными законами;
21) ведет реестры: зарегистрированных некоммерческих организаций, в
том числе отделений международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, общественных
объединений, политических партий и религиозных организаций;
национально-культурных автономий; филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций; представительств иностранных
религиозных организаций, открытых в Российской Федерации;
22) ведет государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, в том числе рассматривает представленные для внесения в
него документы, организует проведение по ним правовой и иной
экспертизы и в случае несоответствия этих документов требованиям
законодательства Российской Федерации возвращает их заявителю для
устранения выявленных нарушений;
23) осуществляет составление протоколов об административных
правонарушениях;
24) осуществляет организационное и методическое руководство
деятельностью территориальных органов Минюста России, связанной с
реализацией ими функций, установленных законодательством
Российской Федерации о некоммерческих организациях, в частности, с
ведением реестра зарегистрированных некоммерческих организаций, в
том числе общественных объединений, политических партий и
религиозных организаций, а также иных реестров;
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25) организует и осуществляет координацию деятельности федерального
государственного учреждения “Государственная регистрационная палата
при Министерстве юстиции Российской Федерации”;
26) ведет и публикует федеральный список экстремистских материалов,
перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, а также перечень общественных объединений и
религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи
с осуществлением ими экстремистской деятельности;
27) предоставляет информацию физическим и юридическим лицам о
зарегистрированных некоммерческих организациях;
28) проводит проверки деятельности территориальных органов Минюста
России по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента,
анализирует эту деятельность, разрабатывает меры по ее
совершенствованию;
29) принимает меры к устранению нарушений законодательства
Российской Федерации в деятельности территориальных органов
Минюста России;
30) направляет своих представителей для участия в мероприятиях,
проводимых некоммерческими организациями, в том числе
структурными подразделениями международных организаций и
иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
общественными объединениями, политическими партиями и
религиозными организациями;
31) готовит информационные и иные документы по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента;
32) осуществляет представление и защиту интересов Минюста России и
Правительства Российской Федерации в судах Российской Федерации по
вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
33) осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам,
относящимся к компетенции Департамента;
34) принимает участие в пределах компетенции Департамента в работе
экспертных и рабочих групп, координационных и совещательных
органов, создаваемых Минюстом России, а также в работе
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межведомственных комиссий, совещаний, научно-практических
конференций, “круглых столов” и симпозиумов по вопросам
совершенствования законодательства;
35) ведет специальные базы данных правовой информации;
36) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции
Департамента законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми
актами Минюста России.
III. Организация деятельности
7. Департамент возглавляет директор Департамента по делам
некоммерческих организаций (далее - Директор), назначаемый на
должность и освобождаемый от должности приказом Минюста России.
Директор подчиняется Министру юстиции Российской Федерации, а
также заместителю Министра, курирующему Департамент.
Директор осуществляет непосредственное руководство Департаментом,
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Департамент задач и реализацию полномочий, соблюдение
федеральными государственными гражданскими служащими
Департамента режима секретности, состояние служебной дисциплины.
Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности приказами Минюста России по
представлению Директора.
8. Для решения предусмотренных настоящим Положением задач и
осуществления возложенных на Департамент полномочий Директор:
1) по вопросам, относящимся к компетенции Департамента,
представляет по доверенности или по поручению руководства
Минюста России интересы Минюста России в органах государственной
власти, государственных, общественных организациях и судах, во
взаимоотношениях с должностными лицами органов власти
иностранных государств, иностранных и международных организаций;
участвует в работе межведомственных комиссий органов
государственной власти и иных комиссий по соответствующим
направлениям деятельности Минюста России;
2) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения граждан и
письма организаций по вопросам, отнесенным к компетенции
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Департамента; организует и контролирует своевременное и
качественное рассмотрение федеральными государственными
гражданскими служащими Департамента обращений и писем, а также
полноту и законность принятых по ним решений;
3) в рамках полномочий, установленных нормативными правовыми
актами Минюста России, запрашивает и получает от структурных
подразделений, территориальных органов и учреждений Минюста
России документы, необходимые для принятия решений по вопросам,
относящимся к компетенции Департамента, дает им в связи с этим
обязательные для исполнения поручения, ведет с ними переписку;
4) привлекает в необходимых случаях в установленном порядке для
выработки решений по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента, ученых, специалистов и работников федеральных
органов исполнительной власти;
5) распределяет обязанности между своими заместителями, участвует в
подготовке должностных регламентов;
6) утверждает положения об отделах Департамента;
7) вносит предложения по изменению в структуру и штатное расписание
центрального аппарата Минюста России в части, касающейся
Департамента;
8) обеспечивает планирование, организацию и контроль деятельности
Департамента, его эффективное взаимодействие с другими
структурными подразделениями Минюста России, территориальными
органами и федеральными государственными учреждениями Минюста
России, структурными подразделениями федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
9) вносит предложения в планы основных организационных
мероприятий Минюста России и работы коллегии Минюста России;
10) вносит предложения о назначении на должности и включении в
кадровый резерв, перемещении, освобождении от должности,
аттестации, направлении на профессиональную подготовку,
повышение квалификации и стажировку, в том числе за рубежом,
федеральных государственных гражданских служащих Департамента, а
также о присвоении им классных чинов, о награждении
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государственными и ведомственными наградами, их поощрении и
привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе
увольнении; включении их в состав рабочих групп, комиссий, а также
направлении в служебные командировки;
11) проводит совещания, семинары и иные организационнометодические мероприятия по вопросам, отнесенным к компетенции
Департамента;
12) в соответствии с установленным в Минюсте России порядком
делопроизводства визирует организационно-распорядительные
документы, контролирует соблюдение порядка их оформления и
согласования;
13) пользуется иными правами, предоставленными Директору
законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
Минюста России.
9. Для решения наиболее важных вопросов деятельности Департамента,
осуществления контроля за выполнением планов работы и поручений
руководства Минюста России, а также обмена опытом работы в
Департаменте могут проводиться оперативные совещания.
Решения, принятые на оперативном совещании, оформляются
протоколом и являются обязательными для исполнения федеральными
государственными гражданскими служащими Департамента.
10. Департамент осуществляет свою деятельность на основе текущего и
перспективного планирования, в том числе плана работы
Департамента.
11. В случае отсутствия Директора его обязанности исполняет один из
его заместителей.
12. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима
секретности в Департаменте осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Минюста России.
13. Департаменту передаются соответствующие материальные и
технические средства, необходимые для своевременной и
качественной реализации возложенных на него полномочий, а также
обеспечивается доступ к соответствующим информационным базам
данных, системам связи и коммуникаций.

های عمومی قانون فدارل انجمن:2 پیوست
FEDERAL LAW
NO. 82-FZ OF MAY 19, 1995
ON PUBLIC ASSOCIATIONS
(with the Amendments and Additions of May 17, 1997, July 19, 1998,
March 12, 21, July 25, 2002, December 8, 2003, June 29, November 2, 2004)
Adopted by the State Duma on April 14, 1995
Chapter I. General Provisions
Article 1. The Subject-matter Regulated by This Federal Law
The subject-matter of the regulation of this Federal law is the social relations
arising in connection with the realization by individuals of the right to association, with the creation, functioning, reorganization and/or liquidation of
public associations. Foreign national and stateless persons shall have equal
rights with the citizens of the Russian Federation in the sphere of relations,
regulated by this Federal Law, except for the cases established by federal laws
or international treaties and agreements of the Russian Federation.
