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پیـشگفتـاراندیـشکـده

متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از "دستنامه بینالمللی حقوق تعاون" 1که توسط دانته کراگونا ،2آنتونیو
فیچی 3و هیگن هانری 4در سال  2013جمعآوری شده و از چهار بخش تشکیل شده است .نخست ،بخش
معرفی دستنامه با ذکر ضرورت نگارش متن؛ دوم ،معرفی برخی قوانین و مقررات منطقهای حوزه تعاون در حوزه
مرکوسر ،6OHADA ،5اتحادیه اروپا و منطقه آمریکای التین؛ سوم ،بررسی حقوق تعاونی در  31کشور منتخب
و در نهایت جمعبندی درباره روند حقوق تعاون و قانونگذاری تعاون در جهان.
ترجمه این کتاب بنابر درخواست معاونت محترم امور تعاون ،جناب آقای دکتر کبیری و توسط تیمی
پژوهشی متشکل از پژوهشگران اندیشکده تعاون و با همراهی مرکز نوآوری و توسعه تعاون (منتا) انجام گرفته
است .این ترجمه ،به صورت تحتاللفظی انجام نشده و بهتر است از عبارت ترجمه و تلخیص برای آن استفاده
شود .علت عدم ترجمه واژه به واژه متن ،ضرورت و در مضیقه بودن انجام این کار در یک بازه زمانی کوتاه و
فشرده  10روزه است .با توجه به ضرورت بازنگری الیحه اصالح قانون بخش تعاون که قریب به  9سال است
در دستورکار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و تأکیدات وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای
دکتر عبدالملکی مبنی بر بررسی و اظهار نظر دولت ظرف  45روز درباره الیحه ،اندیشکده تعاون نیز حداکثر

توان خود را برای کوتاه سازی فرآیند ارزیابی و بررسی قوانین بخش تعاون به انجام رسانید .برای تحقق این
1. International Handbook of Cooperative Law
2. Dante Cracogna
3. Antonio Fici
4. Hagen Henry
5. Mercosur
6. Organization for the Harmonization of Corporate Law in Africa

امر ،نخست پس از تشکیل گروه کانونی در اندیشکده تعاون ،بر اساس اولویتها و ویژگیهایی همچون نظام
حقوقی مشابه ،نزدیکی نظام اقتصادی ،تجربه تاریخی مشابه در امر تعاون و مسأله پراکندگی جغرافیایی برای
انتخاب کشورها ،مد نظر قرار گرفت .از این جهت از  31کشور مندرج در فهرست 10 ،کشور انتخاب گردید .بر
این اساس که نظامهای حقوقی کامنال  Common Lawهمچون ایاالت متحده آمریکا ،پادشاهی بریتانیا
در یک سمت و نظامهای حقوقی روم-ژرمن  Civil Lawهمچون فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،هلند و اسپانیا در
سمتی دیگر قرار گرفتند.
همچنین در متن حاضر برخی واژگان بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند که در ترجمه آنها از عبارت مشخص و
یکسانی استفاده شده است .به عنوان نمونه :در ترجمه عبارت  Patronage Refundو Patronage Dividends

از عبارتی همچون بازگشت حمایتی و سود حمایتی ،به ترتیب ،استفاده شده است .همانطورکه میدانید در قوانین
ما این عبارت معادل مازاد بازگشتی است و از طرفی در ادبیات حوزه تعاون کشور این مفهوم با  Surplusدچار
اشتراک معنی میگردد تا جاییکه در دانشنامه تعاون ،مازاد بازگشتی مترادف  Surplusلحاظ شده است و این
ترجمه به نظر دقیق نمیرسد .در ترجمه مفاهیم فوق نیز  Patronهمان مشتری (عضو و بعض ًا غیر عضو) تعاونی
است که با خرید خود از تعاونی حمایت میکند و مازاد بازگشتی نیز به حامیان تعاونی بازمیگردد .سایر موارد اما در
متن به صورت پانوشت اشاره شده است.
در نهایت اینکه متن حاضر در بازه زمانی کوتاهی ترجمه و تلخیص شده و عملیات ویراستاری و صفحهبندی
آن بسیار با عجله انجام شده است ،اما تالش شد در برگردان متن کیفیت فدای سرعت نشود؛ لذا پیشاپیش از
خوانندگان بابت اشتباهات ویراستاری و حتی ترجمهای موجود ،متواضعانه پوزش میطلبیم.
حنیف عموزاده
معاون علمی اندیشکده
پاییز 1400

نظام حقوقی تعاون در کشور آلمان
نویسنده :هانس مونکر
ترجمه :حنیف عموزاده
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خالصه متن
  *پس از اصالحات  2006اهداف بخش تعاون از موارد صرف اقتصادی به اهداف فرهنگی و اجتماعی تغییر یافت؛
  *کاهش تعداد اعضای مؤسس تعاونی از  7به 3؛
  *تسهیل در تشکیل تعاونیهایی با اهداف خیرخواهانه؛
  *کاهش هزینههای مدیریتی برای تعاونیهای کوچک زیر  20نفر باحذف رکن بازرسی و هیأت مدیره (مدیر عاملی
مستقیم و تک نفره)؛
  *نمایندگی شدن مجمع عمومی و برقراری دموکراسی غیرمستقیم برای تعاونیهای باالی سه هزار نفر؛
  *انجام حسابرسی ساده برای تعاونیهایی با گردش مالی کمتر از دو میلیون یورو در سال برای کاهش هزینههای
حسابرسی؛
  *تعدد قوانین آلمان و تداخل قوانین عمومی (قانون مالیات ،قانون تجارت ،قانون رقابت ،قانون تبدیل و قوانین بانکداری)
با قوانین شرکتهای تعاونی این کشور؛
  *آزادی عمل تعاونیها در انتخاب اساسنامه به شرط رعایت موارد قانونی؛
  *تعاونیها بر حسب معامالت خود به دو نوع هدفمند و متقابل تقسیم میشوند و خرید و فروششان با غیر عضو با
محدودیتهایی مواجه است؛
  *در آلمان تنها قالب بیمه برای تعاونیها در نظر گرفته نشده است و انجمنهای بیمهای طبق قانون  VVaGفعالیت
میکند؛
  *نظارت بر تعاونی در آلمان دو گونه است :داخلی و خارجی .داخلی توسط بازرسان و مجمع عمومی و خارجی توسط
فدراسیون بازرسی تعاونی آلمان؛
  *عضویت در فدراسیون بازرسی تعاونی آلمان اجباری است و هزینه این فدراسیون از حق عضویت پرداخت شده
توسط اعضاء به دست میآید؛
  *تنها حمایت مهم دولت از تعاونیها در آلمان این است که مازاد برگشتی تعاونیها جزء هزینههای مالیاتی قابل کسر
محسوب شده و شامل مالیات نمیگردد.
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مقدمه
پیرو سنت یکی از پیشگامان نهضت تعاونی و قانونگذاران تعاون در آلمان ،هرمان شولتس دلیتسچ
قانونی ویژه ،تحت
سازمان
( ،)1808-1883جوامع (انجمنهای) تعاونی 1در این کشور به عنوان یک نوع
ِ
ِ
کنترل حقوق اجتماعی این کشور در نظر گرفته میشود که قابلیت کاربست به همه انواع تعاونیها را دارند .در

قوانین سازمانها و شرکتها در آلمان ،جوامع تعاونی به عنوان یک قالب مخصوص و البته مرتبط با اهداف
اقتصادی در نظر آورده میشود .قانون جوامع (انجمنهای) تعاونی آلمان موسوم ب ه �Genossenschafts

 gesetz–GenGقابل کاربست به همه انواع تعاونی در این کشور است .قبل از بازنگری سال  2006اغلب
انواع تعاونی در این قانون در بخش § یا ماده یک 2فهرست شده بودند .قانون  GenGچندین بار اصالح
شد ،به ویژه مقررات بهتر برای تعاونیهای بزرگ .این روند از  1889با معرفی گزینه مسئولیت محدود اعضاء
و تجویز یک حسابرسی سالیانه آغاز شد .این روند در  1922با معرفی دموکراسی غیرمستقیم در قالب مجمع
نمایندگان در جوامع تعاونیهای دارای بیش از  10هزار عضو ادامه یافت .این عدد (تعداد اعضای الزم برای
استفاده از ابزار دموکراسی غیرمستقیم) در سال  1926به  3هزار نفر کاهش یافت (ماده  43قانون .)GenG
بعالوه ،مقرراتی برای ادغام بیشتر تعاونیها (در مفاد  63و  )93و برای تنظیم ساختار و فدراسیونهای
حسابرسی تعاونی 3دیده شد (از ابتدای مفاد  60تا  .)63در  ،1933عضویت نامحدود و مسئولیت متعدد اعضاء
برای بدهیهای جوامع تعاونی ملغی شد .در  ،1934مقرراتی برای نگهداری دفاتر و حسابها اصالح شد و
وابستگی هر یک از جوامع تعاونی ثبت شده یا همان  eGsبه یک اتحادیه حسابرسی تعاونی اجباری شد.
مقررات مربوط به حسابرسی نیز بازنگری شد.
از سال  1954تعاونیهای مصرف و از  1973تعاونیهای اعتبار اجازه یافتند که اگر اساسنامهشان اجازه
میداد ،با غیر عضو خود به معامله بپردازند (ماده  8قسمت  ،1ش .)5 .در اصالحات سال  1973قوانین جدید
1. Cooperative Societies

 .2در متــن اصلــی نمــاد § مکــرراً از ســوی نویســنده اســتفاده شــده اســت کــه معنــی بخــش یــا مــاده بــرای آن در نظــر آورده شــده اســت .همچنیــن در
برگــردان §§ از بخشهــا یــا مفــاد اســتفاده شــده اســت.

3. Cooperative Auditing Federations
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برای تقویت مدیریت سازمان تعاونیها (هیأت مدیره-1ماده  ،27قسمت  )1و اجازه به تعاونیها برای انتخاب
مسئولیت محدود بر اساس میزان سهام هر عضو طبق اساسنامه خودشان ،در نظر گرفته شد (ماده  ،6ش.
 .)3سایر مقررات جدید معطوف بوده به افزایش مشارکت اعضای تعاونی در هنگام ورشکستگی (ماده )87
و اجازه به اعضاء که در هنگام خروج بخشی از صندوق ویژه تعاونی را مطالبه کنند (ماده  ،73قسمت  .)3در
 ،1985مقررات درباره نگاهداری دفاتر و حسابرسیها بازنگری شد و مطابق راهنمای مد نظر اتحادیه اروپا
در زمینه حقوق تجارت اروپا ،تنظیم و همسانسازی شد .در مقررات  1994حاکم بر حسابرسی تعاونیها
نیز اصالح و بازنویسی شد تا مسیر تعاونیها برای افزایش شفافیت شرکتها ترسیم شود (قانون کنترل و
شفافیت شرکتها) .ماده  63قانون  GenGبه همراه ماده  98قانون درباره ادغام تعاونیها حذف شد و
ماده هفت قانون تبدیل [شرکتها] جایگزین آن شد .به عنوان بخشی از تنظیم حقوق آلمان با مقررات مالی
منطقه یورو ،کنترل کیفیت نیز در دستور کار اتحادیههای حسابرسی تعاونی در قالب داوری همتا 2قرار گرفت
و مقررات حسابرسان رسمی نیز تنظیم شد (دستورالعمل حسابرسی) .همچنین ،در بازنگری قانون جوامع
تعاونی  ،2006قانونگذاران بیطرفی حسابرسان تعاونیها را تقویت کردند.
همه این قوانین و اصالحات ،سبب شد تا  GenGپیچیدهتر شود .از یک طرف بر روی نیازهای
تعاونیهای بزرگ متمرکز شد و قوانین تعاونیها به قانون شرکتها نزدیک شد و این سؤال به وجود آمد
که آیا اساس ًا  GenGقابلیت این را دارد تا چارچوب مناسبی برای تعاونیهای کوچک و خالق در رابطه با
تعاونیها باشد .با وجود برخی افزایش خودمختاریها ،برخی پژوهشگران همچون بوتاین 3معتقدند که قوانین
فعلی دست تعاونیها را برای فعالیت آزادانه و خالقانه در چارچوب اساسنامهشان از بین برده است.
در سال  ،1973زمانیکه قانون تعاون برای تأمین نیاز تعاونیهای بزرگ بازتعریف شد ،شنور فون
کارسفلد 4این سؤال را مطرح کرد که آیا اساس ًا این قانون فعلی میتواند پاسخگوی نیاز تعاونیهای کوچک
 .2داوری همتا یا همان  Peer-Reviewیک داوری دقیق و همه جانبه از سوی مجموعه از متخصصین و فعالین یک عرصه است.

1. Vorstand
3. Beuthein

4. Schnorr von Carolsfeld
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باشد یا خیر؟ در آن زمان ،این صحبتها شنیده نشد؛ درصورتیکه در همان زمان دیگر کشورهای عضو
اتحادیه اروپا ،یعنی فرانسه و ایتالیا قانون ویژهای برای تعاونیهای کوچک تدارک دیدند که تا سالها باقی
ماند.
به واسطه ادغامها ،تعداد تعاونیها به شدت کاهش پیدا کرد و این نگرانی ایجاد شد که متعاقب ًا مشروعیت
قانون تعاونیها نیز ممکن است کاهش پیدا کند .برخی پژوهشگران همچون گشوانتر و هلیوس 1چند دلیل
برای نیاز به قانونگذاری ویژه برای تعاونیها بر شمردند« :کاهش تعداد ،به همراه مشکل تصوی ِر [منفی]،
دیده نشدن [عدم حضور در عرصه اجتماعی] ،کمبود ارتباط و کمک در تأسیس تعاونی جدید» .در حالی که

تعداد اشکال جدید تعاونی در حال رشد است و فدراسیونها در حال تالش برای حمایت مالی از اعضایشان
و آرزومند برای تأسیس تعاونی جدید.
پس از انتشار این نگرانیها و رشد ادغامها در طول چند دهه ،فدراسیون حسابرسی تعاونی نگاه و
راهبردش را برای صورتبندی نوع جدید تعاونیها تغییر داد و امکان فعالیت تعاونیها را در عرصههای
سالمت ،پزشکی ،خدمات عمومی ،انرژیهای جایگزین و اداره روستا نیز فراهم شد .اصالحیه  GenGدر
سال  2006به دنبال تنظیم مقررات شرکتهای تعاونی کوچک نبود ،اما این هدف از طریق زیر محقق شد:
*بسط اهداف بخش تعاون به فعالیت در زمینههای اجتماعی و فرهنگی
*کاهش تع داد اعضای تشکیل دهنده تعاونی از  7به 3

*تسهیل تشکیل اشکال مختلف جوامع تعاونی در همکاری خیرخواهانه

*کاهش هزینههای مدی ریتی اداره تعاونی از ط ریق امکان اداره تعاونی تنها توسط یک نفر در ارگان
مدی ریتی و بدون ارگان نظارتی ب رای تعاون یهای زیر  20نف ر.

*کاهش هزینههای حسابرسی از ط ریق اجازه به تعاون یهای کوچک با گردش مالی کمتر از دو میلیون

دالر در سال به انجام حسابرسی ساده (بدون نیاز به کسب گواه یهای عالی از فدراسیون حسابرسی

تعاون یها)

بر خالف اینکه در آلمان  20میلیون نفر عضو تعاونی هستند ،با این حال جنبش تعاون در آلمان ناشناخته
1. Geschwandtner & Helios
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باقی مانده است ،به ویژه در میان متخصصین و دانشگاهیان .همچنین موضوع تعاونی در برنامههای درسی
کشور آلمان در مقطع دبیرستان و تحصیالت تکمیلی گنجانده نشده است.
منابع قانون تعاون
همانطورکه در مقدمه گفته شد ،یک قانون عمومی تعاون یا همان  GenGوجود دارد که برای همۀ
تعاونیهای ثبت شده یا  eGsبکار میرود و ریشه آن به سال  1889باز میگردد و در طول سالهای اخیر
چندین بار اصالح شده است .آخرین این تغییرات به سال  2006بازمیگردد که برخی تغییرات به واسطه
توصیههای جامعه اروپایی تعاونی 1انجام شد GenG .با سایر قوانین مرتبط همچون قانون تجارت ،قانون
کار ،قانون مالیات ،قانون رقابت ،قانون تبدیل شرکتها و قوانین مرتبط با بانکداری کشور تکمیل میشود.
افرادی که خواستار سازمانهای خودیاری هستند ،موظف نیستند که از الگوی پیش فرض طراحی شده
دولت برای تعاونیهای ثبت شده پیروی کنند .آنها مختارند تا از میان صورتهای مختلف قوانین ،یک
مورد را برای خود انتخاب نمایند که در اساسنامهشان به آن اشاره شده و حتی مورد تعدیل قرار گرفته است.
همچنین ممکن است که فعالیتهای تعاونی در یک مسیر غیررسمی قرار گیرد .در این صورت و بدون
داشتن یک مراقبت قانونی ،این سازمانها نمیتوانند از نام تعاونی در عنوان خود استفاده نمایند چراکه مسئله
اهلیت افراد و سازمانها برای بازپرداخت بدهیهایشان یکی از تضمینهای قانون برای فعالیت تعاونیها
است .هنگامیکه تعاونیها ثبت شوند ،مسئله عضویتشان در فدراسیون حسابرسی تعاونیها مطرح است
که در قانون به صورت اجباری درآمده .البته در بسیاری از موارد ،یک انجمن اولیه تشکیل میشود تا زمینه را
برای ثبت قانونی تعاونی در دادگاه محلی پیگیری کند .لذا پس از طی شدن مراحل اولیه برای مقدمه چینی
تشکیل تعاونی و ثبت آن ،سایر موارد پس از تشکیل جلسه اعضاء و مجمع پیگیری میشود.
تعریف و اهداف تعاونیها
قبل از اصالح سال  ،GenG 2006اهداف و انواع جوامع تعاونی به شکل زیر تعریف شدهاند:
 .1جامعه اروپایی  )SCE) European Cooperative Societyتعاونی یک قالب اختیاری قانونی از تعاونی است که هدفش تسهیل در
فعالی تهای برون مرزی تعاون یها است.
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جوامع (انجمنها) 1متشکل از افراد مختلفی هستند که با هدف ارتقا فعالیت اعضایشان در زمینه تجارت و
صنعت فعالیت میکنند که مالک آن نیز هستند .مخصوص ًا در زمینههای [ ...فهرستی طوالنی و نه کاملی از
شاخههای فعالیت قید شده است]  ...که طبق قوانین و مقررات این قانون و بر اساس اساسنامه ثبت شدهشان
فعالیتمیکنند.
عضویت در این انجمنها هنگامی قابل قبول است که بر اساس حقوق عمومی وشرایط زیر باشد:
*اسباب ترویج و ارتقا فعالیت اعضای تعاونی را فراهم آورد.

*با فعالی تهای غی رانتفاعی نیز به جامعه تعاونی خدمت کند.
این تعریف در ماده  1اصالح قانون سال  2006اینگونه تغییر کرد:
زیربخش  :1جوامع متشکل از افراد مختلفی هستند که با هدف ارتقا فعالیت اقتصادی و درآمد و رفع
نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضایشان از طریق مالکیت جمعی ،مشترک ًا اداره میشوند و طبق این قانون و
بر اساس اساسنام ه خود فعالیت میکنند.2
زیربخش  :2فعالیت و عضویت در این سازمانها هنگامی قابل قبول است که بر اساس حقوق عمومی
وشرایط زیر باشد:
*خدمت رسانی فرد با هدف ارتقا درآمد یا اقتصاد اعضاء یا رفع نیازهای فرهنگی و اجتماع یشان انجام
گیرد؛

*و با فعالی تهای غی رانتفاعی نیز به جامعه تعاونی خدمت کند.
همچنین تعاونیها بر اساس نوع معامالتشان به دو نوع تقسیم میشوند .نخست تعاونیهای مبتنی بر
معامالت هدفمند 3و دوم تعاونیهای مبتنی بر معامالت متقابل .4منظور از معامالت هدفمند ،تعاونیهایی
هستند که در آن اعضاء تنها با عضو خود به معامله میپردازند و معامله با غیر عضو محدود شده و معامله با
 .1در متن حاضر ،انجمن و جامعه هر دو داللت بر واژه  Societyدارند.

 .2در این تعریف ،رد پای تعریف اتحادیه بی نالمللی تعاون به وضوح دیده م یشود.