Article 2. The Sphere operation of This Federal Law
The present Federal law shall extend to all the public associations set up on the
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initiative of individuals with the exception of religious organizations, and also
commercial organizations and non-property unions (associations) set up by
them.
The present Federal Law shall also extend to the activity of the structural
subdivisions, set up on the territory of the Russian Federation - the organizations, branches or affiliates and representative offices - and foreign non-profit
non-governmental associations.
Article 3. The Content of the Right of the Individuals to Association
The right of the individuals to association includes the right to set up public
associations on a voluntary basis for the protection of common interests and
the achievement of common goals, the right to join the existing public associations or to refrain from joining them, and also the right to leave public
associations without hindrance.
The creation of public associations promotes the realization of the rights and
lawful interests of individuals.
Private persons shall have the right to set up public associations at their option
without the preliminary permission of the organs of state power and the local
self-government bodies, and also the right to join such public associations
with the observance of the rules of their charters.
Public associations set up be individuals may get registered in the order prescribed by this Federal Law and acquire the rights of a legal entity or function
without state registration and the acquisition of the rights of a legal entity.
Article 4. Laws on Public Associations
The content of the citizens’ right to association, the basic state guarantees of this
right, the status of public associations, the procedure for their creation, the
order of their activity, reorganization and/or liquidation shall be regulated by
this Federal Law, the Civil Code of the Russian Federation and by other laws
on particular public associations.
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 amended part 2 of Article 4 of this
Federal Law
The specific aspects of the creation, functioning, reorganization and/or liquidation of particular public associations, trade unions, charitable and other public
associations - may be regulated by special laws to be adopted in keeping with
the present Federal Law. Pending the adoption of special laws the activity of
public associations, and also that of public associations which is not regulated
by special laws, shall be regulated by this Federal Law.
Article 5. The public association shall be understood to mean a voluntary,
self-governing, non-profit formation, set up at the initiative of individuals who
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have united on the basis of the community of interests to realize common
goals, indicated in the charter of the public association (hereinafter referred to
as statutory goals).
The right of individuals to set up public associations shall be realized directly
by uniting natural persons and through juridical persons represented by public
associations.
Article 6. The Founders, Members, and Participants of the Public Association
Public associations shall be founded by natural persons and juridical persons
who have convened a congress (conference) or a general meeting for the
adoption of the charter of the public association and the formation of its
governing and control or auditing bodies. The founders of the public association - natural and juridical persons - shall have equal rights and bear equal
duties.
The members of the public association shall be represented by natural persons
and juridical persons, that is, public associations whose interest in the joint
solution of the tasks of the given association in compliance with the rules of
its charter shall be completed by relevant individual applications or documents that make it possible to take into account the number of the members of
the public association for the purpose of ensuring their equality as members of
the given association. The members of the public association - natural and
juridical persons - shall have equal rights and bear equal duties.
The members of public associations, shall have the right to elect and to be
elected to the governing, control and auditing bodies of the given association,
and also to control the activity of the governing bodies of the public association in compliance with its charter.
The members of the public association shall enjoy rights and bear duties in
keeping with the requirements of the norms of its charter and in case of failure
to observe the said requirements may be expelled from the public association
in the procedure indicated in the charter.
The participants of the public association shall be represented by natural persons and juridical persons, that is, public associations which have given
support for the goals of the given association and/or its concrete actions and
which take part in its activity without the obligatory completion of the terms
of its participation, unless otherwise provided for by the charter. The participants in the public association - natural and juridical persons - shall enjoy
equal rights and bear equal duties.
Article 7. The Organizational and Legal Forms of Public Associations
Public associations may be set up in one of the following organizational and
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legal forms:
- the non-governmental organization;
- the mass movement;
- the public fund;
- the non-governmental institution;
- the local community body.
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 supplemented part 1 of Article 7 of
this Federal Law with the following position:
- the political party
According to Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 part 2 of Article 7 of
this Federal Law shall be abolished from the day of the entry into force of
Item 1 of Article 36 of the Federal Law on Political Parties
Federal Law No. 112-FZ of July 19, 1998 supplemented Article 7 of the present
Federal Law with the second part:
The organizational and legal forms of political public associations shall be
deemed to be public organization (for a political organization including a
political party) and public movement (for a public movement).
Article 8. The Non-Governmental Organization
The non-governmental organization represents the public association, based on
formal membership and set up for the joint activity and protection of common
interests and the achievement of the statutory goals of the united individuals.
In conformity with their charter the members of the non-governmental organization may include natural persons and juridical persons, that is, public associations, unless otherwise established by this Federal Law and the laws on
particular public associations.
The congress (conference) or the general meeting shall be the supreme governing body of the non-governmental organization. The elective collegiate body,
accountable to the congress (conference) or the general meeting, shall be its
permanently functioning governing body.
In case of registration of the non-governmental organization its permanently
functioning governing body shall exercise the rights of a legal entity on behalf
of this organization and discharge its duties in conformity with its charter.
Article 9. The Mass Movement
A mass movement is a public association consisting of participants with no
formal membership. Organization who pursues social, political and other
socially useful goals, supported by its participants.
The congress (conference) or the general meeting shall be the supreme governing body of the mass movement. The elective collegiate body accountable to
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the congress (conference) or the general meeting shall be the permanently
functioning governing body of the mass movement.
In case of state registration of a mass movement, its permanently functioning
governing body shall exercise the rights of a legal entity on behalf of the mass
movement and discharge its duties in accordance with the charter.
Article 10. The Public Fund
The public fund is a non-profit foundation and represents the public association
without formal membership. The Fund’s goal is to create assets on the basis of
voluntary contributions, other receipts not banned by law and the use of these
assets for socially useful purposes. The founders and property managers of the
public fund shall have no right to use the said assets in their own interests.
The governing body of the public fund shall be formed by its founders and/or
participants or by decision of the fund’s founders, adopted in the form of
recommendations or personal appointments, or by election by its participants
at the congress (conference) or the general meeting.
In case of state registration of the public fund the latter shall carry on its activity
in the procedure, stipulated by the Civil Code of the Russian Federation.
The creation, functioning, reorganization and/or liquidation of other funds
(private, corporate, state, state-cum-public and other funds) may be regulated
by the respective law on funds.
Article 11. The Non-governmental Institution
The non-governmental institution is a public association without formal membership that sets its aim of rendering concrete services meeting the interests of
its participants and corresponding to the statutory goals of the said association.
The non-governmental institution and its assets shall be governed by the persons, appointed by the founder (founders).
In accordance with the constituent documents the non-governmental institution
may set up a collegiate body, which is elected by the participants who are not
the founders of this institution and the consumers of its services. The said
body may determine the direction of the activity of the non-governmental
institution, have the right to consultative vote under the founder (founders),
but shall have no right of disposal of the assets of the non-governmental
institution, unless otherwise established by the founder (founders).
In case of state registration of the non-governmental institution the latter shall
carry on its activity in the procedure, stipulated by the Civil Code of the
Russian Federation.
Article 12. The Local Community Body
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A local community body is a public association without formal membership,
whose goal is the joint solution of various social problems arising for individuals in the place their residence, work or study and aimed at the satisfaction of
the requirements of the unlimited range of persons whose interests are associated with the achievement of statutory purposes and the realization of the
programmes of the local initiative body in the place of its creation.
The local community body shall be formed at the initiative of people interested
in the solution of said problems and build its work on the basis of self-government in keeping with its charter, adopted at the meeting of the founders. The
local community body shall have no superior organs or organizations.
In case of state registration of the local community body the latter shall acquire
the rights and assume the obligations of a legal entity in conformity with its
charter.
According to Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 Article 12.1 of this
Federal Law shall be abolished from the day of the entry into force of Item 1
of Article 36 of the Federal Law on Political Parties
Federal Law No. 112-FZ of July 19, 1998 supplemented the present Federa Law
with Article 12.1
Article 12.1. Political Public Associations
A political public association is a public association the charter of which must
provide for participation in the political life of the society through exerting
influence on the shaping of citizens’ political will, participation in elections to
the bodies of state power and local self-government by means of nominating
candidates and organizing their electoral campaign, taking part in the organization and activities of the said bodies.
The following bodies shall not be recognized as a political public association:
- an association registered under the legislation of the Russian Federation as a
trade union, religious, charitable organization, national - cultural autonomous
entity as well as a public fund, public institution, a body of public amateur
activities;
- an association the charter of which allows membership in it or adherence to it
in another form of foreign citizens, foreign or international organizations;
- an association the charter of which provides for membership in it or adherence
to it of citizens only by the trade, national, ethnic, race or creed;
- an association the charter of which provides for membership in it or adherence
to it of persons not entitled to be members of political public associations or
adhere to such associations;
- an association pursuing the aim of making profit through the pursuance of
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entrepreneurial activities and distribution of profit (assets, property) received
among its members and/or founders;
- an association set up for the pursuance of amateur and other non- political
interests;
- an association whose non-political nature is expressly provided in federal law.
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 supplemented this Federal Law with
Article 12.2:
Article 12.2. Political Parties
The procedure for the creation, activity, reorganisation and/or liquidation of
political parties shall be regulated by a special federal law.
Article 13. The Unions of Public Associations
The public associations, regardless of their organizational structure and legal
status, shall have the right to set up unions of public associations on the basis
of foundation agreements and/or charters, adopted by the unions and thus
form new public associations. The passive capacity of the unions of public
associations as legal entities emerges since the time of their state registration.
The creation, functioning, reorganization and/or liquidation of the unions of
public associations, including those with the participation of foreign non-profit non-governmental associations, shall be effected in the procedure, prescribed by this Federal Law.
Article 14. The Territorial Sphere of Activity of Russian Public Associations
All-Russia, interregional, regional and local public associations are set up and
function in the Russian Federation.
The all-Russia public association shall be understood to mean the association
which carries on its activity in accordance with the statutory purposes on the
territory covering more than half of the subjects of the Russian Federation and
has there its structural subdivisions - organizations, branches or affiliates and
representative offices.
The interregional public association shall be understood to mean the association
which carries on its activity in keeping with its statutory purposes on the
territory covering less than half of the subjects of the Russian Federation and
has there its structural subdivisions - organizations, branches or affiliates and
representative offices.
The regional public association shall be understood to mean the association
whose activity is conducted in conformity with its statutory purposes within
the territory of one subject of the Russian Federation.
The local public association shall be understood to mean the association whose
activity is carried on in compliance with its statutory purposes within the
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territory of a local self-government body.
All-Russia public associations may use in their names the denominations
“Russia”, “Russian Federation” and the words and word combinations based
on them without a special permission of the competent state organ.
Article 15. The Principles of Creating and Functioning of Public Associations
Public associations, regardless of their organizational structure and legal status,
shall be equal before the law. Their activity is based on the principles of
voluntary association, equality, self-government and legality. Public associations shall be free in determining their internal structure, purposes, forms and
methods of activity.
The activity of public associations shall be open, and information about their
constituent and programmatic documents shall be generally accessible.
Federal Law No. 112-FZ of July 25, 2002 amended Article 16 of this Law
Article 16. Restrictions on the Creation and Functioning of Public Associations
It shall be forbidden to create public associations and to allow them to function,
if their goals or actions are aimed at the performance of an extremist activity.
The inclusion of provisions on the protection of ideals of social justice in the
constituent and programmatic documents of public associations may not be
regarded as the kindling of social enmity.
Restrictions on the creation of particular types of public associations may only
be established by the federal law.
Article 17. The State and Public Associations
The interference by the organs of state power and their officials in the activity of
public associations, just as the interference of public associations in the
activity of the organs of state power and their officials, shall not be allowed,
except for the cases, stipulated by the present Federal Law.
The State shall guarantee the observance of the rights and lawful interests of
public associations, render support for their activity, legislatively regulate the
granting to them of tax and other concessions and advantages. State support
may be expressed in the form of the target-oriented financing of particular
socially useful programmes of public associations an their request (state
grants); the conclusion of contracts of any types, including those for the
performance of works and the rendering of services; the social order for the
implementation of various state programmes to an unlimited range of public
associations on a competitive basis.
Questions affecting the interests of public associations in cases stipulated by
law shall be settled by the organs of state power and the local self-government
bodies with the participation of relevant public associations or by agreement
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with them.
The legislation of the Russian Federation on labour and the legislation of the
Russian Federation on social insurance shall extend to the employees of the
public associations working for hire.
Chapter II. The Creation of Public Associations, Their Reorganization and/or
Liquidation
Article 18. The creation of Public Associations
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 amended part 1 of Article 18 of this
Federal Law
Public associations shall be set up at the initiative of their founders consisting of
at least three natural persons. The number of the founders for the creation of
certain types of public associations may be established by special laws on the
relevant types of public associations.
Juridical persons - public associations - may join the founders alongside with
natural persons.
Decisions on the creation of a public association, the approval of its charter and
on the formation of governing, and control and audit bodies shall be taken at
the congress (conference) or the general meeting. A public association shall
be deemed to be created after adopting these said decisions: it carries on its
statutory activity, acquires rights, except for the rights of a legal entity, and
assumes the duties, provided for by this Federal Law.
The passive capacity of the public association as a legal entity shall arise after
state registration of this association.
Article 19. Requirements made on the Founders, Members of and Participants
in Public Associations
Individuals who have reached 18 years of age and legal entities as represented
by public associations may be the founders, members of, and participants in
public associations unless otherwise established by this Federal Law and also
by the laws on particular types of public associations.
Foreign national and stateless persons may be on equal terms with citizens of
the Russian Federation, founders, members of, and participants in, public
associations, except for the cases specified by federal laws or international
treaties and agreements of the Russian Federation.
Individuals who have reached 14 years of age may be members of and participants in youth public associations.
Federal Law No. 78-FZ of May 17, 1997 replaced the figure “10” with the
figure “8” in Part 4 of Article 19
Individuals who have attained 8 years of age may be members of and partici-
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pants in public associations of children.
The conditions and the order of acquiring or losing membership, including the
withdrawal from the membership of public associations because of age, shall
be determined by the charters of the corresponding public associations.
No requirement for reference in official documents to membership or participation in public associations shall be allowed. The belonging of individuals to
public associations or otherwise may not serve as a ground for the restriction
of their rights and freedoms or as a condition for the granting by the State of
any privileges or advantages, except for the cases, specified by the legislation
of the Russian Federation.