3. Purpose Transaction
4. Counter-Transaction
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افراد خارج از آن کسبوکار ممنوع است مگر اینکه اساسنامه تعاونی این اجازه را به اعضاء دهد .در تعاونیهای
مبتنی بر معامالت متقابل که بیشتر تعاونیهای مصرف و خردهفروشی را شامل میشود ،مسأله فروش به
غیرعضو به طور کلی مطرح نیست ،مگر اینکه در اساسنامه به گونهای دیگر قید گردد.
فعالیت
در آلمان ،جوامع تعاونی در همه زمینهها بجز بیمه میتوانند فعالیت کنند؛ بیمه به این دلیل مستثنی شده
است که قانون مجزایی برای انجمنهای خدمات متقابل بیمهای 1در آلمان به نام  VVaGوضع شده است.
فرآیندها و صورتهای تأسیس
تمامی فرآیند تأسیس یک تعاونی در آلمان طبق قانون تعاون این کشور انجام میگیرد .حداقل عضو
الزم برای تأسیس تعاونی در آلمان از هفت عضو به سه عضو کاهش پیدا کرده است .ویژگی مهم دیگر
تغییرات شکلگیری فدراسیون حسابرسی تعاونی است که عضویت در آن برای تعاونیها الزامی است .مسأله
عضویت اجباری در این فدراسیونها و هزینههای مربوط به آن یکی از دالیل کاهش ثبت تعاونی در این
ن ملی تعاونیهای مسکن آلمان  GdWتوانسته نقش مؤثری در امر حمایت از
کشور است .البته فدراسیو 
تازه تأسیسان از طریق صندوقهای حمایتی خود و نقش مثبتی در زمینه حسابرسی این گونه تعاونیها ایفا
کند به شکلی که در سال  2009میالدی ،تنها نیم درصد از شرکتهای تازه تأسیس ورشکسته در آلمان،
جوان ورشکسته و ناپدید شونده در قالب تعاونی ،بر
تعاونی بودند و این کشور شاهد ظهور پدیده شرکتهای ِ

خالف شرکتهای با مسئولیت محدود ،نبوده است.
عضویت

مسأله عضویت در قانون آلمان متغیر است .هیچ حق قانونی مخصوصی برای عضویت در تعاونیها وجود
ندارد ولی تبعیض برای عضویت در هر تشکل صنفی و اقتصادی اعم از تعاونیها ممنوع است .کاهش تعداد
اعضای مؤسس از  7نفر به  3نفر یک تحول بزرگ بود .با این وجود ،تحقق اهداف تعاونی و افزایش کارکرد
1. Mutual Insurance Association
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اجتماعی تعاونیها تنها با افزایش اعضاء میسر است .لذا درست است که این تغییر به تأسیس تعاونیهای
کوچک کمک میکند ،ولی بدیهی است که کاربردی شدن تعاونی تنها در بزرگ شدن آن نهفته است.
شرط عمومی عضویت در تعاونیها در آلمان همان داشتنشرایط قانونی فعالیت اقتصادی است .سایر
شروط در اساسنامه تعاونی قید میشود (مث ً
ال محل سکونت یا تخصص فرد) .ایده اصلی در تعاونی این است
که همه اعضای برابرند اما به طور کامل این امر اجرا نمیشود .در این قانون «اعضای ارتقا یافته »1دیده
شده است؛ اشخاصی که جزء اعضای عادی تعاونی نیستند ولی به منظور ارتقا جامعه تعاونی یا به واسطه
داشتن صالحیت در اداره امور تعاونی یا هر دلیل دیگری به عضویت جامعه تعاونی در میآیند .این افراد
اعضای غیرفعال تعاونی هستند ،یعنی از خدمات تعاونی بهره نمیبرند .از قانون سال  2006به بعد« ،اعضای
سرمایهگذار »2نیز پذیرفته شدهاند؛ اشخاصی که در سرمایهگذاری مشارکت میکنند اما نمیتوانند از سایر
خدمات تعاونی بهره ببرند و نقش کمرنگی در تصمیمگیریهای سازمان دارند .از طریق تضمینهای متعدد
در مقررات این کشور ،اعضای سرمایهگذار نمیتوانند رأی بیشتری از «اعضای کاربر »3یا همان اعضای
عادی داشته باشند (ماده  ،9قسمت  2قانون  .)GenGنحوه عضویت فرد در تعاونی نیز متعدد است .فرد
میتواند از طریق تأسیس تعاونی ،درخواست عضویت رسمی ،ارث (تنها در پایان سال مالی) ،از طریق برخی
شروط در اساسنامه تعاونی و ادغام تعاونیها در یکدیگر عضو یک تعاونی شود (ماده  77قسمت دوم قانون
 GenGو ماده  20قانون  UmwGیا قانون تبدیل شرکتها) .اعالن اخطار برای پایان عضویت فرد در
تعاونی حداقل سه ماه قبل از پایان سال جاری بوده و طبق اساسنام ه تعاونیها ،نمیتوانند بیشتر از  5سال
طول بکشد .البته این  5سال در ماده  65اصالحیه سال  2006به  10سال تغییر کرد .وقتی دوره اخطار از
دوسال بیشتر شود ،عضو این حق ویژه را دارد که به عضویتش خاتمه بخشد .همچنین عضویت به واسطه
ساقط شدن برخی شروط عضو شدن ممکن است پایان یابد .مث ً
ال مرگ عضو ،اخراج عضو توسط اساسنامه
ی جدید در هنگام ادغام و تبدیل شدن (ماده  68و  GenG 77و ماده 2
یا پذیرششرایط عضویت در تعاون 
1. Promoting Member
2. Investing Member
3. User Member
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.)UmwG
وجوه مالی
سه منبع مالی برای تعاونی وجود دارد :اول مشارکت و سهمداری اعضاء ،دوم ذخایر تجمعی از سود
تخصیص نیافته و مازاد بازگشتی و در نهایت قرض گرفتن سرمایه .از  1973به بعد ،همه اصالحات انجام
گرفته بر روی  GenGسبب شد تا مسائل مالی تعاونیها تحت تأثیر قرار گیرد .ساختار مالی ساده و روشن
تعاونیها به واسطه اضافه شدن مقوالت جدید برای شبیهتر ساختن تعاونیها به شرکتهای عادی ،پیچیده
شده است و از قالب ساده و ابتدایی خود خارج شده .لذا تالشهای صورت گرفته برای رفع عیوب مالی
تعاونیها سبب شده تا مسئله همکاری و همیاری در تعاونیها فراموش شود و در نهایت مسائل مالی پیچیده
بر آنها مسلط شوند .برخالف مقررات جامعه اروپایی تعاونی  SCEقانون  GenGسرمایه حداقلی برای
تأسیس تعاونی تعیین نکرده بود تا اینکه در بازنگری سال  2006مقرر شد تا تعاونیها سرمایه اولیه را در
اساسنامهشان قید کنند (ماده  8قانون تعاون آلمان).
اعضاء در مجمع عمومی خود درباره تخصیص مازاد برگشتی سالیانه تصمیم میگیرند .بعد از بازبینی
 ،1973تعاونیها نه تنها سود سرمایه را پرداخت میکنند بلکه مازاد بازگشتی را نیز به اعضایشان تخصیص
میدهند .قانون محدودیتی در رابطه با پرداخت سود وضع نکرده است .روش متداول تخصیص سود به
اعضاء در تعاونیها در قالب «بازپرداخت حمایتی »1به نسبت خدمات و تسهیالت شرکت تعاونی نیز به طور
صریح در قانون مشخص نیست ،اما این امکان را به تعاونی داده تا این موضوع در اساسنامهاش حل و فصل
شود .تحتشرایطی ،بازپرداخت حمایتی تعاونی توسط مقامات مالی به عنوان بخشی از هزینههای عملیاتی
قابل کسر از مالیات و به عنوان یک اصالح قیمت معطوف به گذشته در نظر گرفته میشود .در نهایت اینکه
ذخیره جوامع تعاونی غیرقابل تقسیم است .در بازنگری  ،GenG 1973جوامع تعاونی به واسطه تفویض
اختیارات قانونی به اساسنامه برای راهاندازی یک صندوق ذخیره ویژه از اعضای جداشده که میتوانند مدعی
سهم باشند ،تحت شرایطی خاص ،بهرهمند شدند .تاکنون این ظرفیت و قدرت به ندرت استفاده شده است و
1. Patronage Refund
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تنها تعاونیهای فعال در حوزه بانکداری صدور گواهیهای بدون حق رأی را بسط و توسعه دادهاند.
نحوه تخصیص داراییهای باقی مانده بعد از انحالل نیز به اساسنامه واگذار شده است .در واقع تصمیم
درباره تحوه توزیع داراریی باقیمانده پس از انحالل شرکت به اعضاء واگذار شده است .اگر دارایی خالص
باقیمانده به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اهداف خاص ،مورد استفاده قرار نگیرد ،دارایی تعاونی به
اجتماعی که تعاونی در آن ثبت شده است تعلق خواهد گرفت و عواید آن صرف امور عمومی میشود (ماده
 91قانون تعاون).
در رابطه با ثبت و حفظ دفاتر و حسابهای تعاونی ،مقررات این بخش شباهت بسیار زیادی به مقررات
شرکتهای عادی دارد و بر اساس تالش صورت گرفته از سوی اتحادیه اروپا ،این قوانین دارند یک شکلتر
و منسجمتر میشوند .مقررات خاص ماده (بخش)  33قانون  GenGجایگزین شده در سال  1986با ارجاع
به قانون تجارت و برای همه کسب و کارها یکسان انگاشته شده است .همچنین تعاونیها باید تغییرات ثبت
را برای نگهداری نزد دادگاه و مقامات مالی به فدراسیون حسابرسی تعاونیها گزارش کنند.
وجوه حکمرانی
مجمع عمومی اعضاء و یا نمایندگان اعضاء عالیترین رکن تعاونی است که میتواند به مهمترین مسائل
تعاونی رسیدگی کند :اصالح اساسنامه ،انتخاب کمیته بازرسان (ناظرین) ،تصمیم درباره سود سالیانه و مازاد
برگشتی سالیانه ،ادغام تعاونی ،تبدیل تعاونی و انحالل آن .طبق اصالح  ،1973هیأت مدیره امور تعاونی
را مطابق با مسئولیتها و اختیاراتش که در اساسنامه تعیین شده ،اداره میکند .از اصالح  ،1973اصل هر
عضو یک حق رأی در آلمان نقض شده و به تعاونی اجازه داده شده تا سقف سه حق رأی به اعضاء واگذار
شود ولی این حق رأی اضافه در تصمیماتی که به نظر سه چهارم اعضاء احتیاج هست ،محاسبه نمیگردد
(مث ً
ال در موضوعاتی همچون انحالل تعاونی و یا اصالح اساسنامه) .همچنین طبق اصالح سال  2006برای
تعاونیهایی که توسط کارآفرینان شکل گرفتهاند ،حداکثر یک دهم حق رأی میتوانند در اختیار شخص
حقیقی قرار گیرد و جزئیات آن در اساسنامه باید آورده شود (ماده  43قسمت سوم ،شماره دو در قانون
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.)GenG
حقوق اعضاء و مجمع عمومی پس از اصالحیه سال  2006تقویت شد .طبق ماده  ،43در جوامع تعاونی
با بیش از  1500عضو که در آن مجمع عمومی با مجمع نمایندگان جایگزین شده است ،اساسنامه مقرر
میدارد که تصمیمات مهم بایستی فقط در مجمع عمومی گرفته شود .لذا حقوق اقلیت بهتر رعایت خواهد
شد .همچنین حداقل ده درصد اعضاء میتوانند درخواست تشکیل جلسه مجمع عمومی بدهند تا از طریق
دموکراسی مستقیم تعاونی را اداره کنند نه به صورت دموکراسی غیرمستقیم و با حضو نمایندگان .همچنین
حقوق اطالعات اعضاء نیز در ماده  47این قانون تقویت شده است .سیستم اداره تعاونیها در آلمان مبتنی
بر دو چرخ یا دور محور 1است .نخست بخش مدیریت 2و دیگری بخش نظارت و بازرسی .3اصول خود-
مدیریتی یعنی اجازه به اعضاء برای انتخاب مدیران خود -حداقل به لحاظ رسمی معتبر است ،هرچند به طور
عملی بعض ًا توسط اعضای ارتقا یافته قوانین دور زده میشوند .پس از بازنگری قانون  ،2006تعاونیهای
کوچک زیر  20نفر اجازه یافتند تا با ساختار سادهتری کار کنند :یک رکن اجرایی تک نفره و بدون هیأت
نظارت .خأل شکل گرفته توسط سایر اعضاء و در مجمع عمومی رفع و رجوع میشود .این امید وجود دارد که
این تغییرات سبب رشد تعداد تعاونیها و گردش بیشتر اطالعات در این سازمانها شود.
به طور سنتی ،ذیل قانون تعاون آلمان فونکسیون بازرسی و نظارت در دو سطح محقق میشود .نخست
نظارت داخلی که بر عهده رکن یا ارگان نظارتی تعاونی است که دارای حقوق مورد نیاز برای اطالعیابی و
اقدام به آنها داده شده است؛ دوم نظارت بیرونی که این عمل توسط فدراسیون حسابرسی تعاونی آلمان
انجام میگیرد و در آن از حسابرسان ویژه آموزش داده شده استفاده میشود که با کمیته نظارت داخلی
تعاونیها در ارتباطند .برخالف شرکتها ،حسابرسی توسط فدراسیون نیز دربرگیرنده ارزیابی عملکرد مدیران
با توجه به وظایف محوله نیز میشود.
قوانین تجاری آلمان با تالشهای اتحادیه اروپا جهت هماهنگ شدن بیشتر قوانین ،تقویت شده است .از
1. Two-Tier System
2. Vorstand
3. Aufsichtsrat
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این جهت مسأله حسابرسی تعاونیها بسیار به حسابرسی شرکتها نزدیک شده است .درحالیکه حسابرسان
تعاونی در ابتدا آموزشهای ویژهای را برای کسب شروط الزم در انجام وظایف خاص خود میدیدند ،امروز
فدراسیونهای حسابرسی ،حسابرسان خود را تشویق میکنند تا به عنوان حسابدار رسمی دارای صالحیت
اضافی باشند .عالوه بر این ،به عنوان یک قاعده یا قانون ،حداقل یکی از اعضای رکن مدیریتی فدراسیون
حسابرسی تعاونی باید حسابدار حرفهای 1باشد.
ثبت و نظارت
طبق بخش (ماده)  1آئین نامه ثبت جوامع تعاونی  ،GenRegVجوامع (انجمنهای) تعاونی به طور
خاص با نام تعاونی در دفاتر ثبت ،ثبت میشوند؛ اما تعیین دادگاه صالح و رویههای (آئینهای دادرسی)
مربوط به آن از قوانین ثبت شرکتهای تجاری پیروی میکند .طبق ماده  GenRegV 3همه افراد عضو
باید از تغییرات مربوط به ثبت آگاه باشند و مطالب در روزنامههای رسمی 2منتشر شده باشد .یک فایل مجزا
برای هر تعاونی ثبت شده وجود دارد :اساسنامه ،اصالحات اساسنامه ،شاخههای مدیریتی ،انتخاب و حذف
اعضای ارکان مدیریتی ،قدرت نمایندگی ،تصفیهکنندگان ،انحالل و تعاونی ،تبدیل تعاونی ،استمرار تعاونی،
تغییر نام تعاونی .ثبتهای مهم باید به درخواست همه اعضاء به رکن مدیریتی صورت گیرد .نظارت خارجی
بر تعاونیهای ثبت شده توسط فدراسیون حسابرسی تعاونی انجام میشود که بسته به نوع تعاونی زیر نظر
وزارتخانه ذی صالح فعالیت میکنند .تعاونیها برای انجام حسابرسی خود به گواهی حسابرسی از فدراسیون
نیاز دارند (ماده  54قانون  )GenGو تنها زمانی صادر میشود فدراسیون دارای یک پایه مالی قابل اتکا
باشد .گواهی صادر قابل پس گرفتن و باطل شدن است .نظارت دولت بر تعاونی نیز صرف ًا در حد نظارت بر
میزان تحقق اهداف تعاونی جهت ارتقا (درآمد و اقتصاد یا رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی) اعضاء محدود
شده است .یک تعاونی به سبب پیگیری اهداف دیگر (مث ً
ال برای پرداخت سود سهام به سهامداران در
«تعاونیهای سود سهامی »3یا یک انجمن تعاونی که به مانند یک شرکت هلدینگ کار میکنند و امور خود
1. Chartered Accountant
2. Official Gazette
3. Dividend Cooperatives
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را به دیگر شرکتها واگذار میکند ،همچون «هلدینگ تعاونیها ،)»1ممکن است توسط دولت منحل شود
که البته در عمل به ندرت اتفاق میافتد .جرائم وضع شده علیه تعاونیها بخاطر تخطی از اساسنامه و رویهها
الزم به پیروی در امر ورشکستگی توسط مقررات عمومی و سازمانهای قانونی مرتبط اعمال میشود.
با وجود میل قانونگذار به کاهش هزینههای حسابرسی برای تعاونیها ،این مهم محقق نشده .معافیت
تعاونیهای کوچک از ممیزی سود سالیانه آنها نیز یک مفهوم قابل بحث است و تقریر آن به معنای
صرفهجویی در منابع و هزینهها در انتها ،اشتباه است .حسابرسی مدیریت ،که برای جوامع تعاونی کوچک نیز
مقرر شده است ،باید همیشه به دادههای مندرج در اظهارنامه ساالنه ارجاع دهد ،که ناگزیر باید در حسابرسی
مدیریت گنجانده شود .لذا سادهسازی حسابرسی برای تعاونیهای کوچک فقط صرفهجویی بسیار ناچیزی را
برای این تعاونیها در پی داشته است .طبق یک برآورد انجام شده ،این کاهش هزینهها تنها شامل  20درصد
هزینههای حسابرسی شده است .فدراسیون تعاونیهای مسکن آلمان تأکید میکند که هزینههای حسابرسی
متوسط خیلی ناچیز است و این نشان میدهد که پسانداز نیز ضرورت ًا ناچیز است.
تبدیل
قبل از اعالم رسمی قانون تبدیل [شرکت] در سال  ،1994که از ژانویه  1995الزم االجرا شد ،تبدیل
یک تعاونی به یک شرکت ،ادغام انجمنهای (جوامع) تعاونی و فدراسیونهای حسابرسی در قانون GenG
و در برخی قوانین دیگر تنظیم شده بود .برای سادهسازی این رویهها و رویههای عملیشان ،قانون UmwG

(قانون تبدیل شرکتها) به عنوان یک قانون عمومی فراگیر ،فارغ از شکل و صورت سازمانها برای
رسیدگی به امور تبدیل ،ادغام و تجزیه تصویب شد .تعاونیها آزاد بودند برای ادغام و تبدیل به سایر اشکال
و سازمانهای دیگر و برعکس .در رابطه با تعاونیهای ثبت شده ،رویههای تبدیل نیازمند تصمیم مجمع
عمومی با اکثریت سه چهارم آراء اعضاء است .قانون عمومی برای حد نصاب وجود ندارد (به عبارتی تنها
آرا اعضای حاضر شمارش میشود) .با این حال ،اساسنامه باید شروط اضافی را تعیین کند که شامل حد
1. Holding Cooperatives
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نصاب و/یا رأیگیری در دو جلسه پشت سر هم مجمع عمومی است .در این حالت ،تعاونیزدایی 1تعاونیها
میتوانند دشوارتر گردد.
حمایت مالیاتی
با بزرگتر شدن اندازه و گسترش فعالیت اقتصادی انجمنهای تعاونی و شرکتهای تبعیشان ،دلیلی
برای اینکه یک رژیم مالیاتی مجزا برای تعاونیها وضع شود ،دیگر وجود ندارد .امروزه ،تعاونیها آلمانی از
همان مزیتهای مالیاتی برخوردارند که سایر شرکتها برخوردار هستند؛ با یک استثنای مهم .طبق حکم
عالیترین دادگاههای مالی ،مازاد بازگشتی بین اعضاء در پایان سال مالی به عنوان "بازپرداخت حمایتی"2
به عنوان هزینه عملیاتی قابل کسر از مالیات 3شرکت تعاونی شناخته میشود  ،مشروط بر این که برخی
موارد رعایت شود .مازاد باید در معامالت با اعضاء به دست آید (بنابراین دفاتر جداگانه باید برای تجارت با
اعضاء و مشتریان غیر عضو نگهداری شود) .توزیع مازاد باید برای همه اعضاء یا گروه اعضاء به یک شکل
محاسبه شود .هنگام ارائهشرایط ویژه به اعضای جوامع (انجمنهای) تعاونی در رابطه با مشتریان غیر عضو،
مالیاتی معاف میشود ،فرق
مالی
ِ
اکثر مقامات مالی بین این اصل با «بازپرداخت حمایت» که در پایان سال ِ

نمیگذارند.

جمعبندی
تاریخ تعاونی به شکل جدید آن در آلمان به  100سال گذشته باز میگردد که تنها یک قالب از تعاونیهای
متعارف را در بر میگرفت و قانون آن نیز توسط شولتز دلیتسچ که یک وکیل ،نماینده مجلس و از پیشگامان
نهضت تعاونی بود ،نگاشته شد .این قانون ویژه برای رفع نیازهای شرکتهای اعضای شرکتهایی نوشت
شد که همزمان مالک ،عضو و اداره کننده آن شرکت به صورت مشترک بودند که با یکدیگر برای رفع
نیازهای مشترکشان کار میکردند .اعضاء معمو ًال با اشتراک گذاشتن کاال ،خدمات و سرمایه خود ،شرکت را
1. Demutualization
2. Patronage Refund
3. Deductible Operation Costs
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برگشتی مناب ِع به اشتراک گذاشته شده بهره میبرند که کمتر ماهیت مالی
مشترک ًا اداره میکردند و از مازاد
ِ

داشت .این تعاونیهای متعارف دارای ویژگیهای زیر هستند:
*پذیرش کارب ران بالقوه تنها به عنوان عضو
*درهای باز ب رای ورود و خروج عضو

*حق رأی ب رابر

*کنترل اعضاء از ط ریق انتخاب نمایندگان از میان گروه عضویت

*سرمایه سهمی 1ب یثبات و متغیر به واسطه عضویت ب یثبات

*پایداری باال ،چراکه ذخایر تجزیهناپذیر متعلق به همه اعضای فعلی و آینده است و به همه خدمت
م یکند.