The organs of state power and the local self-government bodies may not be the
founders, members and participants of public associations.
With the creation of public associations in the form of non-governmental
organizations the founders of these associations shall become automatically
their members and acquire the respective rights and duties.
When public associations are set up in other organizational and legal forms, the
rights and duties of their founders shall be enumerated in their rules.
Article 20. The Rules of the Public Association
The Rules of the public association shall provide for:
1) the name and purposes of the public association and its organizational
structure and legal status;
2) the structure of the public association, its governing, control and audit bodies,
the territory within which the given association carries on its activity;
3) the terms and order of acquiring or losing the membership of the public
association, the rights and duties of the members of the association (this is
valid for the association providing for its membership);
4) the terms of reference and the procedure for the formation of the governing
bodies of the public association, the period of their powers and the place of
location of the permanently functioning governing body;
5) the procedure for introducing amendments and addenda to the rules of the
public association;
6) the sources of forming monetary means and other assets of the public association, the rights of the public association and its structural subdivisions for
property management;
7) the procedure for the reorganization and/or liquidation of the public association.
According to Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 part 2 of Article 20 of
this Federal Law shall be abolished from the day of the entry into force of
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Item 1 of Article 36 of the Federal Law on Political Parties
Federal Law No. 112-FZ of July 19, 1998 supplemented Article 20 of the
present Federal law with new Part two. In this connection Parts two and three
are deemed Parts three and four respectively
The public association’s being a political public association shall be stated in
the charter thereof.
The rules of the public association may contain the description of the symbols
of this association.
The rules may provide for other provisions relating to the activity of the public
association and not contradicting the laws.
Federal Law No. 58-FZ of June 29, 2004 amended Article 21 of this Federal
Law
Article 21. State Registration of Public Associations
A public association, for acquiring the rights of a legal entity, shall be subject to
state registration under the Federal Law on the State Registration of Juridical
Persons and Individual Businessmen with the account taken of the special
procedure for state registration of public associations established by this
Federal Law.
A decision on state registration of a public association shall be rendered by the
federal executive body authorised in the sphere of the state registration of
public associations (hereinafter referred to as the federal body of state registration) or by a territorial agency thereof. Entry to the Unified State Register
of Legal Entities of data about the establishment, reorganization and liquidation of public associations, as well as of other data, stipulated by federal laws,
shall be made by the federal executive body authorized under Article 2 of the
Federal Law on State Registration of Juridical Persons and Individual Businessmen (hereinafter referred to as the authorized registering body) on the
basis of a decision on the appropriate state registration rendered by the federal
body of state registration or by a territorial agency thereof. With this, a
procedure for interaction of the federal body of justice and of a territorial
agency thereof with the authorized registering body with regard to the state
registration of public associations shall be determined by the President of the
Russian Federation.
A decision on state registration of all-Russia and international public associations shall be rendered by the federal body state registration.
A decision on state registration of an interregional public association shall be
rendered by a territorial agency of the federal body of state registration at the
location of a standing governing body of this association.
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A decision on state registration of regional and local public associations shall be
taken by a territorial agency of the federal body of state registration of the
respective subject of the Russian Federation.
The following documents shall be submitted to the federal body of state registration or to a territorial agency thereof for state registration of a public
association:
- an application, signed by members of a standing governing body of the public
association with the indication of their family names, first names, patronymics, places of residence and contact telephone numbers;
- the charter of the public association in three copies;
- an extract from the minutes of the constituent congress (conference) or the
general meeting that contains information about the establishment of the
public association, the approval of its charter and the formation of governing,
control and audit bodies;
- information about the founders thereof;
- the document on the payment of registration fees;
- data about the address (location) of a standing governing body of the public
association which is used for contacting the public association;
- the minutes of the constituent congresses (conferences) or of the general
meetings of structural subdivisions for international, allRussia and interregional public associations;
- the documents confirming the powers for the use by the public association of
the personal name of an individual or symbols protected by the laws of the
Russian Federation on the protection of intellectual property or copyrights.
Said documents shall be submitted for state registration within three months, as
of the date of holding the constituent congress (conference) or the general
meeting.
The state registration of the youth and of the children’s public associations shall
be effected under the condition that into their leading bodies are elected the
citizens, who have reached the age of eighteen.
Amendments and addenda to the rules of public associations shall be subject to
state registration in the same order and within the same period of time, as state
registration of public associations, and shall be effective, as of the moment of
such registration.
A decision on state registration of a branch of the public association shall be
taken by a territorial agency of the federal body of state registration of the
relevant subject of the Russian Federation on the basis of the documents,
submitted by the branch of the public association in keeping with Part Six of
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this Article and certified by the governing body of the public association, and
of a copy of the certificate of state registration of the public association. With
this, state registration of the branch of the public association shall be carried
out in the procedure established for state registration of public associations. If
the branch of the public association does not adopt its charter and acts on the
basis of the charter of that public association, of which it is a branch, the
central governing body of said association shall notify the territorial agency of
the federal body of state registration of the relevant subject of the Russian
Federation about the presence of said branch and location thereof, and shall
supply information about its governing bodies. In this case, the rights of a
legal entity shall be acquired by said branch after state registration of the
public association.
The federal body of state registration or a territorial agency thereof upon
adoption of a decision on state registration of a public association shall submit
to the authorized registering body the data and documents required for exercising by this body the functions related to keeping the Unified State Register
of Legal Entities.
On the basis of said decision, rendered by the federal body of state registration
or by a territorial agency thereof, and of the required data and documents,
submitted by them, the authorized registering body in five working days at
latest, as of the date of receiving required data and documents, shall make an
appropriate entry to the Unified State Register of Legal Entities and shall
inform about it the body, which has rendered the decision on state registration
of the public association, at latest in one working day, next following the date
of making the appropriate entry.
The federal body of state registration or a territorial agency thereof in three
working days at latest, as of the date of receiving from the authorized registering body information on the entry about the public association made to the
Unified State Register of Legal Entities, shall issue to the applicant a document confirming the fact of making the entry about the public association to
the Unified State Register of Legal Entities.
A state duty for state registration of the public association and of the amendments, introduced to the charter thereof, shall be collected in the procedure
and in the amount stipulated by the laws of the Russian Federation.
Federal Law No. 58-FZ of June 29, 2004 amended Article 22 of this Federal
Law
Article 22. Decisions on State Registration of Public Associations
The federal body of state registration or a territorial agency thereof shall be
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obliged within one month term, as of the date of filing an application for the
state registration of a public association, to render a decision on state registration of the public association and to issue to the founders thereof a document
confirming the fact of making an entry about the public association to the
Unified State Register of Legal Entities, or to refuse state registration of the
public association and to issue to the founders thereof a reasoned refusal in
writing which may be appealed against judicially.
The refusal of state registration of a public association shall not impede a
repeated submission of documents for state registration thereof on conditions
of eliminating the reasons for the refusal.
Consideration of a repeated application for state registration of a public association and rendering a decision with regard to the application shall be carried
out in the procedure provided for by this Federal Law.
Federal Law No. 31-FZ of March 21, 2002 reworded Article 23 of this Federal
Law
The amendments shall enter into force as of July 1, 2002
Article 23. Refusal of State Registration of a Public Association and the Procedure for Appealing against It
State registration of a public association may be refused for the following
reasons:
- if the statutes of a public association run counter to the Constitution of the
Russian Federation, the constitutions (charters) of the subjects of the Russian
Federation, the provisions of Articles 16, 19, 20 and 21 of this Federal Law
and the laws on individual types of public associations;
- if the list of the documents, required for state registration, which are specified
by this Federal Law, has not been submitted in full, or if they have not been
drawn up in proper order or have been submitted to an improper body;
- if a public association, having the same name, has been registered before on
the territory, where the given association carries on its activity;
- if it has been established that the constituent documents, submitted for registration, contain unreliable information;
- if the name of a public association insults the morality and outrages the
national and religious feelings of citizens.
Refusal of state registration of a public association on the grounds of inexpediency of its establishment shall not be allowed.
In case of the refusal of state registration of a public association the applicants
therefor shall be notified about it in writing with the indication of the specific
provisions of the laws of the Russian Federation whose breach has entailed
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the refusal to carry out state registration of this association.
Refusal of state registration of a public association, as well as evasion of such
registration may be appealed against with court.
Article 24. Symbols of Public Associations
Public Associations may have their own flags, emblems, streamers and other
symbols. The symbols of public associations shall not coincide with the state
symbols of the Russian Federation and its subjects or with the symbols of
foreign States. The symbols of public associations shall not violate the rights
of private persons to intellectual property and outrage their national and
religious feelings. The symbols of a public association shall be subject to state
registration and accounting in the order, prescribed by the legislation of the
Russian Federation.
Federal Law No. 58-FZ of June 29, 2004 amended Article 25 of this Federal
Law
Article 25. Reorganization of a Public Association
Reorganization of a public association shall be effected by decision of its
congress (conference) or its general meeting.
State registration of a public association, established by way of reorganization,
shall be carried out in the procedure provided for by the Federal Law on State
Registration of Juridical Persons and Individual Businessmen subject to the
peculiarities of such registration stipulated by this Federal Law.
The documents required for state registration of a public association, which is
established by way of reorganization, shall be submitted to the federal body of
state registration or to territorial agencies thereof in appropriate subjects of the
Russian Federation. With this, a list of said documents and a procedure for
submitting them shall be determined by the Government of the Russian
Federation.
The federal body of state registration or a territorial agency thereof upon
rendering a decision on state registration of a public association, established
by way of reorganization, shall submit to the authorized registering body the
data and documents required for exercising by this body the functions related
to keeping the Unified State Register of Legal Entities.
On the basis of said decision, rendered by the federal body of state registration
or a territorial agency thereof, and of the required data and documents,
submitted by them, the authorized registering body in five working days at
latest, as of the date of receiving required data and documents, shall make an
appropriate entry to the Unified State Register of Legal Entities and shall
inform about it the body, that has taken said decision, at latest in one working
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day, next following the date of making an appropriate entry.
A procedure for interaction of the federal body of state registration and territorial agencies thereof with the authorized registering body with regard to state
registration of a public association, established by way of reorganization, shall
be determined by the President of the Russian Federation.
State registration of a public association, established by way of reorganization,
if a decision to refuse said state registration under Article 23 of this Federal
Law has not been taken, shall be effected in thirty working days at latest, as of
the date of submitting all the documents therefor drawn up in the established
procedure.
The property of the public association which is a legal entity, shall pass after its
reorganization to the newly established legal entities in the order, provided for
by the Civil Code of the Russian Federation.
Federal Law No. 58-FZ of June 29, 2004 amended Article 26 of this Federal
Law
Article 26. The Liquidation of a Public Association
A public association shall be liquidated either by decision of the congress
(conference) or a general meeting thereof in keeping with the statutes of the
given public association or by a court ruling on the grounds and in the procedure, provided for by Article 44 of this Federal Law.
The property of a public association, liquidated in the order and on the grounds,
envisaged in the Federal Law on the Counteraction to an Extremist Activity,
which is left after the satisfaction of the creditors’ claims, shall be turned into
the ownership of the Russian Federation.
State registration of a public association in connection with liquidation thereof
shall be effected in the procedure provided for by the Federal Law on State
Registration of Juridical Persons and Individual Businessmen subject to the
peculiarities of such registration established by this Federal Law.
The data and documents required for state registration of a public association in
connection with liquidation thereof shall be submitted to the body that has
rendered the decision on state registration of this public association, when
established.
The federal body of state registration or a territorial agency thereof upon
rendering a decision on state registration of a public association in connection
with liquidation thereof shall submit to the authorized registering body the
data and documents required for exercising by this body the functions related
to keeping the Unified State Register of Legal Entities.
On the basis of said decision, rendered by the federal body of state registration
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or a territorial agency thereof, and of the required data and documents,
submitted by them, the authorized registering body in five working days at
latest, as of the date of receiving required data and documents, shall make an
appropriate entry to the Unified State Register of Legal Entities and shall
inform about it the body, that has taken said decision, at latest in one working
day, next following the date of making an appropriate entry.
A procedure for interaction of the federal body of state registration and territorial agencies thereof with the authorized registering body with regard to state
registration of a public association in connection with liquidation thereof shall
be determined by the President of the Russian Federation.
State registration of a public association in connection with liquidation thereof
shall be effected in ten working days at latest, as of the date of submitting all
the documents therefor drawn up in the established procedure.
Chapter III. The Rights and Duties of the Public Association
Federal Law No. 112-FZ of July 25, 2002 amended Article 27 of this Law
Article 27. The Rights of the Public Association
To realize the statutory purposes, the public association, which is a legal entity,
shall have the right:
- to freely disseminate information about its activity;
- to take part in the elaboration of decisions of the organs of state power and the
local self-government bodies in the order and in the scope, specified by this
Federal Law and other laws;
- to hold meetings, demonstrations, processions and picketing;
- to found mass media and carry on publishing business;
- to present and defend their rights, the lawful interests of its members and
participants, and also other private persons in the organs of state power, the
local self-government bodies and public associations;
- to discharge in full the powers, provided for by the laws on public associations;
- to display initiatives on different questions of public life and to table proposals
in the organs of state powers;
- to take part in elections and referendums in the procedure established by the
legislation of the Russian Federation.
For an implementation of the constituent goals, a public association, which is
not a legal entity, shall have the right:
- to freely disseminate information about its activity;
- to hold get-togethers, meetings and demonstrations, processions and the
picketing;
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- to present and protect its rights, the lawful interests of its members and participants in the state power bodies, in the local self-government bodies and in
public associations;
- to exercise other powers in the cases, when these powers are directly indicated
in the federal laws on the individual kinds of public associations;
- to come out with the initiatives on the issues, having a bearing on an implementation of their constituent rights, to submit proposals to the state power
bodies and to the local self-government bodies.
The realization of said rights by public associations, set up by foreign nationals
and stateless persons or with their participation may be limited by federal laws
or international treaties or agreements of the Russian Federation.
The laws on public associations may provide for additional rights for concrete
types of public associations.
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 amended Article 28 of this Federal
Law
Article 28. The Rights and Duties of the Public Association in Respect of the
Use of Its Name
The official name of a public association shall contain reference to its organizational and legal form and the territorial sphere of its operation.