انحراف از مدل سنتی در قوانین و رویههای اجرایی تعاونیها دیده میشود به واسطه گسترش اندازه
ش است .همچنین تالش قانونگذاران
تعاونیها ،نزدیکیشان به نیروهای بازار و رقابت میانشان در حال افزای 
برای نزدیکتر کردن چارچوبهای تعاونیها به سایر سازمانهای اقتصادی و شرکتها خاص سبب شده تا
این روند سریعتر باشد .این تغییرات را در این موارد میتوان خالصه کرد:
*تنوع بخشی به انواع اعضاء (عضو کارب ر ،عضو سرمایهگذار و عضو ارتقابخش)

*اجازه معامله با مصرفکننده غیر عضو

*محدود کردن حق رأی متکثر که بعنوان حق ویژه به اعضاء توانمند داده شده بود

*تثبیت سرمایه سهمی متغیر ب یثبات با تمدید دورههای اخطار ب رای اعضاء در حال خروج که حق
مطالبه بازپرداخت سهام خود را دارند

*متغیر ساختن قسمتی از صندوق ذخیره ب رای اعطای حق مطالبه بخشی از صندوق ب رای اعضای در
حال خروج

*اختیار عمل بخشیدن به بدنه اجرایی (مدی ریتی) با امکان جذب اعضای ارتقا بخش جهت اداره امور به
شرط قید شدن آن در اساسنامه

1. Share Capital
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همه این تعدیالت در کنار هم ،مشخصههای روشن جوامع تعاونی را به عنوان یک الگوی حقوقی متمایز
و به عنوان سازمانهای خودیاری مناسب برای ارتقاء اعضاء با روابط خدماتی مفید برای آنها ،تار میکند.
استقالل وسیع جوامع تعاونی برای وضع قوانین و مقررات متناسب با نیازهای خاص آنها ،به اعضاء اجازه
میدهد تا تصمیم بگیرند که تقریب ًا به مدل شرکتهای دیگر نزدیک شوند .لذا بازنگری جدید ،سبب شده
تا نشانههای اشتباه به بخش تعاون داده شود و تعاونیها در آلمان از یک شخصیت متمایزبخش برخوردار
نباشند.

نظام حقوقی تعاون در کشور انگلستان
نویسنده :یان اسنیت
ترجمه :صادق مرآتی

1

1. Ian Snaith
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خالصه متن
  *هدف تعاونیها در انگلستان ،انجام تجارت یا تجارت صنعتی اعم از خرده یا عمده است.
  *کل اعضاء به تعاونی بودن یا انجام کسب و کار برای منافع جمع اقرار دارند.
  *باید یک نیاز یا عالقه مشترک اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی در بین همه اعضای تعاونی وجود داشته باشد.
  *این کسب و کار برای منافع متقابل اعضاء تأسیس میشود ،به طوری که منافع اعضاء به طور عمده از مشارکت آنها
در تجارت ناشی میشود.
  *تنها محدودیت در ورود تعاونی به کسب و کارهایی است که هیچ نقشی جز سهامداری در شرکتهای دیگر ندارند.
  *حداقل تعداد عضو برای ثبت یک شرکت تعاونی  3شخص حقیقی یا  2شخص حقوقی است .اگر تعداد اعضاء پس از
ثبت تعاونی از حداقل کمتر شود ،امتیاز شرکت تعاونی قابل لغو است.
  *مقررات مندرج در اساسنامه شرکت برای همه اعضاء الزم االجرا است و در حکم قراردادی است که بین آنها منعقد
گردیده است.
  *در سیستم بریتانیا ،تخصیص اختیارات و وظایف بین مجمع عمومی ،اعضاء و هیأت مدیره یک شرکت یا جامعه به
جای آنکه در قانون مقرر شده باشد ،بر اساس اساسنامه شرکت انجام میشود .پس از اختصاص اختیارات  ،جلسه
اعضاء معمو ً
ال نمیتوانند در زمینههای اختصاص داده شده به هیأت مدیره تصمیمگیری کند.

  *یکی از الزامات ثبت شرکت تعاونی ،وفاداری و لزوم پایبندی به اصل حاکمیت دموکراتیک  ICAاست .به طور معمول
این امر مستلزم آن است که اساسنامه تعاونی ،به نوعی انتخاب دموکراتیک کمیته اجرایی یا هیأت مدیره ،توسط
اعضاء و روندی مشابه برای حذف آنها را پیشبینی کند.
  *انعطاف پذیری سیستم بریتانیا اجازه میدهد تا ،با توجه به نیاز تعاونی از طیف گستردهای از شکلهای حکمرانی
استفاده شود.
  *رفتار سیستم مالیاتی انگلستان در قبال تعاونیها درست مانند سایر ساختارهای تجاری است و از آنچه سود آنها
نامیده میشود مالیات دریافت میکند.
  *انعطاف پذیری سیستم حقوقی لیبرال انگلستان به تعاونیها اجازه میدهد که به جای محدود شدن در چارچوبهای
سختگیرانهی قانونی آزادانه به آزمایش و توسعه بپردازند.
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مقدمه
در کشورهای انگلیس ،ولز ،اسکاتلند و ایرلند شمالی و بر اساس سیستم حقوقی (common

 )lawحقوق مالکیت ،محتوای قراردادها و حقوق و وظایف مربوط به اموال به طور کلی توسط
ترکیبی از قوانین عرف که توسط قضات شکل گرفته و مقررات قانونی خاص ،شکل میگیرد .بر
این اساس ،یک سازمان تجاری میتواند بدون ثبت و یا حتی قرارداد مکتوب توسط یک شخص
یا گروهی از اشخاص تأسیس گردد .سپس سازمان حاصله به طور کامل تحت قوانین قرارداد
و مالکیت مندرج در قانون مشارکت  1890در مورد شخص یا اشخاص و ترتیبات قراردادی و
مالکیتی طرفین در مورد مشارکت کنترل خواهد شد .بنابراین این سیستم اجازه غیر رسمی بودن
و انعطاف پذیری بیشتر را برای فعاالن اقتصادی به وجود میآورد .این قانون همچنین آزادی قابل
مالحظهای را برای طرفین فراهم میآورد تا حتی در صورت استفاده از فرم شرکت ،طبق قوانین
خود عمل کنند .در نتیجه گروهی که مایل به فعالیت به عنوان یک شرکت تعاونی در انگلستان
هستند ،میتوانند آزادانه از هر شکل قانونی که انتخاب میکنند از قبیل قانون شرکتها (CA1

 ،)2006قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود ( )LLPA2 2000یا قوانین مشارکت ()PA3 1890
استفاده کنند.
با این حال یک ساختار قانونی بر اساس قانون انجمنهای صنعتی و تأمین نیاز (IPSAs4

 ،)1965-2003به طور خاص برای تعاونیها تعریف شده است .بنابراین آنچه در مورد قانون تعاون
انگلستان مورد مطالعه خواهد گرفت مربوط به این دو دسته از مشاغل است.
1. Companies Act
2. Limited Liability Partnerships Act
3. Partnership Act
4. Industrial and Provident Societies Acts
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تعریف و اهداف تعاونی
بر اساس بخش  1از IPSAشرایط الزم جهت اطالق عنوان صنعتی یا تأمین نیاز به شرح زیر
است:
*هدف انجام تجارت یا تجارت صنعتی اعم از خرده یا عمده باشد.

*کل اعضاء به تعاونی بودن یا انجام کسب و کار ب رای منافع جمع اقرار داشته باشند.
همچنین معیارهایی که توسط اداره خدمات مالی ( )FSA1برای ثبت شرکت تعاونی استفاده
میشود به شرح زیر است:
باید یک نیاز یا عالقه مشترک اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی در بین همه اعضای تعاونی وجود داشته
باشد.
این کسب و کار برای منافع متقابل اعضاء تأسیس میشود ،به طوری که منافع اعضاء به طور عمده از
مشارکت آنها در تجارت ناشی میشود .مشارکت ممکن است با توجه به ماهیت تجارت متفاوت باشد و
موارد زیر را شامل شود :خرید از جامعه یا فروش به جامعه .استفاده از خدمات یا امکانات رفاهی ارائه شده
توسط آن یا ارائه خدمات برای انجام امور تجاری خود.
کنترل کسب و کار به عهده همه اعضاء است و این کار به وسیله همه آنها به طور مساوی انجام
میشود .به طور کلی اصل «هر عضو یک رأی» باید اعمال شود.
اگر قوانین شرکت اجازه تقسیم سود میدهد ،سود باید مطابق آن قوانین بین اعضاء تقسیم شود و هر
عضو باید مبلغی دریافت کند که نشان دهنده میزان مشارکت وی باشد.
اصل عضویت باز باید رعایت شود و برای افزایش ارزش حقوق و منافع اعضای فعلی نباید عضویت را
محدود کرد .البته در موارد خاص مانند محدودیت جغرافیایی کسب و کار ،محدودیت عضویت خدشهای بر
عضویت باز وارد نمیکند.
1. Financial Services Authority
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این اصول با اصول ارائه شده توسط  ICAسازگاری کامل دارد.
فعالیت
یک شرکت تعاونی میتواند برای انجام هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرده یا عمده ثبت شود و از این
نظر قدرت اختیار زیادی دارد .به نظر میرسد تنها محدودیت در کسب و کارهایی است که هیچ نقشی جز
سهامداری در شرکتهای دیگر ندارند.
تعاونیهایی که در بخشهای خاص ،مثال خدمات بانکی فعالیت میکنند ،تحت قوانین و سیستم نظارتی
خاص اداره میشوند.
تعاونیها تا زمانی  FSAکه آنها را منع نکرده باشد میتوانند با افراد غیر عضو فعالیت تجاری
داشته باشند .بنابراین  FSAمیتوانند فعالیت تجاری تعاونی را به اعضای آن محدود کند.
فرآیندها و صورتهای تأسیس
فرآیند تأسیس با ثبت درخواست و اساسنامه نزد  FCA1آغاز میشود .مواردی که ملزم به
قید آن در اساسنامه هستند عبارتند از نام ،محل ،هدف،شرایط عضویت ،رویه مجامع و تغییر
اساسنامه ،انتخاب کمیته ،حداکثر و حداقل سهام ،استقراض ،انواع سهم (قابل برداشت یا انتقال)،
حسابها و حسابرسی ،خروج اعضاء ،استفاده از سود و سرمایهگذاری.
همانند تشکیل سایر نهادهای شرکتی در انگلستان  ،هیچ نقشی برای تأیید اسناد و مدارک وجود ندارد.
کل فرأیند نسبت ًا سریع و غیررسمی با تأکید بر انتشار اطالعات مربوط به مالکیت و حسابها است.
پس از ثبت FSA ،تأییدیه ثبت نام را صادر میکند .این شرکت حتی در صورت تغییر هویت
اعضاء ماهیت خود را از دست نمیدهد و به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته میشود.

1. Financial Conduct Authority
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عضویت
حداقل تعداد عضو برای ثبت یک شرکت تعاونی  3شخص حقیقی یا  2شخص حقوقی است .اگر تعداد
اعضاء پس از ثبت تعاونی از حداقل کمتر شود ،امتیاز شرکت تعاونی قابل لغو است.
مقررات مندرج در اساسنامه شرکت برای همه اعضاء الزم االجرا است و در حکم قراردادی است که بین
آنها منعقد گردیده است.
برای عضویت در یک شرکت تعاونی ،حداقل سن وجود ندارد ،مگر این که محدودیت در اساسنامه
تعاونی قید شده باشد .اما فقط اعضای باال  16سال میتوانند عضو کمیتههای تعاونی باشند.
سایر قوانین مربوط به عضویت ،مانندشرایط عضویت ،درخواست تجدید نظر در مجمع عمومی
علیه امتناع هیات مدیره از عضویت ،خاتمه عضویت یا اخراج ،حقوق و وظایف اعضاء ،حل اختالف
بین اعضاء و بین یک عضو و تعاونی ،طبق مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده شرکت تعیین
میگردد .در تمام این موارد ،مقررات مندرج در اساسنامه باید با اصول تعاون سازگار باشد .در غیر
این صورت FCA ،ممکن است در وهله اول از ثبت تعاونی امتناع کند ،از ثبت اصالحیه اساسنامه
که با هویت تعاونی جامعه ناسازگار است خودداری کند ،یا ثبت اساسنامه را لغو کند.
در سال  2006یک سیاست از سوی  FSAجهت استفاده از سرمایهگذار غیرعضو ایجاد شد.
در این قانون به تعاونیها اجازه داده میشود تا از سرمایه سهامداران غیر عضو در تعاونی خود
استفاده کنند ،مشروط بر اینکه از محدودیتهایی از جمله محدودیت حق رأی ،در جهت حفظ
منافع اعضاء استفاده کنند .هیچ قانون خاصی در مورد حق رأی در یادداشت  FSAپیشبینی
نشده است ،اما سرمایه گذاران نباید به تبدیل شرکت تعاونی به سایر قالبهای شرکتی رأی دهد.
از جمله مقررات خاص ( )IPSA 1965در مورد حقوق و وظایف اعضاء عبارتند از:
حق دریافت نسخه ای از قوانین به صورت رایگان ،محافظت در برابر هرگونه اصالح قوانین ،افزایش
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مسئولیت اعضاء برای وام یا سرمایه سهم ،حق نامزدی شخصی برای دریافت سهام ،وام یا سایر اموال در
یک جامعه (تا سقف ارزش معین) پس از مرگ عضو ،حق بازرسی حساب خود اعضاء و اطالعات اولیه در
مورد سایر اعضاء.
وجوه مالی
هرگونه تعاونی که تحت  IPSAثبت کند ،مسئولیت محدود را به اعضاء آن اعطا میکند.
اگر شرکت تعاونی با استفاده از ساختار قانون مشارکت ( )PA 1890را انتخاب کند ،اعضای آن
مسئولیت نامحدودی در قبال بدهیهای خود خواهند داشت و تعاونی از شخصیت حقوقی جدا
از اعضای خود برخوردار نخواهد شد .امکان ثبت شرکت تعاونی با مسئولیت نامحدود اعضای آن
در قبال بدهیهایش تحت  IPSAوجود ندارد .این امکان طبق ( )CA 2006وجود دارد و اگر از
ساختار شرکت نامحدود استفاده شود ،تعاونی از مزایای شخصیت حقوقی برخوردار خواهد بود.
تفاوت اصلی در الزامات قانونی برای مشاغل با و بدون مسئولیت محدود در قبال بدهیها ،الزام عمومی
سازی حسابها و صورتهای مالی در صورت بهرهمندی اعضاء از بدهیهای تجاری است .ساختار مشارکت
با مسئولیت محدود که تحت قانون مشارکتهای محدود ثبت شده است ،مسئولیت محدودی را برای اعضاء
و شخصیت شرکت در قبال افشای عمومی اطالعات مالی فراهم میکند.
تنها حداقل سرمایه مورد نیاز برای هر ساختار تجاری این شرط است که شرکت سهامی عام باید دارای
حداقل سرمایه اختصاصی  50،000پوند باشد و معموال هیچگونه حداقل سرمایه برای تعاونیها اعمال
نمیشود.
یک شرکت تعاونی که تحت  IPSAثبت شده است ممکن است دارای سرمایه قابل برداشت
(نوسان) باشد .این قانون داراییهای سرمایه قابل برداشت (نوسان) توسط هر عضو غیر از جامعه
دیگر را به حداکثر  20000پوند محدود میکند.
تصمیمگیری راجع به میزان سود پرداختی هر سهام ،بازپرداخت یا عدم بازپرداخت مازاد
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ن بین اعضاء ،توسط
معامالت به اعضاء ،وجود و سطح ذخایر مالی و استفاده یا توزیع احتمالی آ 
همه اعضاء و در اساسنامه شرکت (به شرط سازگاری با اصول تعاون و تأیید  )FCAانجام میگیرد.
تعاونیها ملزم به نگهداری صورتحسابها و تولید صورتحساب درآمد و ترازنامه ،از جمله
صورتحسابهای گروهی در صورت لزوم هستند که دیدگاه واقعی و منصفانهای از موقعیت
تعاونی ارائه میدهند .این اسناد در  FCAبه عنوان ثبت کننده به عنوان بخشی از بازده ساالنه
تعاونی ثبت میشوند .به طور کلی حسابها باید توسط یک حسابرس مجرب مستقل حسابرسی
شوند .با این حال ،معافیتهایی برای جوامعی که گردش مالی و دارایی خالص آنها از سطح
معینی کمتر است اعمال میشود.
وجوه حکمرانی
در سیستم بریتانیا ،تخصیص اختیارات و وظایف بین مجمع عمومی ،اعضاء و هیأت مدیره یک شرکت یا
جامعه به جای آنکه در قانون مقرر شده باشد ،بر اساس اساسنامه بدنه شرکت انجام میشود .پس از اختصاص
اختیارات ،جلسه اعضاء معمو ًال نمیتوانند در زمینههای اختصاص داده شده به هیأت مدیره تصمیمگیری کند.
هر تعاونی دارای آزادی قابل مالحظهای برای تصمیمگیری درباره ساختار حاکمیتی خود بر اساس
مقررات و آییننامه داخلی مصوب خود است .محدودیتهایی در مورد این آزادی در معدود مقررات صریح
قانون وجود دارد که مستلزم تصمیمگیری یا انجام وظایف خاص ،اعضاء در مجمع عمومی یا هیأت مدیره
است .به عنوان مثال ،برخی از تغییرات اساسی ساختاری در یک جامعه تنها با پیروی از روشی که در قانون
تعیین شده است ،حاصل میشود .بنابراین انحالل تعاونی ،انتقال تعهدات آن به یک تعاونی یا شرکت دیگر،
ادغام دو تعاونی و تبدیل یک تعاونی به یک شرکت همه و همه مستلزم تصمیمگیری اعضاء در مجمع
عمومی با اکثریت خاص و پیروی از روشهای مشخص است .به طور مشابه ،وظیفه حصول اطمینان از
حفظ حسابهای اصلی در درجه اول بر مدیران یا اعضای کمیته اجرایی تعاونی تحمیل میشود ،اما تعیین
و برکناری حسابرس حسابهای تعاونی به عهده مجمع عمومی اعضاء است.
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البته یکی از الزامات ثبت شرکت تعاونی ،وفاداری و لزوم پایبندی به اصل حاکمیت دموکراتیک
 ICAاست .به طور معمول این امر مستلزم آن است که اساسنامه تعاونی ،به نوعی انتخاب
دموکراتیک کمیته اجرایی یا هیأت مدیره ،توسط اعضاء و روندی مشابه برای حذف آنها را
پیشبینیکند.
اساسنامه تعاونی از نظر وفاداری و سازگاری با اصول تعاون هنگام ثبت یا اصالح توسط FCA