According to Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 part 2 of Article 28 of
this Federal Law shall be effective in the new wording from the day of the
entry into force of Item 1 of Article 36 of the Federal Law on Political Parties
The name of a public association shall not presuppose the use of the names of
the organs of state power and the local self-government bodies, the political
parties existing in the Russian Federation and also the political parties that
have terminated their activity in consequence of their liquidation due to
violation of Item 1 of Article 9 of the Federal Law on Political Parties.
A public association shall have the right to use the personal name of an individual in its name. It may use the private person’s name only with his written
consent or the written consent of his legal representatives.
Federal Law No. 169-FZ of December 8, 2003 amended Article 29 of this
Federal Law
Article 29. The Duty of the Public Association
The public association shall be obliged:
- to observe the legislation of the Russian Federation, the generally recognized
principles and standards of international law dealing with the sphere of its
activity, and also the norms, provided for by its rules and other constituent
instruments;
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- to publish every year its report on the use of its property or to ensure the
access of people to the said report;
- to inform every year the body which has rendered a decision on the state
registration of a public association about the continuance of its activity with
an indication of the real place of location of the permanently functioning
governing body, its name and data on the leaders of the public association in
the scope of information, included in the single state register of legal entities;
- to submit decisions of the governing bodies and officials of the public association upon the inquiry of the body rendering decisions on the state registration
of public associations, and also annual and quarterly reports on its activity in
the scope of information, presented to tax bodies;
- to admit the representatives of the body rendering decisions on the state
registration of public associations to the undertakings held by the public
association;
- to render assistance to the representatives of the body rendering decisions on
the state registration of public associations in the acquaintance with the
activity of the public association in connection with the achievement of
statutory goals and the observance of the legislation of the Russian Federation.
A public association shall be also obliged to inform the body which has rendered a decision on state registration of this association about changes in the
data indicated in Item 1 of Article 5 of the Federal Law on State Registration
of Juridical Persons and Individual Businessmen, except for the information
on obtained licenses, in three working days at latest, as of the moment of such
changes. Said body in one working day at latest, as of the date of receiving
appropriate information from the public association, shall inform about it the
authorized registering body that shall make an entry about changes in the data
about the public association to the Unified State Register of Legal Entities.
Repeated failure of a public association to submit within the established term
updated information, necessary for introducing amendments to the Unified
State Register of Legal Entities, shall be a ground for the body, which has
rendered a decision on state registration of the public association, to lodge a
claim with court for declaring this association as having terminated its activity
as a legal entity and for exclusion thereof from the Unified State Register of
Legal Entities.
Chapter IV. The Property of the Public Association. The Management of Its
Property
Article 30. The Property of the Public Association
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A public association which is a legal entity may own land plots, buildings,
structures, installations, housing facilities, transport vehicles, equipment,
implements, cultural, educational and health-building assets, monetary
resources, shares and other securities, and other property needed for the
material provision of the activity of this public association, referred to in its
rules.
The public association may also own institutions, publishing houses, and mass
media set up or acquired at the expense of the monetary means of the given
public association in accordance with its statutory goals.
The Federal law may establish the types of property which according to state
and public security considerations or to the international treaties and agreements may not be owned by public associations.
Public funds may carry on their activity on the basis of trust management.
The property of public associations shall be protected by law.
Article 31. The Sources of Forming Property of the Public Association
The property of the public association shall be formed on the basis of entrance
fees and membership dues if their payment is stipulated by the rules; voluntary contributions and donations; receipts from lectures, exhibitions, lotteries,
auctions, sports and other events held in conformity with the rules of the
public association; incomes from its business operations; civil transaction; its
foreign economic activity; other receipts not banned by law.
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 amended part 2 of Article 31 of this
Federal Law
The public associations whose statutes stipulate the participation in elections
and referendums in the procedure established by the legislation of the Russian
Federation may accept donations in the form of monetary funds and other
property for the activity connected with the preparation and conduct of
elections only in the procedure stipulated by the Federal Law on Political
Parties and by the legislation of the Russian Federation on elections.
Article 32. The Subjects of the Right of Property in Public Associations
Non-governmental organizations possessing the rights of a legal entity may be
the owners of property. Every particular member of a non-governmental
organization shall have no right of ownership of the share of assets belonging
to the public association.
Non-governmental organizations whose structural units (branches) carry on
their activity on the basis of the single rules for these organizations shall be
the owners of property as a whole. The structural units (branches) of said
public associations shall have the right of operative management of property
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assigned to them by the owners.
In non-governmental organizations that unite territorial bodies as independent
subjects into a union, the property created and/or acquired for use in the
interests of the public association as a whose shall be owned by the union.
The territorial organizations, included in the union as independent subjects,
shall own their assets.
Article 33. The Subjects of the Right of Property in Mass Movements
On behalf of mass movements the rights of the owner of assets, received by
these movements, and also the rights of the owner of the property, created
and/or acquired by them at the expense of their own means, shall be exercised
by their permanently functioning governing bodies referred to in the rules of
these movements.
Article 34. The Subjects of the Right of Property in Public Funds
On behalf of public funds the rights of the owner of assets received by the
public funds, and also the rights of the owner of the property, created and/or
acquired by them at the expense of their own means, shall be exercised by
their permanently functioning governing bodies, referred to in the charters of
these funds.
Article 35. Property Management in Non-governmental Institutions
Non-governmental institutions, set up and financed by the owner (owners), shall
exercise the right of operative management of the property assigned to them.
Non-governmental institutions, which are legal entities and possessing property
by right of operative management may be owners of the assets, created and/or
acquired by them by other lawful methods.
Non-governmental institutions shall receive property by right of operative
management from the founder (founders).
In respect of said property the non-governmental institutions shall exercise the
rights of possession, use and disposal within the limits set by law and in
accordance with their statutory goals.
The founder (founders), who is the owner (owners) of the property, assigned to
non-governmental institutions, shall have the right to withdraw the surplus of
assets, which are not used or are used not to the set purpose, and to dispose of
them at its discretion.
Even the passage of the right of ownership of the assets assigned to non-governmental institutions to another person, the institutions shall retain the right of
operative management of said property. The non-governmental institutions
shall have no right to alienate or to dispose in any other way of the assets
assigned to them and the assets, acquired at the expense of the monetary
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means, allocated to them according to an estimate, without the written permit
of the owner.
If in keeping with the constituent instruments the non-governmental institutions
has been accorded the right to carry on the gainful activity, the incomes
received from such activity and assets acquired at the expense of these
incomes shall be placed at the disposal of the non-governmental institutions
and shall be accounted in a separate balance-sheet.
The non-governmental institutions shall be liable for their obligations within the
monetary assets kept at their disposal. If these assets are insufficient the joint
and several liability for the obligations of the non-governmental institution
shall be borne by the owner of relevant assets.
Article 36. The Subjects of the Right of Property in Local Community Bodies
The subjects of the right of property in local community bodies shall be represented by these bodies to which the rights of a legal entity have been assigned
following their state registration. The local community bodies may be owners
of assets created and/or acquired by them by other lawful methods.
Article 37. The Business Activity of Public Associations
Public associations may carry on business operations in so far as they serve to
achieve the statutory goals for the sake of which they have been created and
comply with these goals. Business operations shall be conducted by public
associations in conformity with the Civil Code of the Russian Federation, the
Federal Law on the Enforcement of the First Part of the Civil Code of the
Russian Federation and with other legislative acts of the Russian Federation.
Public associations may set up economic partnerships, companies and other
economic organizations, and also acquire assets intended for business activity.
The economic partnerships, companies and other economic organizations set
up by public associations shall remit to the corresponding budgets payments
in the order and amounts, established by the legislation of the Russian Federation.
Incomes from the business activity of public associations may not be redistributed among the members of, or the participants in, these associations and shall
only be used for the achievement of statutory goals. Public associations may
use their financial resources for charity purposes, if even this is not indicated
in their rules.
Article 38. Supervision and Control over the Activity of Public Associations
Supervision over the observance of laws by public associations shall be exercised by the Procurator’s Office of the Russian Federation.
Federal Law No. 31-FZ of March 21, 2002 amended part 2 of Article 38 of this
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Federal Law. The amendments shall enter into force as of July 21, 2002
The body rendering decisions on state registration of public associations shall
exercise control over the compliance of their activity with the statutory goals.
The said body shall have the right:
- to inquire management documents from the governing bodies of public
associations;
- to send its representatives for the participation in undertakings conducted by
public associations.
- in case of revealing breaches of the legislation of the Russian Federation by
public associations or of performing by them actions contradicting to their
statutory goals, the body registering public associations may issue to the
governing bodies of these associations a written warning with an indication of
concrete grounds for this warning. The warning issued by the body rendering
decisions on state registration of public associations may be appealed against
by these associations in courts of law.
The financial bodies shall exercise control over the sources of incomes of public
associations, the amounts of the financial resources they get and the payment
of taxes in compliance with the tax legislation of the Russian Federation.
Supervision and control over the fulfilment by public associations of the existing norms and standards may be exercised by the ecological, fire-prevention,
epidemiological and other bodies of state supervision and control.
Chapter V. Responsibility for the Contravention of the Laws on Public Associations
Article 39. The Equality of the Grounds for the Responsibility of All Subjects
Operating in the Sphere of Relations, Regulated by the Present Federal Law
The State and its organs, public associations and individuals shall bear equal
responsibility for the observance of this Federal Law and other laws on public
associations of particular types.
Public associations and individuals whose rights granted by this Federal Law
and other laws on public associations of particular types have been infringed
may apply with a statement of claim to a court of law and with an application
or complaint to the administrative body for the institution of proceedings
against guilty persons.
Article 40. Responsibility for Breaking Laws on Public Associations
The state bodies and the local self-government bodies and their officials who
have inflicted damage to public associations due to the infringement of this
Federal Law (by said bodies and their officials) and also of other laws on
particular types of public associations, shall bear responsibility, stipulated by
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the criminal, civil and administrative legislation of the Russian Federation.
Federal Law No. 31-FZ of March 21, 2002 amended Article 41 of this Federal
Law. The amendments shall enter into force as of July 1, 2002
Article 41. Responsibility of Public Associations for Breaking the Legislation of
the Russian Federation
Public associations, including those which have not been enjoying the rights of
a legal entity, shall bear responsibility in conformity with this Federal Law
and other laws in case of breaking the legislation of the Russian Federation.
In case of violating the legislation of the Russian Federation by the public
associations which have not been enjoying the rights of a legal entity the
responsibility for the violations shall be borne by the persons who are members of the governing bodies of these associations.
If public associations (including those which have not been enjoying the rights
of a legal entity) have committed deeds punishable in criminal proceedings,
the persons who are members of the governing bodies of these associations
may by court decision bear responsibility as leaders of criminal communities,
if their guilt for the deeds of the organization has been proved. Other participants in such associations shall bear responsibility for the criminal deeds in
whose preparation or commission they have taken part.
Federal Law No. 58-FZ of June 29, 2004 amended Article 42 of this Federal
Law
Article 42. Suspension of the Public Associations’ Activity
If a public association violates the Constitution of the Russian Federation or the
Constitutions (the Statutes) of the subjects of the Russian Federation, or the
legislation of the Russian Federation, and if it performs actions, contradicting
the statutory goals, the federal body state registration or its corresponding
territorial body, or the Procurator-General of the Russian Federation or the
corresponding public prosecutor, subordinated to him, shall make a presentation on the above-said violations to the leading body of the given association
and shall fix a time term for their elimination.
If these violations are not eliminated within the fixed time term, the body or the
official person, which (who) made the corresponding presentation, shall have
the right to suspend by its (his) order the activity of the public association for
a term of up to six months.
The decision on the suspension of the activity of a public association may be
appealed against to the court before the court considers an application for its
liquidation or for the prohibition of its activity.
The activity of a public association may also be suspended in the order and on
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the grounds, stipulated in the Federal Law on the Counteraction to an Extremist Activity.
If an emergency situation is introduced on the territory of the Russian Federation, the procedure for the suspension of the activity of public associations
shall be determined by the federal constitutional law.
Federal Law No. 112-FZ of July 25, 2002 reworded Article 43 of this Law
Article 43. Consequences of the Suspension of the Activity of a Public Association
If the activity of a public association is suspended, its rights as a founder of the
mass media shall also be suspended, and it shall be prohibited to organize and
to hold the get-togethers, meetings, demonstrations and processions, the
picketing and other kind of massive actions or public events, to take part in
the elections, to make use of bank deposits, with the exception of the settlements involved in the economic activity and in the labour contracts, in the
recompense of the losses, caused by its actions, and in the payment of the
taxes and the fines.
If the public association eliminates the violation, which has served as a ground
for the suspension of its activity, within the fixed term of the suspension of its
activity, the public association shall resume its activity by the decision of the
body or of the official persons, which (who) has suspended this activity. If the
court does not satisfy the application for the liquidation of the public association or for the prohibition of its activity, the latter shall resume its activity
after the court decision comes into legal force.
Federal Law No. 112-FZ of July 25, 2002 reworded Article 44 of this Law
Article 44. Liquidation of a Public Associations and Prohibition of Its Activity
in Cases of Breaking the Legislation of the Russian Federation
Seen as the grounds for the liquidation of a public association or for the prohibition of its activity shall be:
- a violation by the public association of the rights and freedoms of man and
citizen;
- repeated or gross violations by the public association of the Constitution of the
Russian Federation, of the federal constitutional laws, of the federal laws or of
the other legal normative acts, or a systematic performance by the public
association of an activity, contradicting its constituent goals.
The application for the liquidation of an all-Russia or international associations
on the grounds referred to in this Article shall be filed with a court of law by
the Procurator-General.
The application for the liquidation of an interregional, regional or local public
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association on the grounds referred to in this Article shall be filed with a court
of law by the procurator of the respective subject of the Russian Federation in
the order prescribed by the Law of the Russian Federation on the Procurator’s
Office of the Russian Federation.
The liquidation of a public association by court decision shall mean the ban on
its activity, regardless of the fact of state registration.
The procedure and the grounds for the liquidation of a public association, which
is a legal entity, shall also be applied by the court decision with respect to the
prohibition of the activity of a public association, which is not a legal entity.
A public association may be liquidated and the activity of a public association,
which is not a legal entity, may also be prohibited in the order and on the
grounds, stipulated in the Federal Law on the Counteraction to an Extremist
Activity.