و بر مبنای بند زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
کنترل یک تعاونی بر عهده همه اعضاء است .این کار توسط آنها به طور مساوی انجام میشود و نباید
بر اساس فاکتورهایی مثل میزان سرمایهای که هر یک از اعضاء برای جامعه گذاشتهاند ،باشد .به طور کلی،
اصل هر عضو ،یک رأی باید اعمال شود .انتخاب و عزل کمیته اجرایی تعاونی باید توسط اعضاء صورت
گیرد.
انعطاف پذیری سیستم بریتانیا اجازه میدهد تا با توجه به نیاز تعاونی از طیف گستردهای از شکلهای
حکمرانی استفاده شود .در یک شرکت تعاونی با تعداد عضو کم ،به عنوان مثال برخی از تعاونیهای کارگری،
ممکن است موسسین تصمیم بگیرند که یک ساختار کام ً
ال جمعی طراحی کنند که تمام تصمیمات توسط
جلسات عمومی اتخاذ گردد .در تعاونیهای پیچیده با تعداد اعضاء زیاد ،مثال بسیاری از تعاونیهای مصرف
کننده ،ممکن است از سیستم دموکراسی غیرمستقیم استفاده کنند.
در بسیاری از تعاونیهای انگلستان مرسوم است که هیأت مدیره فقط از مدیران منتخب "غیر اجرایی"
تشکیل شده و مدیران اجرایی صرف ًا در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند .جنبش تعاون انگلستان
آییننامههای رفتاری که هیچ ضمانت اجرایی و قانونی ندارند مانند راهنماییهایی از قبیل قوانین مدیریت
شرکتی ،گزارشگری مالی برای شرکتها و موضوعاتی از این قبیل تدوین کرده است.
تعاونیهای انگلستان چنین آییننامههایی را برای تعاونیهای مصرف کننده و کارگری تولید کرده
است .در آییننامه مشارکت مصرف کننده ،بحث کنترل و مشارکت اعضاء و نقش هیأت مدیره در هدایت
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تعاونی و بازخواست مدیران ارشد مورد تأکید قرار گرفته است .یکی از جنبههای آن اطمینان از این است که
کارگردانان ،بین خود ،مهارتها و تواناییهای الزم برای این کار را دارند .مسائلی مانند برنامه ریزی جانشین،
برنامههای آموزشی و توسعه برای مدیران و ارزیابی هیأت مدیره در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
پیشنهاد میشود که در مواردی ممکن است مدیران بیرونی حرفهای برای تکمیل مهارتها و تواناییهای
مدیران منتخب منصوب شوند .در این آییننامه بر ارتباطات خوب بین مدیران و حسابرسان مالی و استفاده
از کمیته حسابرسی هیأت مدیره برای سنجش صورتحسابهای ساالنه تعاونی و دیدگاههای حسابرسان
تأکید میشود .عالوه بر این ،توصیه میشود که هر تعاونی فهرستی از موضوعاتی را که برای تصمیمگیری
به هیئت مدیره اختصاص داده شده است داشته باشد تا تصمیمات واگذار شده به مدیران اجرایی محدود شود.
شیوه تصمیمگیری در مورد تصمیماتی که باید به هیأت مدیره ارجاع شود شبیه تقسیم وظایف بین هیأت
نظارت و هیأت مدیره است ،به ویژه هنگامی که مدیران اجرایی عضو هیأت مدیره نیستند.
آییننامه تعاونیهای کارگری انگلستان بسیار کوتاهتر است که احتما ًال منعکس کننده کوچکتر بودن
جامعه عضویتی آنها ،ساختارهای سادهتر ،سیستمهای مدیریتی مطلوب و ترجیح ًا دموکراسی مستقیم است.
این آییننامه ،همچنین استفاده از طیف وسیعی از ساختارهای قانونی توسط تعاونیهای کارگری را مانند
تعاونی صنعتی ،مشارکتی یا مسئولیت محدود تصدیق میکند .تعاونیهای مصرف کننده عموم ًا از ساختار
تعاونی صنعتی استفاده میکنند.
ثبت و نظارت
در انگلستان هیچ سازوکار اجباری فراتر از ارزیابی اساسنامه توسط  FCAوجود ندارد .همانطور
که گفته شد این ارزیابی نیز صرفاً در جهت سازگاری اساسنامه با اصول حاکم بر مفهوم تعاون
است .البته تعاونیها صرفاً به منظور الزام حسابرسی صورتحسابهای خود باید در اداره مالی
ثبت شوند.
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تبدیل
در قوانین انگلستان روشهای متعددی برای تبدیل تعاونی به یک شرکت یا یک شرکت به تعاونی و این
امکان که یک تعاونی تعهدات خود را به یک تعاونی یا شرکت دیگر منتقل کند یا با آن ادغام شود ،وجود دارد.
انتقال تعهدات معمو ًال شامل انتقال کل تجارت یک تعاونی با تمام داراییها و بدهیهای آن به تعاونی یا
شرکت دیگر است .معمو ًال تعاونی انتقال دهنده از ثبت خارج میشود؛ زیرا دیگر هیچ دارایی ،تعهد یا عضوی
ندارد .برای تعاونی این امکان وجود دارد که تعهدات خود را منتقل کند و برخی از داراییهای خود را حفظ
کرده و در موجودیت خود باقی بماند ،که به ندرت انجام میشود .ادغام یک تعاونی و یک شرکت منجر به
این خواهدشد که هر دو نهاد به یک واحد تبدیل شوند و دارایی هر دو در یک واحد قرار گیرد .تبدیل از یک
تعاونی به یک شرکت یا بالعکس منجر به تداوم وجود همان نهاد به عنوان یک نوع متفاوت از شرکت شده
و ثبت آن در لحظه ثبت در دیگری حذف میشود.
برای ادغام یک تعاونی در یک شرکت ،برخالف ادغام یک تعاونی در تعاونیهای دیگر اکثریت بیشتری
الزم است و قطعنامه باید رأی اکثریت سه چهارم از اعضای واجدشرایط را که به صورت حضوری (یا در
صورتی که مقررات تعاونی به وکالت اجازه دهد) در فرآیند رأیگیری با حضور حداقل نیمی از کل اعضای
واجدشرایط تعاونی ،کسب کند .این شرط برای ادغام در تعاونی دیگر ،کسب دو سوم آراء حاضرین است که
هیچگونه شرطی بابت نسبت حضور آنها وجود ندارد.
هر دوی این موارد در طی دو جلسه مجزا انجام میشود .در جلسه اول یک قطعنامه فوق العاده با شرایط
اکثریتی که ذکر شد به تصویب میرسد و در جلسه دوم به صورت یک قطعنامه عمومی و با اکثریت عادی
( 50درصد به عالوه یک) ابالغ میشود.
قانون ،درباره ماهیت دقیق ،عملکرد و پیامدهای فرآیند تبدیل جزییات زیادی نگفته است و مفاد مفصل
به طور کلی تنها در قطعنامههای تجدید ساختار قید میشوند .این نشان دهنده رویکرد لیبرال سیستم
انگلستان است ،که انتخاب را در صورت رأی مثبت یا مخالف قطعنامه ،به اعضاء واگذار میکند.

حمایت مالیاتی
رفتار سیستم مالیاتی انگلستان در قبال تعاونیها درست مانند سایر ساختارهای تجاری است و از آنچه
سود آنها نامیده میشود مالیات دریافت میکند .البته سود پرداختی سهام و وام اعضاء به تعاونی در محاسبه
سود کسر میگردد .این قانون برای سایر شرکتها نیز قابل استفاده است؛ به شرط آنکه ساختار قانونی مورد
استفاده در الزامات زیر صدق کند:
*مشارکت کنندگان و دریافت کنندگان سود مازاد یکی باشند .به عبارت دیگر ،هیچ مازاد سودی نباید در
جای دیگری هزینه شود.

*سود مازاد برحسب کار انجام شده (نه سرمایه) بین مشارکت کنندگان تقسیم شود.
*ارتباط معنا داری میان سود مازاد تقسیم شده و می زان مشارکت اعضاء باشد.
*صندوق مشترک توسط اعضاء کنترل شود.

معامالتی که سود مازاد ایجاد میکند باید با اعضاء و همچنین مطابق با چارچوب قانونی باشد .اگر نهادی
ادعای رفتار مالیاتی بر مبنای معامالت متقابل (اعضاء با اعضاء) را داشته باشد ،اما با مشتریانی غیر عضو
معامله کند ،سود مازاد تجارت با این گروه مشمول مالیاتشده و فقط سود مازاد تجارت متقابل از مالیات
معاف خواهد بود.
معافیت از مالیات فقط در مورد فعالیتهای تجاری اعمال میشود و هیچ گونه درآمد یا سود دیگری مانند
درآمد حاصل از مالکیت دارایی یا سود بانکی را شامل نمیشود.
جمعبندی
انعطاف پذیری سیستم حقوقی لیبرال انگلستان به تعاونیها اجازه میدهد که به جای محدود شدن در
چارچوبهای سختگیرانهی قانونی آزادانه به آزمایش و توسعه بپردازند .با این حال ،همیشه این خطر وجود
دارد که هویت مشارکتی تعاونیها در نتیجه این ویژگی سیستم ضعیف یا از بین برود.
این واقعیت که در اکثر موارد معیارهای ثبت یک شرکت تعاونی با تصمیم اداری و بدون توسل به دادگاه

اعمال میشود ،مانع از رسیدگی قضایی به تعریف تعاونی شده است .این امر با وجود فراهم آوردن انعطاف
پذیری برای تعاونیها ،آنها را با نوعی از عدم قطعیت مواجه میکند.
هیچ اداره دولتی مشخصی در انگلستان برای پیگیری و سنجش تناسب قوانین ثبت تعاونیها وجود
ندارد .این نقش تا حدودی توسط وزارت نوآوری در کسب و کار و مهارت برای شرکتها انجام میشود ،اما
بخش مسئول قوانین تعاونی ،نقش بسیار کمتری ایفا میکند .با این حال ،انعطاف پذیری موجود در سیستم
بریتانیا و تالشهای جنبش تعاونی همچنان منجر به نوآوری و توسعه مدل کسب و کار تعاونی میشود ،و
به طور موازی قانون به تدریج برای همگام شدن پیشرفت میکند.

نظام حقوقی تعاون در کشور ایتالیا
نویسنده :آنتونیو فیچی
ترجمه :لیال عربسرخی
1

1. Antonio Fici
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خالصه متن
  *قانون باالدستی بخش تعاون ،قانون مدنی 1است.
  *در این کشور ،تعاونیها نوع خاصی از جامعه 2محسوب میشوند که متفاوت از دیگر شرکتها دارای هویت حقوقی
مستقلمیباشند.
  *تعاونیها بر حسب نوع هدف متقابل 3به دو نوع .1 :متقابل متداول 4و انواع متقابل غیر متداول 5یا دیگر تعاونیها

6

تقسیممیشوند.
  *حداقل تعداد اعضاء برای تأسیس تعاونی  9نفر است ،اما در واقع قانون ،تأسیس تعاونی با  3عضو را نیز مجاز
میداند.
  *اعضاء تعاونی میتوانند به عنوان کاربر و ارائهدهندگان خدمات (تعاونیهای اجتماعی) و کارگران در ارتباط متقابل
با تعاونی باشند.
  *تعاونیهای ایتالیایی در دو محل جداگانه شامل :ثبت شرکتها و ثبت انجمنهای تعاونی ثبت میشوند.
  *مهمترین منابع قانونی تعاون در ایتالیا عبارتند از :قانون مدنی ،قانون تجارت ،فرمان سلطنتی  1911و مقررات
شرکتها .نظام حقوقی تعاون که ملهم از این منابع است ،مقرراتی به صورت عمومی برای کلیه تعاونیها و اختصاصی
برای انواع ویژه تعاونیها را شامل میشود.
  *از آنجایی که ارتقاء مشارکت و جذب سرمایه به ویژه در تعاونیهای نوع جدیدتر ،همواره دغدغه مسئوالن است،
تغییر و تعدیل اصول تعاون به ویژه حق رأی و تعریف مقررات روزآمد همواره در دستور کار قرار دارد.
  *با توجه به محوریت هدف متقابل ،7نظام حقوقی تعاون در ایتالیا همواره دغدغه تعامل اعضاء و تعاونی را دارد .در
تعاونیهای متعارف حقوق و وظایف روشن است ،اما برای انواع غیر متعارف ،نظریه رابطه دوگانه 8ناظر بر امکان
همزمان رابطه سازمانی 9و یا مبادلهای 10میان دو سوی رابطه ،به کار گرفته میشود.
  *دولتگرأیی و میزان نقشآفرینی دولت در تعاونیها به ویژه انواع جدید مانند تعاونیهای اجتماعی که حدود 30
درصد از بودجه خود را از دولت دریافت میکنند ،مسألهای درخور توجه است.
  *ساختار حکمرانی در تعاونیها در جریان اصالحات  2003انعطاف بسیاری پیدا کرد و به دو شکل :نظامهای سنتی
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1. Civil Code
2. Society
3. Mutuality
4. Prevalently Mutual Cooperative
5. Non-Prevalently Mutual
6. Other Cooperative
7. Mutual Aim
8. Double Relationship
9. Organizational
10. Exchange or Mutual
11. Tripartite System
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و مونیستی 1تقسیم شد.
  *تعاونیها اعم از متعارف و غیرمتعارف تحت حاکمیت قانون مدنی ،نظام حقوقی تعاون شامل :قوانین عام برای کلیه
تعاونیها و قوانین ویژه تعاونیهای خاص و در نهایت مقررات مربوط به شرکتها عمل میکنند.
  *هیئتهای نظارت ،به عنوان پایهای برای حکمرانی مونیستی ،که توسط خود تعاونیها انتخاب شده و در برخی موارد
برآمده از اعضاء بودند ،در قوانین جدید اجباری نیستند ،اما ظاهراً گریزی از آن نیست.

  *در سالهای اخیر ،اجرای چنین قوانین و نظارتهایی دشوار شده ،تا جاییکه مجریان از اثر بخشی آنها دلسرد
شدهاند .در این برهه تالش و تمرکز مسئولین بر جلوگیری و محدود ساختن تعاونیزدایی و حداقل کسب اطمینان از
حفظ داراییهای یک تعاونی پیش از انحالل آن است.
  *حمایت مالیاتی برای تعاونیهای متعارف ،پیرو ساختار ثابت آنها در طول زمان ،اغلب به صورت معافیتهای
محدود مالیاتی اعمال میشود .در حالیکه تعاونیهای غیرمتعارف که به لحاظ ساختاری دارای انعطاف باالتری
هستند ،از حمایتهای نامحدودتری از جمله در قواعد تقسیم سود ،حفظ دارایی پس از انحالل یا ادغام و معافیت
مالیاتی برخودار هستند.

1. Monistic System

خالصه قوانین حقوقی حوزه تعاون در کشور ایتالیا

39

مقدمه
ایتالیا کشوری برخوردار از حقوق مدنی است و بر این اساس ،منبع اصلی تدوین حقوق تعاون نیز،
قانونگذاری میباشد .در اینجا ،در تنظیم مقررات تعاونیها از مفاد  2511و  2545قانون مدنی سال 1942
استفاده شده که با حکم قانونی در تاریخ  17ژانویه  2003در قانون اصالح شرکتها مورد بازبینی قرار گرفت.
بر این اساس در نظام حقوقی ایتالیا ،تعاونیها برخوردار از مقررات ویژه بوده و یک موضوع حقوقی محسوب
میشوند و بدینترتیب ملزم به عمل در چارچوب مقررات خاصی میباشند .در این ساختار ،تعاونیها نوع
خاصی از جامعه محسوب میشوند که متفاوت از دیگر شرکتها ،دارای هویت حقوقی مستقل میباشند.
سیر تحول حقوق تعاون در ایتالیا ،با توجه به تعداد قابل توجه تعاونیها و به پشتوانه جنبش ملی فعال در
طی سالیان ،از عبارات کلی و ساده به تدریج به مقررات دقیق و پیچیده با محتوای قوی حرکت کرده است.
نخستین مقررات ارگانیک تعاونیها در قوانین اولیهای همچون قانون تجارت سال  ،1882مفاد - 228
 219ذکر شده بود .البته باید توجه داشت که در این متون ،تعاونیها به عنوان زیرمجموعهای از شرکتها
شناخته شده و به عنوان یک نهاد مشخص به رسمیت شناخته نمیشدند .در این بستر قانونی ،هر نوع شرکت
تجاری را میتوان با لحاظ کردن برخی قیود از جمله :محدودیت اعضاء (ماده  ،224پاراگراف  ،)1عدم انتقال
سهام بدون مجوز از هیئت مدیره (ماده  ،224بند  )2و حق رأی برابر به تعاونی (ماده  ،225بند  )2تبدیل نمود.
همچنین این خأل نیز احساس میشد که تعاونیها هدف قانونی مشخص و متمایزی ندارند.
سند قانونی دیگری در خصوص تعاونیها ،فرمان سلطنتی  12فوریه  ،1911به شماره  278بود که در
آن تنها به تعاونیهای واجدشرایط برای انعقاد قراردادهای عمومی اشاره شده بود .با وجود اتخاذ رویکرد
کلگرأیانه ،اما این سند در حقوق تعاون ارزشمند تلقی شده و به نوعی مرجع به شمار میآید .در کنار دیگر
موارد ،این قانون از اشخاص ثالثی که مایل به عضویت در تعاونیها هستند ،نیز حمایت میکند (ماده ،)3
تخصیص درصدی از سود ساالنه به صندوق ذخیره (ماده  ،6بند  )2را تحمیل کرده ،برای توزیع سود با توجه
به سهم اعضاء و پاداش سهام اعضاء (مواد  )78محدودیت وضع میکند ،از کارگران غیر عضو به منظور
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جلوگیری از استفاده سوداگرانه از تعاونی با استثمار اشخاص ثالث (مواد  10 – 9و  )13حمایت میکند و
مدیران را ملزم به عضویت در تعاونی میکند (ماده  ،11پاراگراف .)1
سرانجام در قانون مدنی ،تعاونیها به عنوان شرکتهای متمایزی تعریف شدند که بیش از هر چیز ،با
هدف متقابل تحت نظارت قوانین بخصوص تأسیس شده و فعالیت میکنند .البته در اینجا معنای دقیق هدف
متقابل ذکر نشده و تنها در بخشی از گزارش هیئت وزرا به اهمیت فعالیت بنگاههای اجتماعی در توزیع سود
در جامعه اکتفا شده است« :هدف متقابل که شامل ارائه کاالها و خدمات و فرصتهای شغلی مستقیم برای
اعضاء سازمان است ،درشرایطی مطلوبتر از بازار محقق میشود .در حالیکه هدف بنگاههای اجتماعی به
معنای دقیق آن تولید و توزیع است».
یکی دیگر از نقاط عطف قانونگذاری در بخش تعاون در ایتالیا مربوط به سال  1948است که در آن
به تعاونیها و رفتار کلی آنها اشاره شده بود .بر اساس ماده [« :45حاکمیت] جمهوری کارکرد اجتماعی
تعاون را با خاصیت هدف متقابل و بدون ظن بهرهبرداری شخصی به رسمیت میشناسد» .این قانون عالوه
بر ترویج و حمایت از تعاونیها ،از ابزارها و راههای رشد مناسب آن اطمینان حاصل کرده و همواره درصدد
حذف موانع همکاری و تعاون برای آحاد جامعه از جمله ثروتمندان و فقرا جهت برقراری عدالت اجتماعی و
دموکراتیزه کردن اقتصاد تأکید کرده است .شایان توجه است که مهمترین اثر این قانون ،محافظت از هویت
حقوقی تعاونیها بود.
پس از تصویب قانون مدنی ،فصل جدیدی در قانونگذاری در حوزه تعاون آغاز شد .از این زمان به بعد،
قوانین کلی برای پرداختن به جنبههای خاصی از تعاونیها به طور عام و یا برای انواع خاصی از تعاونیها
مقررات ویژهای تصویب شدند .به ویژه پس از اصالحات  ،2003که بخشی از مفاد همچنان الزامی باقی
ماندند و رعایت برخی دیگر اختیاری شد.
جدیدترین و مهمترین رویداد مربوط به قوانین تعاونی ایتالیا ،اصالح قانون شرکتها در  17ژانویه 2003
به شماره  18است .مقررات تعاونیها در مواد  2511قانون مدنی ،به دلیل اصالح همزمان قانون عمومی
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شرکتهای دولتی و خصوصی که بر فعالیت تعاونیها مؤثر هستند ،به طور اساسی تغییر کرد (بخش .)22.2
در این اصالحات مفهوم دقیقتری ارائه شد و هدف متقابل و مقررات کاملتری به تصویب رسید .در اینجا،
تالش شد تا میان هویت تعاونیها ،هدف متقابل مشترک آنها و فراهم آوردن ابزارهای کسبوکار در مدل
تعاونی آشتی برقرار شود.
منابع قانون تعاون
حقوق تعاون در ایتالیا پیشرفته و البته پیچیده است ،اما به دلیل تعدد قوانین مربوط به تعاون ،تا حد زیادی
غیر منسجم بوده و مربوط به موضوعات مختلف میباشد .این ،اغلب به دلیل توزیع قوانین تعاون در چندین
متن قانونی ،همزیستی قوانین عمومی کلیه تعاونیها و اختصاصی بودن قواعد انواع مشخصی از تعاونیها
و کاربرد بالقوه قوانین شرکتها برای تعاونیها رخ میدهد .بیشتر قوانین کلی برای همه تعاونیها در مواد
 2511 – 2545قانون مدنی آمده است .برخی از قوانین کلی مربوط به تعاون شامل :حکم قانونی  14دسامبر
 ،1947کنسرسیوم تعاونیها و قانون  31دسامبر  1992به ویژه در مورد اعضاء سرمایهگذار و صندوقهای
متقابل ،حکم قانونی  2آگوست  2002شماره  220در خصوص کنترل تعاونیها میشوند.
همانطور که گفته شد ،دسته دیگری از قوانین به طور ویژه مربوط به انواع خاصی از تعاونیها است.
الزم به ذکر است که این قوانین اغلب به دلیل نوع خاص کاال یا خدمات ارائه شده در برخی تعاونیها ابداع
میشوند .بنابراین این قوانین خاص ،مقررات همهشمول و گستردهای برای تمام تعاونیها ارائه نداده و تنها
به جنبههای خاصی برای انواع خاصی از تعاونیها میپردازد .برخی از مهمترین قوانین اختصاصی تعاونیها
عبارتند از:
*فرمان قانونی  1سپتامبر  ،1993شماره  :385ارائه نوع خاصی از کاالها یا خدمات توسط تعاون یها .مثال
بانکهایتعاونی

*قانون  3آوریل  ،2001شماره  :142نوع روابط متقابل میان تعاون یها و اعضاء .مثال :تعاون یهای کارگری
*قانون  8نوامبر  ،1991شماره  :381اهداف ویژه در تعاون یها :مثال :تعاون یهای اجتماعی