Federal Law No. 112-FZ of July 25, 2002 Article 45 of this Law
Article 45. Appeals Against Decisions on the Suspension of the Activity or the
Liquidation of Public Associations and Consequences of the Recognition of
Such Decisions as Illegal
The decisions on the suspension of the activity or the liquidation of public
associations may be appealed against in cases and in the order, established by
federal laws.
The repeal of the decision of the liquidation of a public association shall involve
the compensation by the State of all the losses incurred by the public association in connection with its illegal liquidation.
Chapter VI. International Ties of Public Associations. International Public
Associations
Article 46. International Ties of Public Associations
In conformity with their rules Russian public associations may join international
public associations, acquire rights and bear duties corresponding to the status
of these international public associations, support direct international contracts and ties, and conclude agreements with foreign non-profit, non-governmental associations.
Russian public associations may set up their organizations, branches or affiliates
and representative offices in foreign States on the basis of the generally
recognized principles and norms of international law, the international treaties
and agreements of the Russian Federation and the legislation of these States.
Article 47. The International Public Associations
A public association formed in the Russian Federation shall recognized as
international if in compliance with its rules at least one of its structural units
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- an organization, a branch or affiliate and representative office - is set up to
carry on its activity in a foreign State.
The creation, functioning, reorganization and/or liquidation of international
public associations, international unions of international public associations in
the Russian Federation shall be effected in the general order envisaged for
public associations by this Federal Law and other federal laws.
Organizations, branches or affiliates and representative offices of international
public associations shall be set up to carry on their activities in the Russian
Federation in keeping with this Federal Law and other federal laws.
Organizations, branches or affiliates and representative offices of foreign
non-profit, non-governmental associations shall be set up to carry on their
activities in the Russian Federation in accordance with the present Federal
Law and other federal laws.
Chapter VII. Concluding Provisions
Article 48. The Entry of This Federal Law into Force
The present Federal Law shall enter into force since the day of its official
publication.
Article 49. On the Recognition of Normative Legal Acts As Non-effective or
Valid in the Russian Federation in Connection with the Enforcement of This
Law
To recognize as non-effective the following normative legal acts in the Russian
Federation:
the USSR Law on the Public Associations (Gazette of the Congress of People’s
Deputies of the USSR and the Supreme Soviet of the USSR, No. 42, 1990,
item 839), except for Articles 6 and 9 (in respect of provisions dealing with
political parties);
Article 15 of the USSR Law on the Legal Status of Foreign Nationals in the
USSR (Gazette of the Supreme Soviet of the USSR, No. 26, 1981, item 836);
the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR No. 6007-VIII
of May 20, 1974 on the Basis Duties and Rights of the Voluntary People’s
Squads for the Protection of Public Order (Gazette of the Supreme Soviet of
the USSR, No. 22, 1974, item 326).
To recognize as invalid the following normative legal acts:
the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR of March 11,
1977 on the Approval of the Statute of Comrades’ Courts and the Statute of
Voluntary Councils for the Work of Comrades’ Courts (Gazette of the Supreme Soviet of the RSFSR, No. 12, 1977, item 254);
the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR of June 25,
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1980 on the Approval of the Statute of Public Points of Public Order Protection in the RSFSR (Gazette of the Supreme Soviet of the RSFSR, No. 27,
1980, item 772);
the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR of October 1,
1985 on the Approval of the Regulations for the Anti-drunkenness Commissions, Formed at Enterprises, Instructions, Organizations and in Their Structural Subdivisions (Gazette of the Supreme Soviet of the RSFSR, No. 40,
1985, item 1397);
Federal Law No. 26-FZ of March 12, 2002 amended paragraph 5 of part 2 of
Article 49 of this Federal Law
the Resolution of the Supreme Soviet of the RSFSR No. 2057-1 of December
18, 1991 on the Registration of Public Associations in the RSFSR and the
Registration Fees (Gazette of the Congress of Peoples’ Deputies of the
Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation, No. 7,
1992, item 299), except for Items 4 and 6, and with respect to political parties
and their regional departments, completely the Decision of the Supreme
Soviet of the RSFSR indicated in this paragraph;
the Resolution of the Presidium of the Supreme Soviet of the Russian Federation No. 2324-1 of February 10, 1992 on the Procedure for the Associations of
Educational Establishments (Gazette of the Congress of Peoples’ Deputies of
the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation, No.
10, 1992, item 478).
Federal Law No. 127-FZ of November 2, 2004 amended Article 50 of the
present Federal Law. The amendments shall enter into force as of January 1,
2005
Article 50. On the Introduction of Amendments and Addenda to Some Legislative Acts in Connection with the Entry of This Federal Law into Force
To introduce the following amendments in Item 1 of the Resolution of the
Supreme Soviet of the Russian Federation No. 2355-1 of February 14, 1992
on the Order of Using the Names “Russia”, “the Russian Federation” and the
Words and Word Combinations Formed on Their Basis in the Denominations
of Organizations and Other Structures (Gazette of the Congress of Peoples’
Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian
Federation, No. 10, 1992, item 470):
the words “political parties and trade unions” shall be replaced by the words
“public associations".
The word “public” shall be excluded from Item 1 of Article 1 in the Law of the
Russian Federation on the Chambers of Commerce and Industry in the
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Russian Federation (Gazette of the Congress of Peoples’ Deputies of the
Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation, No. 33,
1993, item 1309)
the first part shall be excluded from Article 16 in this Law. The name of the
Article shall be formulated as follows:
"Article 16. The Participation of the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation in the Preparation of Normative Acts".
Article 51. On Public Associations, Set up with the Participation of the State
Pending the adoption of federal laws on state-cum-public and public-cum-state
associations the said associations shall be created to carry on their activity in
conformity with the normative legal acts of the organs of state power.
Article 52. On the State Registration of Public Associations, Set up before the
Entry of This Federal Law in Force
The provisions of this Federal Law on the state registration of public associations shall extend to public associations set up before the entry of this Federal
Law in force.
The rules of public associations set up before the enforcement of this Federal
Law shall be brought in compliance with the said Federal Law since its entry
into force at the nest congress (conference) or general meeting. The rules of
public associations before they are brought into conformity with this Federal
Law shall operate in the part that is not inconsistent with the said Law.
State re-registration of public associations set up before the enforcement of this
Federal Law shall be carried out before July 1, 1999 with the exemption from
registration dues. The provision of the sixth part of Article 21 of this Federal
Law on the submission of constituent documents for State registration before
the expiration of three months since the say of holding the foundation congress (conference) of the general meeting shall not be applied to said public
associations. Upon the expiration of the said period of re-registration public
associations that have not passed it shall be subject to liquidation in juridical
proceedings on the demand of the body registering public associations.
The state bodies registering public associations at the present time shall be
obliged to transfer after three months since the enforcement of this Federal
Law, whole the bodies registering public associations under this Federal Law
shall be obliged to accept all the registration documents and materials of the
earlier registered public associations.
Article 53. International Treaties and Agreements with the Participation of the
Russian Federation
If the international treaty or agreement of the Russian Federation establishes
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rules other that those stipulated by law, the rules of the international treaty or
agreement shall be applied.
Article 54. On Bringing Legal Acts into Conformity with the Present Federal
Law
The President of the Russian Federation shall propose and the Government of
the Russian Federation shall be instructed to bring their legal acts into conformity with this Federal Law.
President of the Russian Federation
Boris Yeltsin
Moscow, the Kremlin