روابط میان قوانین عمومی و اختصاصی برای انواع ویژهای از تعاونیها ،اغلب از طریق ماده ،2520
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پاراگراف اول از قانون مدنی صورت میپذیرد .چنین روابطی اینگونه برقرار میشود که این انواع خاص ،به
سبب اشتراک در اصول کلی با دیگر تعاونیها ،مشمول قوانین عمومی نیز خواهند شد .بنابراین یک تعاونی
خاص مثل تعاونی اجتماعی مشروط به اینکه قوانین کلی قانون مدنی با ماهیت خاص آن در تعارض نباشد،
ملزم به تبعیت از آن قوانین است .البته ممکن است ،خاص بودن یک تعاونی و تبعیت آن از قانون ویژه،
اعمال برخی از مفاد قانون مدنی را نقض کند.
باید توجه داشت که تعدادی از قوانین نیز وجود دارند که مازاد بر قوانین فوق و در مواردی که حقوق
تعاون خأل داشته باشد ،در صورت سازگاری با ماهیت تعاونیها قابل اعمال هستند .مقررات شرکت سهامی
و شرکت مسئولیت محدود از این دسته قوانین هستند .به طور مثال زمانی که یک تعاونی با کمتر از  20عضو
و دارایی خالص بیش از  1میلیون یورو تشکیل باشد ،قانون  SPA1قابل اجرا است (ماده  ،1519پاراگراف ،2
قانون مدنی) و برای ادغام [با دیگر تعاونیها] نیز باید ذیل شرکت مسئولیت محدود تصمیمگیری کند (ماده
 ،2522پاراگراف  ،2قانون مدنی).
از آنجایی که قوانین تعاونیها در ایتالیا کامل و جامع است ،رعایت قوانین عمومی شرکتها مشکل
خاصی ایجاد نمیکند .بر عکس ،به تعاونیها مجموعهای از فرصتها را به ویژه در ساختار حاکمیتی آنها
ارائه میدهد .در اینجا باید توجه داشت که تمایز تعاونیهایی که قوانین شرکت سهامی در آنها اجرا میشود
و تعاونیهایی که تحت اعمال قانون شرکت مسئولیت محدود قرار دارند ،نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
تعریف و اهداف تعاونیها
ماده  2511قانون مدنی ،تعاونیها را اینگونه تعریف میکند« :جوامعی با سرمایه متغیر و هدف متقابل،
که در ماده  2512در فهرست جوامع تعاونی 2قرار گرفته و در ماده  223در مقررات مربوط به اجرای قانون
فعلی 3ثبت شده است».
1. Societa per azioni
2. Cooperative Societies
3. sexiesdecies of the Provisions for the implementation of the present code
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اصلیترین عنصر متمایزکننده جامعه تعاونی از دیگر همتایان ،هدف آن است .با این حال نه در نسخه
اصلی در سال  1942و نه در اصالحات سال  2003نیز هدف متقابل تعاونیها به روشنی بیان نشده است.
اما این مفهوم در سایه تمایز میان تعاونیهای متقابل متداول و انواع متقابل غیر متداول یا تعاونی دیگر قابل
درک است.
چنانکه بر اساس ماده  2512قانون مدنی ،تعاونیهای متداول متقابل ،انواعی هستند که عمدتا روابط
مشخصی با اعضاء خود دارند .به طور مثال :در تعاونیهای مصرف :به عنوان مصرفکنندگان کاالها و
خدمات ارائه شده ،در تعاونیهای تولیدی :به عنوان ارائهدهندگان کاالها و خدمات برای فعالیت اقتصادی
و در نهایت در تعاونیهای کارگری :به عنوان نیروی کار برخورد میکنند .در اینجا بسته به نوع معامله
متقابل،شرایط گسترش یک نوع تعاونی در ترازنامه آن تعیین میشود:
*درآمد حاصل از اعضاء کاربر بیش از  50درصد از کل درآمد فروش در تعاون یهای مصرف کننده باشد.
*هزینههای نیروی کار ب رای اعضاء کارگر بیش از  50درصد از کل هزینههای کار در تعاون یهای کارگری
باشد.

*هزینههای تولید ب رای کاالها و خدمات ارائه شده توسط اعضاء بیش از  50درصد از کل هزینههای تولید
در تعاون یهای تولیدی باشد.

در مقابل تعاونیهای متقابل غیرمتعارف نه تنها ملزم به کار با اعضاء خود نیستند ،بلکه در خصوص حجم
فعالیت آنها نیز گزارشی نخواهند داد .این در حالی است که تعاونی متقابل متعارف ،ملزم به رعایت قوانین
محدودیت نیز میباشند (ماده  ،2514بخش  .)22.7باید توجه داشت که تمایز بین تعاونیهای متعارف و غیر
متعارف همواره مطابق قوانین سازمانی نیست ،بلکه تنها ذیل قانون مالیات است ،چراکه این دو رفتار مالیاتی
بسیار متقاوتی دارند (به بخش  22.11مراجعه کنید).
تعریف تعاونیهای متعارف در ارتباط با بسیاری از مقررات تنظیم کننده جزییات و اثرات روابط متقابل
تعاونی و اعضاء آن با محوریت هدف مشترک تعاونی نضج میگیرد (شماره  .)1025در اینجا هدف نهایی
تعاونی این است که با اعضاء/مالکان خود معامله کند یا آنها را به کار گرفته و سعی کند از مزایای آنها

اندیشکده تعاون و توسعه

44

به عنوان کاربران ،ارائهدهندگان و یا کارگران (و نه لزوما به عنوان سرمایهگذاران) استفاده کند .هدف این
شرکتهای تعاونی برآوردن مستقیم نیازهای اعضاء است و مانند جوامع سرمایهداری ،ابزار خالصی برای
حداکثرسازی بازده سرمایه اولیه از طریق توزیع سود نمیباشد.
در ایتالیا ،تأسیس و فعالیت تعاونیهایی در خالف جهت آنچه گفته شد نیز ،وجود دارد .در ماده ،2520
پاراگراف  ،2قانونی مدنی آمده است« :قانون ممکن است ،ایجاد تعاونیها را برای ارائه کاال یا خدمات به
اشخاصی که به دستههای خاصی از اعضاء غیر عضو پیشبینی نماید» .بنابراین یک تعاونی با هدفی کامال
غیر متقابل ،ممکن است ذیل قوانین موجود تأسیس شود .نمونه بارز این گروه ،تعاونیهای اجتماعی هستند
که ذیل قانون  1991 / 381تأسیس میشوند .در این تعاونیها هدف متقابلی وجود ندارد ،چرا که آنها
منافع عمومی جامعه را در توسعه انسانی و ادغام اجتماعی شهروندان از طریق .1 :ارائه خدمات بهداشتی و
آموزشی و  .2انجام فعالیتهای مختلف کشاورزی ،صنعتی ،تجاری یا خدماتی برای ادغام [اجتماعی] افراد
محروم دنبال میکنند.
فعالیت
در ایتالیا ،تعاونیها میتوانند در طیف وسیعی از فعالیتهای قانونی مشغول باشند ،مگر آنکه ساختار
حقوقی آنها محدودیتهایی تعریف کرده و دایره عمل یک تعاونی را مشخص کند .این امکان ،راه را برای
انواعی چون تعاونیهای اجتماعی گشوده و فرصت انجام فعالیتهایی کم نظیر را در جهت تحقق منافع
جمعی فراهم میکند.
همانطور که در قسمت قبل شرح داده شد ،تعاونیها میتوانند خارج از عرف هدف متقابل در انواع
غیرمتعارف ،به افراد غیر عضو نیز خدمات و کاال بدهند .البته باید توجه داشت که عملکرد تعاونیهای غیر
متعارف نیز نامحدود نبوده و همواره باید به حدود تعیین شده از سوی قوانین باالدستی مانند مواد  2512و
 2513در قانون مدنی احترام بگذارند .در اینجا دغدغه جدی حقوقی ،نوع و کیفیت رابطه میان تعاونی و
اعضاء آن است .چرا که در اینجا تعاونی با دو دسته عضو و مراجعه کننده در ارتباط است ،جایگاه این افراد
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در اسناد رسمی همچون قراردادها و روابط سازمانی میتوانند مسأله آفرین باشد .برای حل چنین مسائل و
دغدغههایی ،زمانی که یک سوی رابطه تولیدکننده کاال یا خدمات و سوی دیگر مصرف کننده است ،نظریه
رابطه دوگانه ناظر بر امکان همزمان رابطه سازمانی و یا مبادلهای میان دو سوی رابطه ،داللت دارد .این روابط
هر چند جداگانه تعریف میشوند ،اما با یکدیگر در ارتباط بوده و متقابال بر یکدیگر تأثیر میگذارند .این بدان
معناست که اصوال معامالت متقابل توسط حقوق قراردادها اداره میشود ،در حالیکه روابط سازمانی تحت
نظارت قانون تعاون شکل میگیرند.
فرآیندها و صورتهای تأسیس
سند تأسیس تعاونی که یک قرارداد میان اعضاء مؤسس است ،باید در قالب یک سند عمومی ،1یعنی
تنظیم شده توسط دفتر اسناد رسمی باشد (ماده  ،2521پاراگراف  ،1قانون مدنی) .اساسنامه یا آییننامه با
قوانین مربوط به عملکرد تعاونی ،حتی زمانی که سندی جداگانه باشد ،باید طبق قانون به عنوان بخشی
جدایی ناپذیر تنظیم شود .دیگرشرایط اجباری در قانون تأسیس تعاونی عبارتند از :نام تعاونی ،فعالیت تعاونی،
کمکهای اعضاء به سرمایه تعاونی،شرایط عضویت و نحوه تقسیم سود و بازپرداخت حمایت تعاونی.
اساسنامه باید در ثبت شرکتهایی که توسط اتاق بازرگانی نگهداری میشود ،ثبت گردد .تنها از لحظه
ثبت نام است که تعاونی رسما تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی شناخته میشود .در اینشرایط تعاونی
دارای خودمختاری کامل میراثی 2میشود .این بدان معناست که تعاونی با داراییهای خود مسئول تعهدات
است ،در حالیکه مسئولیت عضو ،محدود به مشارکت وی و سرمایه مشترک با دیگر اعضاء است (ماده
 .2518ماده  .2537قانون مدنی) .نکته پایانی اینکه تعاونیها همچنین باید در دفتر انجمنهای تعاونی که
توسط وزارت توسعه اقتصادی اداره میشود ،ثبت شوند.
عضویت
*حداقل تع داد اعضاء ب رای تأسیس تعاونی  9نفر است ،اما در واقع قانون ،تأسیس تعاونی با  3عضو را
1. Public act
2. perfect patrimonial autonomy
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یدانند.
نیز مجاز م 

*اعضاء تعاونی م یتوانند به عنوان کاربر و ارائه دهندگان خدمات (تعاون یهای اجتماعی) و کارگران در
ارتباط متقابل با تعاونی باشند.

*اعضاء سرمایهگذار ضعیت حقوقی خاصی دارند ،زی را حقوق تعاون از یک سو به دنبال جذب سرمایهگذار
بوده و از سوی دیگر درصدد جلوگیری از کنترل تعاون یها توسط ذینفعان است.

*در تعاون یهای اجتماعی ،ساختار عضویت شکل منحصر به فردی دارد ،به طوریکه کلیه ذینفعان
و ذینفوذان و داوطلبان از نهادهای دولتی یا خصوصی عالقهمند تا کارگران داوطلب و ناتوان عضو
م یشوند.

یدارد که اعضاء مقیم یا دارای فعالیت مستمر در قلمرو محل
*در بانکهای تعاونی ،قانون مقرر م 
فعالیت بانک فعالیت کنند.

*با توجه به تنوع سرمایه در تعاون یها که باید به عنوان یک ابزار فنی ب رای تسهیل پذیرش [افراد] جدید
درک شوند.

*پذیرش اعضاء جدید نیازی به اصالحات در قانون تشکیل یا اساسنامه و یا ثبت در ثبت شرکتها ندارد.
*پذیرش اعضاء جدید در مفاد  2527و  2528در قانون مدنی به شرط پذیرش اعضاء هیئت مدیره بالمانع
است.

وجوه مالی
تعاونیها جوامعی با سرمایه متغیر هستند (مفاد  2511و  ،2524پاراگراف  ،1قانون مدنی) .در اینجا
تغیرپذیر بودن سرمایه بدین معنا است که تعاونیها ،در مقایسه با شرکتها که اغلب سرمایههای ثابتی دارند،
میتواند اعضاء جدید خود را بدون اصالح قوانین و اساسنامه (ماده  ،2524پاراگراف  ،2قانون مدنی) پذیرش
کنند .تغییرپذیری سرمایه ،میتواند ورود و خروج افراد را تسهیل کند ،اما در درازمدت امنیت مالی تعاونی را
تهدید خواهد کرد؛ چرا که به طور کلی یک عضو نمیتواند بیش از  100هزار یورو سهم سرمایه داشته باشد
(ماده  ،2525پاراگراف  ،2قانون مدنی) .اما زمانی که اعضاء سرمایهگذار باشند ،برخی استثنائات از این قاعده
ممکن میشود .همواره باید توجه داشت که میزان سرمایه در تعاونی ،ناقض یا مدافع حق رأی برای افراد
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نیست ،اما همواره تعاونیها با مشکل کمبود سرمایه روبرو هستند .سرمایه تعاونی نه ضمانتی برای طلبکار
ایجاد میکند و نه نقش سازمانی میان اعضاء ایفا میکند .البته تالشهای حقوقی بسیاری برای حفاظت از
حقوق طلبکاران در تعاونیها انجام شده است .در برخی از اساسنامهها ممکن است سهام غیر قابل انتقال را
نیز پیشبینی کنند ،اما در این مورد نیز اعضاء حق انصراف خواهند داشت.
قوانین ایتالیا تخصیص سود را در درجه اول با ایجاد برخی تخصیصهای اجباری ،با توجه به عملکرد
اجتماعی تعاونیها و تقویت ساختار مالی آنها تنظیم میکنند .بر این اساس ،تعاونیها موظف هستند که
حداقل  30درصد از سود ساالنه خود را به صندوق ذخیره قانونی 1اختصاص دهند .همچنین باید  3درصد
از سود سالیانه خود را به صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ماده  ،11قانون  1992 / 59اختصاص دهند.
در خصوص تخصیص باقی مانده سود نیز تعاونیهای متعارف مشمول ماده  2514قانون مدنی هستند .در
مقابل تعاونیهای غیرمتعارف (دیگر تعاونیها) تنها تابع ماده  2545قانون مدنی میباشند که بر این اساس
از بدو تأسیس باید حداکثر درصد سود قابل تقسیم به اعضاء را تعیین کنند (پاراگراف  )1و سود تقسیمی
فقط در صورتی قابل توزیع است که نسبت دارایی خالص و بدهیها بیشتر از یک چهارم باشد (پاراگراف .)2
تعاونیهای متعارف با یک محدودیت عدم توزیع سود شناخته میشوند .آنچه که اساسنامه باید رعایت
کند ،بدین شرح است:
*ممنوعیت تقسیم سود بر سرمایه پرداخت شده که بیشتر از حداکثر سود اوراق پستی با  2.5امتیاز
افزایش یابد.

*ممنوعیت [تعلق] پاداش به ابزارهای مالی که توسط اعضاء کاربر بیش از  2امتیاز ،بیشتر از حداکثر
سود قابل اعمال ب رای سهام باشند.

*ممنوعیت توزیع ذخایر به اعضاء کاربر

*تعهد به واگذاری تمام دارای یها با کسر سرمایه پرداخت شده و سودهایی که هنوز توزیع نشدهاند.
(مطابق ماده  ،11قانون )59 / 1992

در اینجا باید مفاد مندرج در ماده  2514را کمی توضیح داد .او ًال ،میتوان مشاهده کرد که محدودیت
1. Legal Reserve
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عدم توزیع سود جزئی چگونه با دقت تنظیم میشود .این نه تنها توزیع دورهای سود سهام را ممکن میسازد،
بلکه توزیع سود انباشته (ذخایر و داراییهای باقیمانده) را نیز میسر میکند .بر این اساس ،ماده ،2545
پاراگراف  ،2قانون مدنی بیان میکند که ذخایر تجزیهناپذیر ،پس از اختصاص تمام ذخایر موجود و منابع
دیگر ،برای پوشش زیانها مورد استفاده قرار میگیرند .ثانی ًا این محدودیتها به اعضاء سرمایهگذار مربوط
نمیشود ،بلکه فقط به اعضاء کاربر مربوط میشود .ثالث ًا مشخص نیست که هیچ ذخیره غیر قابل تجزیهای
در تعاونیهای متعارف وجود دارد (از جمله ذخایر داوطلبانه) .سرانجام ماده  2514و همچنین ماده  2545به
طور خاص به توزیع سود و پاداش سرمایه اشاره دارند ،در حالیکه مقررات متفاوتی برای مبالغ توزیع شده
اعمل میشود .در واقع قانون تعاونی در ایتالیا به وضوح تمایز سود سهام ،به عنوان نوعی پاداش سرمایه و
بازپرداخت را به عنوان نوعی پاداش در روابط متقابل اعضاء و تعاونی تشخیص میدهد.
وجوه حکمرانی
در قانون تعاون در ایتالیا ،فارغ از ارزش و میزان سهم ،هر یک از اعضاء تعاونی دارای یک رأی هستند.
بنابراین قدرت رأیگیری در مجمع عمومی به میزان سرمایه نگهداری شده مربوط نمیشود ،بلکه به
عضویت فینفسه مرتبط میباشد .با این وجود ،اساسنامه برخی تعاونیها از این اصل تخطی میکنند .او ًال
اساسنامه تعاونی ممکن است به اعضاء که اشخاص حقوقی هستند ،نسبت به میزان سرمایه سپرده شده یا
تعداد اعضاء آنها ،رأی بیشتری (نه بیشتر از  5رأی) اختصاص دهد (ماده  ،2538پاراگراف  ،3قانون مدنی).
ثانی ًا در تعاونیهایی که متشکل از کارآفرینان یا بنگاهها هستند ،اساسنامه ممکن است برای یک عضو
تعدادی از آراء را تعیین کند که با مشارکت در معامالت متقابل با تعاونی تعیین میشود .در واقع ،اعضاء
ترجیحی 1معموال بیش از  10درصد از کل آراء را نمیتوانند در هر مجمع عمومی به خود اختصاص دهند،
نمیتوانند سهمی بیش از یک سوم کل آراء را داشته باشند (ماده  ،2588پاراگراف  .)4ثالث ًا ،این حق رأی
متفاوت به ویژه در مواردی چون انتخاب ارگان نظارتی ،برای سرمایهداران ،میتواند اعضاء را نسبت به
سرمایه یا میزان مشارکت در معامالت متقابل با تعاونی ترغیب نماید (ماده  ،2543پاراگراف  ،2قانون مدنی).
1. Preferred Members
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با اعمال این مفاد ،قانون تعاون در ایتالیا قصد دارد ،ابزارهای مناسب برای مقابله با ناهمگونی احتمالی
اعضاء را در اختیار تعاونیها قرار دهد .ایده اساسی این است که رأیگیری متکثر میتواند ،کلیه اعضاء شامل
سرمایهداران و دیگر اعضاء فعال و باکیفیتتر را بهتر از سایر اعضاء در فعالیت تعاونی مشارکت دهد .با این
حال ،این امر میتواند منجر به روندی شود که در آن ع ّدهای از اعضاء نتوانند تعاونی را کنترل کنند و اصل
هر عضو ،یک رأی به تدریج زیر سؤال خواهد رفت.
امکان تفویض حق رأی نیز یکی از قواعد متفاوت تعاونیها در ایتالیا است .با استناد به این حق ،هر ده
نفر میتوانند حق رأی خود را به یک نماینده از داخل تعاونی تفویض کنند (ماده  ،2538پاراگراف  ،6قانون
مدنی) .همچنین ممکن است که اساسنامه تعاونی ،برگزاری جلساتی را با حضور اعضاء مشخص را در مواقع
خاصی مجاز بداند .خروجی این جلسات توسط یک نماینده که حتم ًا عضو تعاونی است ،در مجمع عمومی
معرفی میگردد و او به نمایندگی همان جمع ،حق رأی خواهد داشت (ماده  ،2540قانون مدنی).
شایان توجه است که تا پیش از اصالحات سال  ،2003اختیار شکلدهی تعاونیها به ساختار خود بسیار
اندک بود ،به طوریکه تحت الگوی الیتغیر سه جانبه حکمرانی شامل مجمع عمومی اعضاء ،هیئت مدیره
و یک نهاد نظارتی اداره میشدند .در این مدل هر تعاونی همچنان باید برای تشکیل و رسمیت یافتن ،این
ارکان سه گانه را انتخاب و تعیین نماید .رکن اول ،مدیران هستند .نخستین شرط برای تعیین مدیران این
است که عضو تعاونی مورد نظر باشند ،تا بتوانند در خدمت اهداف اجتماعی آن مجموعه عمل نماید .در ایتالیا
منع جدی برای تعیین مدیران خارج از تعاونی وجود دارد .هیئت نظارت نیز متشکل از حسابرسها و اساتید
حقوق و یا اقتصاد است که به عنوان سرپرست انتخاب میشوند .اما هیئت نظارت همیشه اجباری نیست.
اما پس از اصالحات سال  ،2003مقررات فعلی تعاونی را مجاز میداند ،بین سیستمهای مختلف
مدیریت و کنترل یکی را انتخاب کنند :سیستمهای سه جانبه سنتی و سیستمهای جدید دوگانه و مونیستی.
این مدلها ،با چند تعدیل جزئی با ساختار تعاونیها ،اساسا از مقررات شرکت سهامی گرفته شدهاند.
نظام حاکم بر تعاونیها که به دوران پس از اصالحات  2003برمیگردد ،مونیستی خوانده میشود .این
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نظام در برابر ساختار سابق که سه جانبه نامیده میشد ،تفاوت کیفی چندانی ندارد .در واقع تفاوت در این است
که سرپرستان مستقیما توسط مجمع عمومی انتخاب نمیشوند ،بلکه از سوی هیئت مدیره و از میان اعضاء
آن انتخاب میشوند .ایراد دیگری که به این نظام وارد است ،این است که ناظران را خود افرادی انتخاب
میکنند که باید تحت نظارت قرار بگیرند.
در نظامهای مونیستی همیشه حسابرسی از خارج مورد نیاز است و همیشه از جانب برخی منتقدان مورد
توجه قرار میگیرد ،چرا که ناظر یا ناظران الزم است توسط کسانی انتخاب شوند که باید تحت نظارت
قرار گیرند .اما این انتقاد از سوی بسیاری از حامیان نظام مونیستی با مخالفت روبرو شدهاست ،چرا که
این هیئتهای نظارت در واقع منتخب مجامع عمومی هستند .آنها همچنین استدالل میکنند که نظام
مونیستی میتواند با توجه به انحصار گردش میان مدیران و سرپرستان و وجود ممیزیهای قوی داخلی و
خارجی ،سازوکار حکمرانی قوی و مفیدی برای مدیریت تعاونیها به حسابآید.
سیستمهای دوگانه شامل سه رکن اصلی :مجمع عمومی ،هیئت مدیره و هیئت نظارت است .در این
ساختار مجمع عمومی ،نسبت به دیگر ارکان از کمترین قدرت برخوردار است .چرا که نه تنها در تعیین
مدیران نقشی ندارد ،بلکه حسابهای سالیانه نیز به اطالع آنها نمیرسد .هیئت نظارت ارگان رسمی این
نظام مدیریتی است ،که توسط مجمع عمومی از بین اعضاء تعاونی انتخاب میشوند .همچنین ممکن است،
اساسنامه تعاونی از قدرت اداری باال برای تصویب برنامههای استراتژیک ،صنعتی و مالی برخوردار شود.
این هیئت حداقل شامل سه نفر است که یکی از آنها حسابرس است و حداقل دو نفر از اعضاء تعاونی نیز
میتوانند عضو هیئت مدیره باشند .در این سیستم ممیزی خارجی حسابها همواره ضروری است.
در مقایسه با سایر سیستمها ،سیستم دوگانه آن است که مالکیت و کنترل شرکت را تا حد زیادی تقسیم
میکند ،زیرا اعضاء از اختیارات قابل توجهی که در اختیار دستگاههای نظارتی و مدیریتی است ،محروم
هستند .با این حال ممکن است ،این سیستم جایگزین مناسبی برای شرکتهایی تعاونی باشد که اعضاء
آن تمایلی برای شرکت در مجامع عمومی ندارند .در این مورد ،اعضاء ارگان نظارتی ممکن است ،از اعضاء
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تعاونی باشند .در غیر این صورت ،با مشارکت محدود آنها ،به مدیران اجازه نمیدهند ،که بیش از حد قدرتی
غیرقابل کنترل داشته باشند.
ثبت و نظارت
همانطور که پیش از این گفته شد ،تعاونیهای ایتالیایی در دو محل جداگانه شامل :ثبت شرکتها
و ثبت انجمنهای تعاونی ثبت میشوند (بخش  .)22.5در ماده  45قانون اساسی ،تعاونیهای ایتالیا تحت
کنترل عمومی با عنوان مراقبت عمومی 1قرار دارند .در شکل دیگری از کنترل که عادی خوانده میشود،
کنترل با عنوان بازنگری تعاونی 2که معموال دو سال یکبار عمدت ًا با در نظر گرفتن مواردی چون اثربخشی
عضویت ،مشارکت اعضاء در مدیریت تعاونی و روابط متقابل ،فقدان اهدافی برای توزیع سود و واجدشرایط
بودن برای مالیات و سایر مزایا انجام میشود.
بازرسیهای فوقالعاده ممکن است در هر زمان توسط وزارت توسعه اقتصادی انجام شود .تجدیدنظرهای
تعاونی توسط فدراسیونهای تعاونی در خصوص اعضاء آنها و توسط وزارتخانه مذکور برای تمام تعاونیها
انجام میشود .در ادامه ،در صورتی که نتیجه تجدید نظر مثبت باشد ،در یک گواهی ثبت میشود و در
صورت مشاهده بینظمی به آن تعاونی هشدار داده میشود ،که در صورت عدم پیگیری اقدامات قانونی
دیگری اعم از جایگزینی اعضاء ارگانهای تعاونی با مدیر تعیین شده از سوی وزارتخانه تا انحالل تعاونی
انجام خواهد شد (ماده  ،2545مفاد قانون مدنی) .همچنین ممکن است تعاونی متخلف ،در صورت اعالم
بینظمی توسط حداقل یک دهم اعضاء آن ،تحت کنترل قضایی قرار بگیرد (ماده  2545ضمانتنامه،
پاراگراف  ،1قانون مدنی).
تبدیل
طبق ماده  ،2545پاراگراف  1قانون مدنی ،تنها تعاونیهای غیرمتعارف میتوانند به نوع دیگری از
شرکتهای قانونی تبدیل شوند .بنابراین ،تعاونیهای متعارف تنها در صورتی تغییر ساختاری میکنند که بر
1. Cooperative Vigilance
2. Cooperative Revision
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اثر از دست رفتن کیفیت عملکردشان ،به سمت و سوی غیرمتعارف شدن سوق داده شوند ( ،2545قانون
مدنی)؛ و خود تعاونیهای غیرمتعارف نیز به دیگر انواع شرکتهای قانونی تبدیل میشوند .تعاونیها در
صورت تبدیل باید داراییهای خود را به صندوقهای سرمایهگذاری مشترک واگذار کنند.
شایان توجه است که در سالهای اخیر ،اجرای چنین قوانین و نظارتهایی دشوار شده ،تا جاییکه
مجریان از اثر بخشی آنها دلسرد شدهاند .در این برهه تالش و تمرکز مسئولین بر جلوگیری و محدود
ساختن تعاونیزدایی 1و حداقل کسب اطمینان از حفظ داراییهای یک تعاونی پیش از انحالل آن است.
حمایت مالیاتی
در نظام حقوقی تعاون در ایتالیا ،پیوندی قوی میان حقوق سازمانی و قانون مالیات وجود دارد .در ماده
 45قانون اساسی این کشور ذکر شده که ارتقاء تعاونیها مستلزم آن است که با در نظر گرفتن ویژگیهای
متقابل و ماهیت غیرسوداگرانه 2آن تناسب داشته باشد.
ماده  ،223از مفاد اجرایی قانون مدنی تصریح میکند که اقدامات حمایتی مالیاتی که توسط قوانین
خاص [مالیاتی] تنظیم شدهاند ،تنها برای تعاونیهای متعارف اعمال میشوند .بر این اساس تعاونیهای
متداول با شروطی چون :دارای هدف متقابل بودن ،محدودیت عدم توزیع سود و نزدیک بودن به مدل تعاون
مشروطه 3میتوانند واجد دریافت حمایت مالیاتی شوند.
با توجه به تنوع قابل مالحظه مشوقهای مالیاتی و تعدد ساختار تعاونیها در کشور ایتالیا ،در این متن
تنها انواع معافیتهای مالیاتی در نظام حقوقی تعاون پرداخته خواهد شد .اول ،مطابق ماده  ،12قانون 16
دسامبر  ،1977سودهای اختصاص داده شده به افراد در تعاونی از مالیات معاف هستند .برای اعمال این
مفاد ،بایستی ذخایر قانونی ،غیر قابل تقسیم 4به اعضاء باشند .البته این معافیت محدودیتهایی دارد .در واقع
این معافیت  40درصد از کل سود ساالنه یک تعاونی 20 ،درصد در تعاونیهای کشاورزی و صیادی و نیز
1. Demutualization
2. non-speculative
)3.Constitutional model of cooperation
4. Invisible
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 65درصد در تعاونیهای مصرف و کنسرسی ومهای آنها را شامل نمیشود .در مقابل برای تعاونیهای
اجتماعی ،کلیه ذخایر قانونی تجزیهناپذیر آن ،از مالیات بر درآمد معاف میباشند (ماده  ،1پاراگراف  ،63قانون
 30دسامبر  ،2004شماره  .)311این معافیت در مورد دیگر تعاونیها ،با توجه به محدودیت 30 ،درصد از
سود اختصاص یافته به ذخیره قانونی و به شرطی که اساسنامه صراحت ًا تجزیهناپذیری آن ذخیره قانونی را
بیان کند ،قابل صدق است .به طور مشابه  3درصد کل سود ساالنه از تعاونیهای نامتعارف به صندوقهای
متقابل واریز میشود.
یکی دیگر از انواع معافیت مالیاتی قابل توجه برای تعاونیها که با هدف متقابل کلیه تعاونیها در ایتالیا
تطابق دارد ،بازگشت میزانی از سود حاصل از فروش کاالها و خدمات به اعضاء است که گاهی به عنوان
سهام رایگان تعاونی به اعضاء اختصاص داده میشود .باید توجه داشت که برخی از اقدامات حمایتگرانه
مالیاتی به صورت ویژه برای تعاونیهای خاصی اعمال میشوند .به طور مثال :تعاونیهای اجتماعی مشمول
معافیت  VATبوده و خدمات آنها نیز با کاهش  4درصدی  VATهمراه خواهد بود.
تعاون میان تعاونیها
در ایتالیا ،تعاون میان تعاونیها به طرق مختلف ترویج میشود .این همکاری ممکن است ،در سطوح
اقتصادی و یا سیاسی صورت گیرد .اشکال سنتی همکاری اقتصادی در قالب کنسرسیومهای اقتصادی که
در واقع تعاونی ثانویه محسوب میشوند ،همچنان رایج است .کنسرسیومها که در قانون  1974/1577مورد
بررسی قرار گرفتهاند ،بیان میدارند که برای تأسیس ،حداقل  3عضو با سرمایه حداقل  516یورو باید حضور
داشته باشند.
دیگر اشکال همکاری جدیدتر تعاونیها به ویژه در زمینه اقتصادی در سال  ،2003با عنوان گروه
تعاونی 1معرفی گردید .این گروه در واقع ،یک قرارداد بین دو یا چند شرکت تعاونی است که در آنها جهت و
هماهنگی مشاغل مختلف را با اعطای هدایت گروه به یک یا چند نفر از آنها تعیین میکنند .در این گروهها
1. Cooperative joint group
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که ماهیت مشترک و غیر سلسله مراتبی دارند ،یک تعاونی تنها زمانی اجازه خروج دارد که درصدد محافظت
از منافع اعضاء خود باشد (ماده  ،2545پاراگراف .)2
شکل دیگری از همکاری تعاونیها ،مربوط به عرصه سیاسی است که در قالب فدراسیونهای تعاونی
محقق میشود .رویکرد سیاسی تعاونیها که همواره مبتنی بر ادغام سیاسی است ،آنها را به یک جنبش
ملی فراگیر تبدیل میکند .برای شکلگیری این مجمع ،تعاونیها موظف خواهند بود که  3درصد سود ساالنه
خود را به صندوق مشترک ایجاد شده یا صندوق عمومی موجود اهدا کنند .وجوه این صندوقها باید در جهت
ترویج و تأمین مالی شرکتهای تعاونی جدید مورد استفاده قرار گیرد .در صورت انحالل یا تبدیل وضعیت
یک تعاونی متعارف داراییهای باقی مانده آن با کسر وجوه پرداخت شده و سود توزیع نشده از محل ذخایر
قانونی آن تعاونی به صندوقهای مشترک واریز میشود .برای قدرتمندی فدراسیونهای تعاونی نیز همین
بس که در برهه اعمال نظارت ،کنترل تعاونیهای عضو به فدراسیون واگذار میشود ،اما تعاونیهای غیر
عضو تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت قرار میگیرند.
جمعبندی
در مقام مقایسه ،نظام حقوقی در کشور ایتالیا ،یقین ًا یکی از نظامهای کامل و مدرن در دنیا است .در این
نظام هویت تعاونیها با دقت و به درستی تعریف شده و ناظر بر تعریف مستقل و کامل آنها و تمایز روشنی
با دیگر انواع شرکتها است .همچنین حقوق تعاون در این کشور ،ضمن حراست از شأن این حوزه ،همواره
درصدد فراهم نمودن ابزارهای پولی و مالی برای تحقق اهداف آن بوده است .در این راه از تعدیل اصولی
همچون حق رأی برابر نیز مضایقه نشده است .از سوی دیگر قوانین ایتالیا همکاری بین تعاونیها را به شدت
تشویق میکند .در پایان میتوان حقوق تعاون در ایتالیا را به عنوان نمونهای کامل و جامع برای قانونگذاری
در حیطه تعاون در جهان معرفی کرد.

نظام حقوقی تعاون در کشور آمریکا
نویسنده :باربارا چاکورسکا ،1جین گری فینکلشتاین ،2بهاره صمصمامی
ترجمه :حنیف عموزاده

3

1. Barbara Czachorska
2. Jane Gary Finkelstein
3. Bahareh Samsami
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خالصه متن
  *در ایاالت متحده آمریکا قانون تعاون به صورت مجزا وجود ندارد و چند قانون بر این بخش اثرگذار است (قانون
کمکهای فدرال ،قانون مالیات بر درآمد ،قانون اوراق بهادار ،قانون کپر-والستید و ) ...
  *در هر ایالت یک قانون تعاونی مجزا وجود دارد و این قوانین ایالتی نیز یکپارچه نیستند و تالش برای یکپارچه سازی
آنها با موفقیت همراه نبوده است.

  *حمایت دولت از تعاونیها صرف ًا معطوف به بخشودگی مالیات بر مازاد برگشتی است .تعاونیهای کشاورزی از
مزایای مالیاتی بیشتری نسبت به سایر تعاونیها برخوردارند.
  *تعاونیها تنها میتوانند با  49درصد غیرعضو خود معامله کنند.
  *تعاونیهای کشاورزی برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی تنها با  15درصد غیرعضو میتوانند معامله کنند و
اعضایشان حتم ًا باید به تولید محصوالت کشاورزی بپردازند.

  *تعاونیها در آمریکا به دو نوع سهامی و غیر سهامی تقسیم میشوند .تعاونیهای سهامی نمیتوانند سودی بیشتر
از  8درصد به ازای هر سهم ارائه کنند.
  *طبق قانون ،تعاونیها از قوانین ضد تراست در آمریکا معاف هستند.
  *تعاونیها چهار دسته اند :تولیدکننده-مالک ،مصرفکننده-مالک و کارگر-مالک و در نهایت تعاونیهای اشتراک
دهنده خدمات.
  *مقررات ثبت تعاونیها در آمریکا تفاوتی میان تعاونی با شرکتهای دیگر قائل نیست .در قوانین برخی ایالتها نیز
این نگاه قابل مشاهده است.
  *اتحادیهها و فدراسیونها در قوانین ایالتی دیده نشدهاند.
  *حداقل تعداد عضو برای تأسیس تعاونی به مانند سایر شرکتها است.
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مقدمه
این بخش یک بازنگری کلی از قوانین تعاون کشور ایاالت متحده آمریکا است .بهطور متعارف ،تعاونیها
در ایاالت متحده آمریکا بر اساس قوانین و مقررات ایالتی تأسیس میشود و قانون کلی برای این بخش
در کشور آمریکا وجود ندارد .تقریب ًا برای  50ایالت آمریکا  85مصوبه (قانون) مختلف ایالتی وجود دارد که
مخصوص تشکیل تعاونیها نوشته شده است؛ لذا تشریح همه این موارد در متن فعلی تقریب ًا غیر ممکن
است .به طور کلی ،تعاونیها انجمنهایی هستند متشکل از مجموعه افراد مختلف که برای راهاندازی یک
کسب وکار مبتنی بر همکاری و منافع متقابل اعضایشان سازماندهی شدهاند .تعاونیها در آمریکا به دو دسته
تعاونیهای کشاورزی و غیرکشاورزی تقسیم میشوند .در اغلب موارد ،تعاونیها با هدف تولید کاال و خدمات
برای اعضای خود به صورت جمعی و یا بازاریابی برای محصوالت اعضای خود از طریق فعالیت گروهی
تشکیلمیشوند.
تعاونیها نقش مهمی در صنعت آمریکا ایفا میکنند .مدل تعاونی در برخی صنایع آمریکا بیشتر متداول
است .صنایعی همچون :کشاورزی ،مراقب از خردساالن پیش از مدرسه ،اتحادیههای اعتباری ،خدمات
مالی ،غذا ،انجمنهای تشییع و کف و دفن ،سالمت ،مسکن ،بیمه ،بازاریابی ،صنایع تولیدی ،تکنولوژی و
تأسیسات .مد ل تعاونی در هر بخش یا گرایش میتواند در قالب تعاونیهای تولید یا مصرف تقسیمبندی
شود .تعاونیهای مصرف عمدت ًا توسط کسبوکارها اداره میشوند و تعاونیهای «خرید »1یا «خدمات
مشترک »2خواندهمیشوند و یا توسط افراد اداره خواهند شد که تعاونیهای «کارگری »3و «بازاریابی»4
نامیدهمیشوند.
طبق گزارش انجمن ملی کسبوکارهای تعاونی 5در آمریکا ،تعاونیها در این کشور  3تریلیون دالر
1. Purchasing
2. Shared Services
3. Worker Cooperatives
4. Marketing
5. National Cooperative Business Association
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دارایی و  800هزار شاغل تمام وقت دارند .در طی این سالها ،ادبیات پژوهشی زیادی در رابطه با بخش
تعاونی در آمریکا تولید شده است که در این بخش کتاب از این موارد استفاده شده است.
منابع قانون تعاون
الف) مأخذ ایالتی

همانطورکه گفته شد ،برخالف بسیاری از کشورها ،قانون عمومی مربوط به تعاونیها در آمریکا وجود
ندارد و قوانین سایر شرکتها بر تعاونیها نیز صادق و جاری است .با این حال تعاونیها بر اساس مصوبات
و مقررات ایالتی تشکیل میشوند که از هر ایاالت به ایالت دیگر متفاوت است .با این وجود ،مقررات ایاالتی
نیز از اصول مشترک و تاریخی تعاونیها در جهان پیروی میکند .بعالوه ،قوانین مالیاتی فدرال ویژگیهای
خاصی برای تعاونیها جهت بهرهمندی از مزایای حمایت مالیاتی دولت فدرال لحاظ کرده است.
بهطور ذاتی ،تعاونیها در آمریکا بر اساس اصول «شرکت راچدیل»  1844شکل گرفتهاند و تا به امروز
بر اساس همان مسیر مشترک تاریخی طی شده اصول خود را همسانسازی کردهاند .برخی از این اصول
عبارت است از :تعاونی برای ورود همه باید آزاد باشد؛ تعاونیها قیمتهای عمومی بازار را تعدیل میکنند؛
تعاونیها فقط پول آماده دریافت میکنند و اعتبار نمیدهند؛ همه اعضاء سهامداراند و سود سهام را دریافت
میکنند؛ همه در رأی دادن برابرند ،فارغ از میزان سهامی که در اختیار دارند .تعاونیهای جدیدشان دارای
اصول و قواعد نسبت ًا جدیدی است که از هر ایاالت به ایالت دیگر متفاوت است اما با اصول سنت فوق
الذکر تزاحمی ندارند .برخی از این قواعد که به ویژه در تعاونیهای کشاورزی آمریکا متداول است عبارتند
از :تعاونیها متعلق به کسانی است که از کاال و خدمات ارائه شده در تعاونی استفاده میکنند؛ اداره تعاونی
به شکل دموکراتیک توسط مالکین انجام میگیرد؛ توزیع سود خالص به نسبت سهم افراد انجام میشود؛
بازده سرمایهگذاری محدود است؛ سهام تعاونی مربوط به افرادی است که از کاال و خدمات تعاونی استفاده
میکنند.
از  1865تالش شد تا انطباق اساسنامه تعاونیها در هر ایالتی بر اساس قانون آن ایالت انجام پذیرد و
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نخستین اساسنامه تعاونی در ایالت میشیگان تصویب شد .اما نخستین تالشهای عمومی به قانون ایالت
ویسکانسین در  1911بازمیگردد؛ جاییکه به افراد اجازه داده شد تا برای اهداف کشاورزی ،دامداری،
بازرگانی ،معدن ،صنعت یا کسبوکارهای مکانیکی خود انجمن تشکیل دهند .برای همین همه ایالتها
پس از آن قوانین ثبت شرکت تعاونیها را تصویب کردند.
تعاونیها عموم ًا طبق قوانین ایالتی این کشور به مثابه شرکتها سازماندهی میشوند .شبیه به
شرکتهای کسب و کار ،قوانین ثبت شرکتی ایالت اختیار تأسیس شرکتهای تعاونی را با حدود و ثغورش
صادر کرده است .برخی از ایالتهای مید ِوسترن 1با قوانین کشاورزی ضد شرکتی اساسنامههای تعاونی را

تصویب کردهاند که بر اساس آن تعاونیها میتوانند به شکل انجمنهای خارج از ثبت شرکتها درآیند تا
کشاورزی محدود شرکت کنند .برای مثال ،ایالت وایومینگ ،اساسنامه «تعاونی
تعاونیها بتوانند در عملیات
ِ
فرآوری »2را تصویب کرد که تعاونیها میتوانند طی کردن پروسه ثبت شرکت را به منظور بازاریابی ،فرآوری
و پردازش ،تغییر شکل محصول یا بازار فروش محصوالت کشاورزی انجام دهند .این تعاونیهای خارج
از پروسه ثبت شرکتها به عنوان انجمنهای خارج از ثبت شرکتها 3دارای صالحیت هستند اما شامل
پرداخت مالیات شرکتها همچون شرکتهای با مسئولیت محدودند .این انجمنها ،طبق قوانین وایومینگ،
میتوانند روابط خود را تنها در قالب اسناد سازمانی خود با اعضای تنظیم کنند و سود و زیانها مربوطه را به
آنان منتقل کنند.
اساسنامه تعاونیهای جدید که در  1980و  1990تصویب شد ،تعاونیهای متعارفی هستند که میتوانند
فعالیتهای غیر کشاورزی نیز داشته باشند و برای تعاونیهای کشاورزی مقررات ویژه وضع شد .اگرچه
اصول اصلی راچدیل در بیشتر ایالتها همچنان دست نخورده باقی ماند ،اما تعاونیهای نسل جدیدی

4

از درون تعاونیهای قبلی بیرون آمدند .برای مثال ،یک تعاونی نسل جدید که بر روی محصوالت ارزش
 .1غرب میانی ،شامل هشت ایاالت آمریکا که مساحتش  200هزار کیلومتر مربع از ایران بیشتر است.
2. Processing Cooperative
3. Unincorporated Cooperatives
4. NGC: New Generation Cooperatives
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افزوده 1متمرکز است ساختار مالی و بازاریابی محدودتر نسبت به تعاونیهای قبلی دارد .اعضاء و کاربران
( NGCتعاونیهای نسل جدید) مشتریانی هستند که حقوق و تعهدات قراردادی برای ارائه محصوالت بر
اساس یک قرارداد بازاریابی را دارند یا مالکانی هستند که به طور قراردادی موظف به خرید سهام هستند که
آنها قادر میسازد تا محصوالت خود را عرضه کنند.
ب) منابع فدرال

یک سری از قوانین فدرال نیز مزایای را [به شکل غیرمستقیم] برای تعاونیها فراهم میآورند .به طور
ویژه میتوان از قانون مالیات نامبرد ،جاییکه تعاونیها میتوانند از مالیات معاف شوند (قوانین ضد تراست و
برخی حمایتهایی که از دل قانون کپر-والستید 2به دست میآید)؛ قانون اوراق بهادار (فراهم آوردن مبنایی
برای تعیین اینکه آیا سندی که از طرف تعاونی صادر میشود تضمین شده است یا نه و تابع قوانین نظارتی
هست یا نه)؛ قانون کمکهای فدرال (که به تعاونیها کمک میکند از برخی حمایتهای دولتی استفاده
کنند).
تعریف و اهداف تعاونی
تعاونیها کسبوکارهایی هستند که اعضای آن مالک و اداره کنندهشان هست و مزایای مجموعه برای
همه توزیع میشود .به طور کلی ،تعاونیها برای مزایای دو جانبه اعضای تعاونی شکل گرفتهاند نه برای
منفعت .سهامداران تعاونی همچنین عضو نامیده میشوند .با وجود اینکه قوانین ایالتهای خیلی تغییر کرده
است ،ولی تعاونیها شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند .ویژگیها متداول تعاونی این موارد است :سازمانی
است برای منافع متقابل اعضاء ،داشتن هدف اساسی برای ایجاد منافع اقتصادی برای اعضای تعاونی و
تأسیس نه به منظور دستیابی به منافع پولی برای شخص حقوقی یا سرمایه گذاران عضو بلکه به نفع همه
اعضاء به عنوان استفاده کنندگان از کاالها و خدمات تعاونی.
روی هم رفته ،سه اصل اساسی برای تعاونیها در آمریکا وجود دارد :کنترل اعضاء بر تعاونی ،توزیع
 .1محصوالت ارزش افزوده کشاورزی محصوالتی است که از ماده خام کشاورزی به محصوالت قابل عرضه در بازار تبدیل م یشود .مثل مربا و رب گوجه فرنگی و ...
 .2قانون  Capper-Volstead Actکه به مگنا چارت تعاونی آمریکا مشهور است ،قانون انجمن تعاونیها بازاریابی نیز شناخته میشود .این قانون در 1922
در گنگره آمریکا تصویب شد و از معدود قوانین فدرال این کشور در حوزه تعاون محسوب میشود.
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مزایای تعاونی به نسبت میزان سهام و مشارکتشان در تعاونی و در نهایت بازگشت محدود سهام سرمایه.
مشروح این موارد اینچنین است:
*کنترل اعضاء-به طور عمومی ،هر عضو یک تعاونی تنها یک رأی دارد ،فارغ از اینکه چقدر سهامدار
است .در عوض ،رأی یک عضو در تعاونی م یتواند نسبتی از می زان کس بوکار انجام شده در تعاونی

[توسط عضو] باشد .هر دو مدل با الگوی رأیگیری با الگوی متداول رأیگیری در سایر شرکتها

متفاوت است.

*توزیع-اکثر اساسنامهها مستلزم این است که توزیع بین مشتریان ب راساس حمایت ،فعالیت تجاری با
تعاونی یا به طور کلی بر اساس نسبت فعالیت حمایتی فردی به کل فعالیت تقسیم شود.

*محدودیت در مقدار سود سهام پرداخته شده ب رای سهم سرمایه-برخی از اساسنامهها حداکثر مقداری
ب رای سود سهام پرداختی در تعاونی تع ریف کرداند.

فعالیت
به طورکلی ،قوانین ایالتی به تعاونیها معامله در هر نوع فعالیت قانونی را مجاز میشمارد .در طبقهبندی
بر اساس اهداف کسبوکار در چهار دسته تقسیمبندی شده است :تعاونیهای مصرفی (مصرف کننده)،
تعاونیهای تولیدی (تولید کننده) ،تعاونی کار (کارگری) ،تعاونیهای خرید یا اشتراکدهنده خدمات.
تعاونیهای مصرفکننده-مالک توسط مردمی اداره میشوند که کاال و خدمات خریداری میکنند.
تعاونیهای تولیدکننده-مالک توسط کسانی ادارهمیشوند که نوع مشابهی از کاال و خدمات را تولید
میکنند .تعاونیهای کارگر-مالک تعاونی است که مستخدمین و کارکنان آنجا مالک تعاونی هستند و در
نهایت تعاونیهای خرید یا تعاونیها اشتراک دهنده خدمات توسط مالکین کسب و کارها و یا نهادهای
حکومتی شکل گرفتهاند و هدفشان افزایش قدرت خریدشان هست .تقریب ًا  30درصد محصوالت کشاورزی
کشور آمریکا توسط  3000هزار تعاونی تولیدکننده-مالک اداری میشود .در  46ایالت آمریکا به این شکل
است که تعاونیها میتوانند با غیر عضو خود نیز تجارت کنند و الزامی در این رابطه ندارند ولی حداقل 50
درصد دا دوستدشان باید میان اعضاء باشد.
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فرآیندها و صورتهای تأسیس
تعاونیها ایاالت متحده آمریکا نهاد یا سازمانی شرکتی هستند و طبق قانون شرکتهای تعاونی هر ایالت
فعالیت میکنند .با این حال تعاونیها میتوانند سهامی یا غیرسهامی باشند.
الف) تعاونیهای سهامی

1

قوانین ایالتی تعاونیها در آمریکا اجازه ثبت شرکت تعاونی سهامی را با حداقل خرید یک سهم از سهام
مورد نیاز برای عضویت ،داده است .قاعده کلی برای تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی معمو ًال مستلزم
خرید ساالنه اعضاء است .این قوانین همچنین بازده سرمایه را به  8درصد محدود میکند و تقسیم سود
متناسب با خریدها را تعیین میکند.
ب) تعاونیهای غیرسهامی

اینها جایگزین شرکتهای سهامی هستند که از برخی خصیصههای مرتبط با شرکتهای سهامی
اجتناب کند .در  ،1909در کالیفرنیا یک قانون تعاونی غیر سهامی را تصویب کرد که یک انجمن عضویت را
به صورت غیر انتفاعی پیشبینی میکرد ،و منافع حق رأی و مالکیت برابر یا نابرابر را که در اساسنامه شرکت
تعاونی پیشبینی شده بود را مجاز میدانست .اعانه و کمکهای اعضاء نیز به عنوان حق عضویت مجاز
شمرده شد .دیگر ایالتها هم قوانین تعاونی غیر-سهامی را بر اساس قانون کالیفرنیا وضع کردند .تعاونیهای
غیرسهامی در وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا اصالح شد به شکلی که اعضاء فقط میتوانستند با
عضو خود معامله کنند .در نتیجه و در پی مجادالتی که از این جهت در آمریکا شکل گرفت ،در نهایت طبق
قانون ضد تراست آمریکا با نام کالیتون ،2انجمن تعاونیهای بدون سهام از قوانین ضد تراست معاف شدند.
بعالوه ،قانون کپر والستید سال  1922معافیت از قوانین ضد تراتست را برای تعاونیهایی که مربوط به تولید
محصوالت کشاورزی میپرداختند نیز در نظر گرفته بود.

1. Stock Cooperatives
2. Clayton Act
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عضویت
سهمداران یک تعاونی عضو نامیده میشوند .در مجموع ،حداقل عضوی برای راهاندازی تعاونی لحاظ
نشده و ثبت تعاونی طبق قوانین شرکتها جلو خواهد رفت؛ هرچند برخی ایاالتها در مواردی قیودی وضع
کردهاند .اساسنامههای تعاونیها نیز معمو ًال به تعریف تعاونی ،صالحیتهایشان ،اختیارات و روابطشان با
دیگر تعاونیها و اعضای خود میپردازد .برخی از اساسنامهها نیز روابط قراردادی پیش فرضی برای تنظیم
روابط میان اعضاء در نظر گرفتهاند.
باید در نظر داشت که تعاونی توسط اعضاء اداره میشود و نه سهامداران .در واقع عضو اصالت دارد نه
سهام .درست است که برخی موارد از هر ایالت به ایالت دیگر متفاوت است ،اما در مجموعه اکثر ایالتها از
این قاعده پیروی میکنند .حقوق قانونی و مسئولیت اعضاء در تعاونیها شامل موارد زیر است:
*تصویب و اصالح اساسنامه و آئین نامههای تعاونی
*نصب و عزل مدی ران

*تصمیم به انحالل ،ادغام و یا مصالحه تعاونی در شکل سرمایهگذاری مشترک 1با سایر تعاون یها و
شرکتهای غیر تعاونی

*اطمینان از مطابقت عملکرد مدی ران و بازرسان و سایر اعضاء طبق اساسنامه
اعضاء تعاونی همچنین مسئولیت عمومی در قبال تعاونی دارند .برخالف سرمایهگذاران غیرفعال در
کسب و کارهای دیگر ،تعاونیها کاربر-مالک باید از سرمایهگذاری خود برای موافقیت حمایت کنند .از جمله
مسئولیتهای عمومی اعضاء (جدای از اساسنامه) میتوان به این موارد اشاره کرد:
*حمایت و تشویق تعاونی حتی زمانی کوتاه مدتی که قیمتها در جای دیگری بهتر از تعاونی فعلی
است؛

*آگاه بودن درباره تعاون ی؛

*هوشیار بودن در هنگام انتخاب مدی ران؛
1. Joint Venture
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*فراهم آوردن سرمایه الزم  -اعضاء باید ب رای تأمین موجودی  ،امکانات  ،خدمات و سرمایه در گردش،
نیازهای مشترک خود را تأمین کنند که این امر در ابتدا با پرداخت حق عضویت انجام م یشود و در
آینده با حمایت در اشکال دیگر؛

*ارزیابی مستمر عملکرد تعاونی.

اصل فعالیت در تعاونی مبتنی بر انگیزه اعضاء و افراد تشکیل دهنده است و ممکن است تعاونی بدون
سرمایه اولیه و یا حداقل با مقدار کمی سرمایه تشکیل شود .در برخی ایالتها ،اعضاء به دو دسته تقسیم
میشوند؛ اعضای حامی ،اعضای غیرحامی .1اعضای حامی موظف به تحویل کاال و یا خدمات خود هستند
اما اعضای غیر حامی تنها سرمایهگذارند و وظیفهای برای تحویل کاال یا خدمات ندارند .شایان ذکر است
که اعضای یک تعاونی به طور کلی از همان مسئولیت محدود برخوردار هستند که برای سهامداران یک
شرکت تجاری ارائه میشود.
در قوانین ایالتی به صراحت به تشکیل مجمع عمومی سالیانه تأکید شده است .با این حال ،تشکیل
مجامع فوق العاده نیز برای موضوعات خاص در قوانین دیده شده است .یکی از مقرراتی که دولتها برای
هیأت مدیره وضع کرده اند ،حق درخواست برگزاری مجمع ویژه در هر زمانی است .از سوی ده درصد
سهامداران نیز از این حق برخوردارند که درخواست مجمع فوقالعاده دهند .نکته دیگه حق رفراندم است.
یک سوم اعضاء میتوانند درخواست رفراندم در مورد یک موضوع را در جلسه بعدی و یا یک جلسه فوقالعاده
دهند.
وجوه مالی
سهام تعاونیها از عضویت اعضاء نشأت تا سرمایهگذاری از بیرون مجموعه .این سهام مستقیم ًا از حق
عضویت یا فروش سهام ،توافق اعضاء با یکدیگر بابت نگهداشتن بخشی از درآمد خالص جهت پشتیبانی و
یا از طریق نگهداشتن بخشی از عواید فروش برای هر واحد محصول عرضه شده در بازار ،به دست میآید.
سود حاصل از کسبوکارهای که به صورت تعاونی انجام میشود ،متناسب است با میزان استفاده ساالنه
1. Patronage and Non-Patronage Members
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اعضاء از تعاونی در قالب وجه نقد و یا سهام اضافی که به اعضاء تخصیص مییابد و بدهی [تعاونی] به هر
یک از اعضاء محدود به میزان سرمایهگذاری شده آن است.
برای اجرای اصل عضو-مالک تعاونی ،چندین روش مورد استفاده قرار گرفته است که تعاونی را از
سایر کسب و کارها متمایز میسازد .برخالف شرکتهای تجاری که در آن سرمایهگذاران از طریق سود
سهام و افزایش سرمایه به دنبال بازده هستند ،اعضای تعاونی سرمایهگذاری در تعاونیها را به منظور تأمین
سرمایه تعاونی انجام میدهند و بازده سرمایهگذاری را با وجود سود سهام بر اساس مالکیت سهام یا بازده
سرمایهگذاری ناشی از افزایش ارزش سهام را دریافت نمیکنند.
سه راه اولیه برای تأمین سرمایه تعاونی توسط اعضاء وجود دارد :سرمایهگذاری مستقیم ،سود انباشته 1و
مازاد سرانه سرمایه .همچنین تعاونیها میتوانند از طریق نگهداشتن بخشی از درآمدهای هر یک از کسب
و کارهای غیر عضو و غیرحامی (شرکتهای وابسته به تعاونی) ،سرمایه خود را تأمین کنند.
سرمایهگذاریهای مستقیم شامل خرید گواهی عضویت ،خرید سهامی عادی ،ممتاز 2یا سایر اشکال
سهام است .در تعاونیهای غیر سهامی ،عضو در ازای سرمایهگذاری مستقیم ،گواهی عضویت دریافت
میکند ،در حالی که در تعاونی سهامی ،اعضاء سهمی از سهام عادی یا ممتاز دریافت میکنند .با این وجود،
سرمایهگذاری مستقیم معمو ًال منبع جزئی تأمین سرمایه تعاونیها است.
سود انباشته دیگر منبع سرمایه برای تعاونیها است .به طور کلی ،تعاونیها قصد دارند به طور مداوم
بیش از هزینهها درآمد ایجاد کنند و پس از پایان سال مالی ،درآمد حاصل از تجارت انجام شده را به افراد
مسئول کسبوکار ایجاد کننده درآمد ،که تحت عنوان حامی 3نامیده میشوند ،باز میگردانند .مازاد بازگشتی،
بر اساس میزان کار انجام شده توسط هر حامی در طول سال" ،سود حمایتی (مشتریان) "4نامیده میشود
که تمامی این موارد شامل حمایت مالیاتی دولت مندرج در قانون مالیات آمریکا نیز میگردد .درآمدهایی
1. Retained Margin
2. Common and Preferred Stock
3. Patrons
4. Patronage Dividends
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که به مشتریان (حامیان) تخصیص داده نمیشود به عنوان سود شرکت و تحت مالکیت سرمایه گذار تلقی
میشود و جزء درآم ِد مشمول مالیات محسوب میگردند .همچنین توزیع سود حمایتی به اعضاء در قالب
مازاد بازگشتی برای بار دوم مشمول مالیات میشود.
سرمایه سرانه 1که پس از کسر عواید فروش 2از اعضاء باقی میماند ،شامل سرمایهگذاریهای
سرمایهای بر اساس واحدهای فیزیکی یا درصد فروش است و برای تهیه سرمایه سهام تعاونی استفاده
میشود .همانطور که در مورد سود سهام حمایتی ،سرمایه سرانهای که باقی میماند به صورت نقدی به
مشتریان بازگردانده میشود یا طبق قوانین مالیاتی فدرال توسط تعاونی حفظ میشود ،فقط مشمول مالیات
بر درآمد واحد 3است .با این حال ،حمایت مالیاتی واحد 4مناسب از روی احتیاط و آینده نگری است چراکه
یک تعاونی ممکن است تمام یا مقداری از این اندوختهها را در یک صندوق تخصیص نیافته قرار دهد و در
نتیجه از دسترسی به حمایت مالیاتی واحد محروم گردد .سود سهام حمایتی 5بر اساس درآمد تعاونی است
در حالی که باقیمانده هر واحد (سرانه سرمایه )6بر اساس حجم یا ارزش تجارت انجام شده با تعاونی است.
طبق قانون کپر-والستید و سایر قوانین مربوط به تعاونیها که به طور خاص در هر ایالت وضع میشود.
هر تعاونی میتواند تا  49درصد تجارت خود را با غیر عضو انجام دهد.
وجوه حکمرانی
اعضاء تعاونی کسانی هستند که هم مالک تعاونیها ،هم سرمایه گذار و هم اداره کننده تعاونی محسوب
میشوند .تعاونیها به شکل دموکراتیک اداره میشوند .اصل اداره دموکراتیک با هر فرد یک رأی معنی
پیدا میکند و میزان همکاری و تجارت فرد با تعاونی (رأی دهی مبتنی بر حمایت از تعاونی .)7با این وجود،
1. Capital Per Unit
2. Sales Proceeds
3. Single Income Tax
4. Signal Tax Treatment
5. Patronage Dividends
6. Per Unit Capital
7. Patronage-based Voting
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هر دو مدل رأیگیری به گونهای است که تعاونیها را با سایر بنگاهها تجاری متفاوت ساخته و جزء اصول
هویتیشان محسوب میشود .به جز اداره دموکراتیک ،حکمرانی و اداره روزانه بر تعاونی شبیه به یک شرکت
تجاری است .همانند سایر شرکتها ،تعاونی نیز دارای یک هیئت مدیره برای اجرای امور و تصمیمات است
و اعضای آن توسط اعضای شرکت انتخاب میشود .اعضای هئیت مدیره میتواند شامل رئیس شرکت،
نائب رئیس ،دبیر و خزانهدار باشد.
مدیران تعاونی در قبال شرکت موظفند که حسن نیت خود را نشان داده و با وفاداری نسبت به تعاونی
مجموعه را اداره کنند .این موضوعی متفاوت و مجزا از آنچه که در دیگر شرکتهای تجاری اتفاق میافتد
نیست .البته این وظیفه قابل تسری نسبت به همه اعضای تعاونی است و همه اشخاص و اعضای حاضر در
تعاونی بایستی نسبت به انجام وظایف خود حسن نیت داشته باشند .اما تفاوت عمده تعاونی و شرکتهای
سرمایهگذار-مالک این نیست .تفاوت بیشتر از آنجایی نشأت میگیرد که در تعاونیها اعضاء نظارت و کنترل
بیشتری بر عملکرد مدیران خود دارند .در ایاالت متحده آمریکا ،برخی تعاونیهای کشاورز-مالک که به تولید
و عرضه محصوالت میپردازند و جزء  100شرکت بزرگ کشاورزی این کشور نیز هستند ،توسط اعضاء و به
نحو دقیقی نظارت میشوند؛ کام ً
ال برخالف رقبای خود با همین اندازه و حجم مبادله .هرچند این موضوع در
مورد همه تعاونیها صادق نیست و برخی از این تعاونیها به شکل حقیقی نمایندگی نمیشوند .هیأت مدیره
یک تعاونی متعارف بسیار نسبت به اعضای خود حساس و آگاه است.
ثبت و نظارت
هیچ ثبت ملی برای تعاونیها در ایاالت متحده آمریکا تعریف نشده است .تعاونیها به طور عمومی در
قالب یک شرکت تجاری در هر ایالت ثبت میشوند .تعاونیها باید اساسنامهشان را در دبیرخانه هر ایالت
ثبت کنند .تعاونیها از برخی قوانین اجباری ایالتی پیروی میکنند و در عین حال در سایر موارد تابع مقررات
مندرج در اساسنامهشان هستند .انعطاف پذیری باال در راهاندازی کسب و کارها و انجمنهای خرید از جمله
اختیارات خوب تعاونیها است .همچنین برخی تعاونیها از قانون فدرال اوراق بهادار  ،1933از ثبت خود برای
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انتشار اوراق بهادار معاف هستند.
تبدیل
دلیل تبدیل تعاونیها به شرکتهای مسئولیت محدود و یا سایر اشکال شرکتهای تجاری بیشتر از
آنکه دلیلی حقوقی داشته باشد ،دالیل اقتصادی یا تجاری دارد .نیاز به نقدینگی ،نیاز به سرمایهگذاری ،یا نیاز
به ارزش سرقفلی برای خرید و فروشهای آتی مربوط به کسبوکار از جمله این دالیل اقتصادی هستند .به
طور کلی تبدیل تعاونی به یک شرکت دیگر ،از قوانین پیچیده تجاری این کشور پیروی میکند .یک فرآیند
معمولی ،تأسیس یک شرکت مسئولیت محدود ذیل تعاونی است که بعداً وظایف و تعهدات تعاونی را نیز بر
عهده میگیرد .در این حالت ،قرارداد ادغام بین شرکت تعاونی با شرکت فرعی و متعلق به آن،شرایطی را
تعیین میکند که بر اساس آن منافع مالکیت در تعاونی به واحدهای ( LLCشرکت با مسئولیت محدود) یا
سهام شرکت تبدیل میشود .رأی اعضای تعاونی برای تأیید ادغام ،معمو ًال طبق قوانین ایالتی الزم است.
پس از اتمام ادغام ،منافع عضویت اعضاء در تعاونی مطابق با قرارداد ادغام به سهام در شرکت بازمانده یا
 LLCتبدیل میشود .تبدیل پیشنهادی معمو ًال مستلزم انطباق با قوانین اوراق بهادار فدرال و قوانین مالیاتی
است و مستلزم تجزیه و تحلیل و برنامهریزی دقیق است.
حمایت مالیاتی
عالوه بر مالیات بر درآمد فدرال ،که در پاراگرافهای بعدی به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت،
تعاونیها مالیاتهای ویژه ارزیابی شده را همچون سایر کسبوکارها از جمله مالیات امالک و دارایی
شخصی ،مالیات فروش ،مالیات اشتغال ،مالیات بنزین و سوخت دیزل ،هزینه مجوز و هزینه های ثبت وسایل
نقلیه موتوری و مالیات غیر مستقیم بر خدمات آب و برق هزینه های ثبت وسایل نقلیه موتوری و مالیات
غیر مستقیم بر خدمات آب و برق پرداخت میکنند .واحدهای تجاری که به صورت تعاونی فعالیت میکنند،
تحت قانون درآمد داخلی فدرال از حمایت مالیاتی برخوردار میشوند .اصلی ترین مراجع قانونی برای مالیات
بر درآمد فدرال تعاونیها عبارتند از  IRCبخش  521و بخش  1381تا ( 1388زیر فصل  .) Tبخش 521
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الزامات معافیت تعاونیهای کشاورزان (تعاونیهای کشاورزی) و زیر فصل  ،Tمالیات فدرال تعاونیها را
به طور کلی بیان میکند .تعاونیها در زیر فصل  Tبه دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول شامل معافیت
تعاونیهای کشاورزان (کشاورزی) است که طبق بند  521و فصل  Tاز مزایای مالیاتی بیشتری برخوردار
هستند و دسته دوم شامل کلیه تعاونیها به غیر از معافیتهای مربوط به تعاونیهای و سایر معافیتهای
تحت فصل  Tاست .تعاونیهایی که در دسته دوم قرار میگیرند تعاونیهای غیر معاف نامیده میشوند .برای
برخورداری از مزایای مالیاتی تحت فصل  ،Tتعاونیهای معاف و غیرمعاف باید به صورت تعاونی فعالیت
کنند و مبالغی را بر اساس تجارتی که با یا برای آن مشتریان انجام میشود به مشتریان اختصاص دهند.
ی میتوانند مازاد بازگشتی به مشتریان (حامیان) را از درآمد تعاونی کسر کنند .تعاونیهای
هر دو نوع تعاون 
کشاورزی نیز میتوانند سود سهام مربوط به سهام سرمایهگذاری شده را نیز از درآمد نهایی خود پیش از
مالیات ،کسر کنند .اگرچه ،تعاونیهای غیرمعاف میتوانند توزی ع مازاد بازگشتی را از درآمد حاصل از حمایت
مشتریان کسر کنند ،اما درآمد حاصل از حمایت غیرحمایتی آنها در دو سطح مشمول مالیات میشود :یک
بار در سطح تعاونی و یک بار زمانی که بین مشتریان توزیع میشود .اینکه تعاونی بر اساس بخش  521زیر
فصل  Tقرار میگیرد یا نه ،به سه عامل وابسته است :نخست از نظر تابعیت سرمایه ،اینکه تعاونی توسط چه
کسانی کنترل میشود و مزایای مالی مربوط به مالکیت تعاونی برای چه کسانی است؛ دوم ،اداره دموکراتیک
آن توسط کارگران یا مستخدمین تعاونی و سوم ،تخصیص همه مزایا میان اعضاء و کارگران .تعاونیهایی
که دارای شرط معافیت هستند ،باید درخواست خود را تکمیل و ارائه کنند و وضعیت معافیت خود را شرح
دهند .تعاونی باید نشان دهد که همه اعضای رأیدهنده خود «تولیدکننده» محصوالت کشاورزی هستند.
یک تعاونی معاف نمیتواند محصوالت غیرتولیدکنندگان را به بازار عرضه کند و باید فروش محصوالت
خود را به غیرتولیدکنندگان به حداکثر  15درصد از کل تجارت خود محدود کند .تجارت یک تعاونی معاف
که با یا برای اعضاء انجام میشود باید حداقل  50درصد از کل تجارت تعاونی را تشکیل دهد .همچنین اگر
تعاونی به صورت سهامی اداره میشود ،نرخ بهره تعاونیهای سهامی نمیتواند از  8درصد و مقدار معین در
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هنگام تأسیس تعاونی بیشتر باشد.
تعاون میان تعاونیها
قوانین ادغام [شرکتها] ایالتی نیازی به تعاونی برای تشکیل فدراسیون یا سایر ساختارهای
به طور معمول،
ِ

چند سطحی ندارد .اگر چنین ساختارهایی شکل بگیرد ،بیشتر از آنکه به الزامات قانونی بپردازد ،به نیازهای
کسب و کار پاسخ میدهد .از آنجا که بسیاری از تعاونیها برای جمع آوری منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات
متنوع برای اعضای خود بسیار کوچک هستند ،تعاونیها پرسنل و داراییهای خود را از طریق فدراسیون
تعاونیها ،سرمایهگذاریهای مشترک ،آژانسهای بازاریابی مشترک ،شبکههای جمعآوری اطالعات ،با
صرف هزینه کمتر و بر مبنای همکاری متقابل ،تأمین میکنند .چنین همکاری بین تعاونیها به اعضای
آنها اجازه میدهد تا بجز در امر مالکیت و مدیریت تعاونی در فعالیتهای دیگر همچون ،کارخانههای کود،
کارخانههای تولید مواد غذایی ،نیروگاهها ،مؤسسات مالی ملی ،عمده فروشی مواد غذایی و برنامههای توزیع
سخت افزار مشارکت کنند.
تا به امروز تالش برای تصویب یک قانون جامع برای تعاونیها ناموفق بوده است .اولین پیشنویس
قانون یکپارچه در "کنفرانس ملی کمیسیونرهای قوانین درباره قوانین یکپارچه "1در سال  1936انجام گرفت
و توسط کانون وکالی آمریکا 2تأیید شد .این قانون توسط سه ایالت داوطلبانه تصویب شد ولی به دلیل عدم
موافقت سایر ایالتها در  1943لغو شد .آخرین تالش  ULCبه سال  2007بازمیگردد و پیش نویس دوم
این نهاد نیز هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

1. The Uniform Law Commission (ULC), also called the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws:
یک نهاد غیرانتفاعی است که در سال  1892تأسیس شده و کارش تحقیق و توسعه قانون گذاری در آمریکا از طریق تهیه پیش نویش قوانین و چانه زنی برای
انجام آن است.
2. American Bar Association
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نتیجهگیری
او ًال ،قوانین ایاالت متحده در مورد تعاونیها از یک قانون یکپارچه که همه جنبههای تشکیل و عملکرد
تعاونیها در کشور را تنظیم میکند ،مشتق نشده است .قوانین متعدد فدرال و ایالتی اثرگذار بر عملکرد
تعاونیها نیز سبب سردرگمی و اسباب ناراحتی اعضاء را فراهم آورده است .طبیعت ًا این فصل نمیتواند به همۀ
پرسشهای حقوقی درباره تعاونیها در آمریکا و قوانین مرتبط آن پاسخ دهد .دوم اینکه قوانین ایالتی نیز در
قبال تعاونیها یکسان نبوده و تالش برای یکپارچه سازی قوانین ایالتها نیز با شکست مواجه شده است.
در نهایت ،در پاسخ به چالشهای مختلفی که تعاونیها با آن مواجه میشوند ،جستجو برای راههای جدید
برای انجام کسبوکار ادامه مییابد ،همانطور که در بحث باال در مورد پدیده «تعاونیهای نسل جدید»
(متمایز از تعاونیهای «سنتی») مطرح شده است .تأثیر کامل این تحوالت جدید و مستمر بر اصول تعاونی
سنتی هنوز مشخص نشده است.

نظام حقوقی تعاون در کشور اسپانیا
نویسنده :ایزابل جما فاهاردو گارسیا
ترجمه :رضا اخباری

1

1.Isabel Gemma Fajardo Garcia
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خالصه متن
  *اسپانیا دارای  24،738تعاونی با تقریب ًا  6،774،716عضو و  456،870اشتغال مستقیم است .از نظر حجم تجارت،
بزرگترینها عبارتند از تعاونیهای کشاورزان با  1،264،013عضو ،تعاونیهای کارگری ( 155،179عضو)،
تعاونیهای مصرف کننده و کاربر ( 2،858،925عضو) ،تعاونیهای خدماتی ( 45،032عضو) ،تعاونیهای اعتباری
( 2،096،531عضو) و تعاونیهای حمل و نقل ( 23057عضو).

  *اصو ً
ال تعاونیها تحت قانون خاص خود اداره میشوند اما تعاونیهای اعتباری مشمول مقررات جداگانهای هستند و
تعاونیهای بیمه و حمل و نقل تحت قوانین مربوط به شرکتهای بیمه و حمل و نقل اداره میشوند.
  *قانون اساسی اسپانیا به مناطق خودمختار اختیارات قانونگذاری داده و بر این اساس هر منطقه اجازه دارد تا قانون
تعاون خود را وضع کند .قانون تعاون دولتی به عنوان یک قانون ثانویه در صورت هرگونه غفلت قانونی در یک
منطقه قابل اجرا است
  *قوانین ملی خاصی برای گروههای خاصی از تعاونیها از جمله تعاونیهای اعتبار ،بیمه و حمل و نقل وضع شده
است.
  *در صورت نقض قوانین تعاونی ،قانون مدنی یا تجاری که بیشترین ارتباط را با ماهیت فعالیتی دارد که تعاونی در
آن زمینه مشغول است ،اعمال میشود.
  *قانون  1999/27تعاونی را "انجمن "1تعریف میکند.

  *قوانین تعاونی اسپانیا معمو ً
ال به صراحت بیان میکند که هرگونه فعالیت اقتصادی قانونی را میتوان توسط یک
تعاونی سازماندهی و انجام داد .
  *طبقهبندی تعاونیها در اسپانیا بر حسب دو معیار صورت میگیرد :نوع عضو (کارگر  ،مصرفکننده یا تأمینکننده)
و بخش اقتصادی.
  *در تعاونیهای کارگری ،کارکنان غیر عضو نمیتوانند در سال بیشتر از  30درصد از کل ساعات کار ساالنه توسط
اعضاء کار کنند.
  *تعاونیهای مسکن میتوانند اماکن تجاری و ساختمانهای جانبی را به افراد غیر عضو بفروشند یا اجاره دهند ،اما نه
ساختمانهای مسکونی ،یا حداقل درشرایط بسیار استثنایی فروش ساختمان مسکونی به غیر اعضاء ممکن میشود.
  *تخطی از حدود قانونی در عملیات با افراد غیرعضو میتواند جریمه نقدی داشته باشد و در صورت وجود شواهدی
مبنی بر انگیزه انتفاعی یا قصد دریافت کمکهای مالی یا مزایای مالیاتی ،تعاونی میتواند رد صالحیت شود .همچنین
اگر تعاونی محدودیتها را زیر پا بگذارد ،حمایت مالیاتی را از دست داده و باید طبق نظام عمومی مالیات بپردازد.
  *هیچ تعاونی در هر زمینه فعالیتی که باشد ،نمیتواند حجم معامالتی را با افراد غیرعضو به بیش از  50درصد کل
معامالت تعاونی برساند.

ال متقابل 2نزدیک میشوند (مث ً
  *تعاونیهایی که به ویژگی کام ً
ال تعاونیهای کارگری که تعدادی کارگر غیرعضو
1. sociedad
2. fully mutual
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با قرارداد نامحدود و بیش از 10درصد از تعداد کل اعضاء ،در آن وجود دارد ).حمایت مالیاتی مطلوبتری دریافت
میکنند.
  *تعاونیهای اعتباری و بیمه به دلیل فعالیتهایی که انجام میدهند ،باید در نهاد "ثبت شرکت "1نیز ثبت نام کنند.
تعاونیهایی که به عمده فروشی یا خرده فروشی میپردازند یا به عنوان واسطه فعالیت میکنند نیز باید در ثبت
شرکت ثبت نام کنند.

  *در اسپانیا تعاونیها در دو سطح اول و دوم تعریف میشوند .حداقل سه عضو برای راه اندازی یک تعاونی سطح
اول مورد نیاز است .برای تشکیل تعاونی سطح دوم نیاز به دو تعاونی سطح اول است.
  *افرادی هستند تحت عنوان اعضای مشارکت کننده که در سرمایه سهام سرمایهگذاری میکنند اما در فعالیت تعاونی
شرکت نمیکنند .آنها با چندین نام دیگر (مث ً
ال اعضای غیرکاربر یا وابسته) شناخته میشوند و میتوانند عملکردهای

مختلفی داشته باشند .نمیتوان آنها را ملزم به مشارکت جدید در سرمایه تعاونی کرد و مجموع آرای آنها نباید از
 30درصد کل تجاوز کند.

  *اختالفات بین اعضاء و نهادهای تصمیم گیرنده تعاونی معمو ً
ال به داوری تعاونی ارجاع داده میشود.
2

  *قانون ایالتی در مورد تعاونیها الزام به حداقل سرمایه سهام ندارد ،اما قوانین منطقهای معمو ً
ال  3000یورو (همان
حداقلی که برای یک شرکت سهامی خاص مورد نیاز است) نیاز دارد.
  *پس از واگذاری  20درصد سود ناشی از فعالیت تعاونی به ذخیره تکلیفی در پایان سال مالی 5 ،درصد به صندوق
آموزش و پرورش پرداخت میشود و  75درصد باقیمانده به صورت بازپرداخت حمایتی بین اعضاء قابل توزیع
است .این بازپرداخت به نسبت مشارکت هر یک از اعضاء در فعالیت تعاونی محاسبه میشود ( ،LCماده  .)58.4از
سود خارج از تعاونی و فوق العاده حداقل  50درصد باید به اندوخته تکلیفی اختصاص یابد .باقیمانده ممکن است به
ذخایر داوطلبانه (قابل توزیع یا غیر آن) یا صندوق آموزش و ارتقاء اختصاص یابد.
  *قانون مستلزم تشکیل دو صندوق اجباری در تعاونی است :صندوق ذخیره اجباری و صندوق آموزش و پرورش.
  *در تعاونیهای سطح دوم ،در صورت درج در اساسنامه ،حق رأی میتواند به نسبت مشارکت هر یک از اعضاء در
فعالیت تعاونی و/یا به تعداد اعضای فعال اعضای تعاونی باشد.
  *قوانین به تدریج امکان تعیین کارشناسان واجدشرایط را به عنوان مدیر حتی در صورت عدم عضویت ،به شرطی که
تعداد آنها بیش از یک سوم هیئت مدیره نباشد  ،معرفی کرده است.
  *یک شرکت تعاونی در تمام مدت فعالیت خود تحت بازرسی مقامات قرار دارد .این وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی

3

دولت مرکزی و ادارات دولتی منطقهای است که مسئول امور کار هستند.
  *بر اساس قانون ،تعاونیها مجازند به هر گونه انجمن مدنی یا تجاری تبدیل شوند .این تغییر شکل مستلزم قطعنامهای
است که باید توسط مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آراء حضوری یا نمایندگی به نفع طرح به تصویب برسد.
1. Registro Mercantil
2. cooperative arbitration
3. Ministry of Labor and Social Affairs
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  *تعاونیها مشمول یک سیستم مالیاتی خاص هستند .حمایت مالیاتی مربوط به کل تعاونیها است و با سایر شرکتها
متفاوت است.
  *تعاونیهایی که در بخشهای خاصی فعالیت میکنند ،اعضای آنها از نظر مالی اندک هستند و به اصل متقابل
نزدیکتر هستند (مقدمه  )LRCFبه عنوان تعاونیهای ویژه محافظت شده طبقهبندی میشوند .آنها از مزایای مالیات
بر نقل و انتقال سرمایه و مالیات بر شرکت ،مانند تخفیف  50درصد از کل مالیات متعلقه ،برخوردارند.

  *قانون اساسی اسپانیا حق تشکل را به رسمیت می شناسد ( ،CEماده )22و قانون تعاون بیان میکند که تعاونیها
میتوانند آزادانه و داوطلبانه در اتحادیهها ،فدراسیونها و کنفدراسیونها برای دفاع و ارتقای منافع خود تشکل کنند.
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مقدمه
جنبش تعاونی به دلیل تأخیر در صنعتی شدن در اسپانیا -تا حدی به این دلیل که در بیشتر اوایل قرن
نوزدهم اسپانیا درگیر جنگ شبه جزیره 1بود تا خود را از دست فرانسویها و در جنگهای استقالل خود آزاد
کنند -دیرتر از سایر کشورها شروع شد.
اولین تالشهای انجمنهای کارگری مانند انجمن بافندگان بارسلونا یا انجمن کاغذسازان بونول (استان
والنسیا) برای سازماندهی تعاونیها به سال  1840باز میگردد ،اما این موضوع تا نیمه دوم قرن نوزدهم که
اولین تعاونیها در اسپانیا تأسیس شد ،روی نداد.
چهرههایی مانند خوآکین آبرئو ،2فرناندو گاریدو تورتوزا 3یا خوآکین دیاز راباگو 4اسپانیا را با تجارب اولیه
تعاونی در اروپا آشنا کردند .خواکین آبرئو نماینده پارلمان بود که به فرانسه مهاجرت کرد .او در آنجا با شارل
فوریه 5مالقات کرد و ایدههایش پس از بازگشت در سال  1834در سراسر اسپانیا منتشر شد .فرناندو گاریدو
ایدههای روبرت اوون 6را در زمانی که در انگلستان بود کشف کرد .او در سال  1854به خانه بازگشت و با
انتشار این خبر باعث ایجاد اولین تعاونی ،الپرولتاریا ،7در  1856در والنسیا شد که در ابتدا یک تعاونی مصرف
کننده بود ،در سال  1860به یک تعاونی تولید پارچه تبدیل شد .خواکین دیاز راباگو ،8ال کردیتو اگریکوال

9

[اعتبار کشاورزی] ( )1883و سیستم بانکهای وام روستایی )1884(10را بنیان نهاد که اسپانیا را به سیستم
اعتباری آلمان 11معرفی کرد و منجر به راهاندازی اولین تعاونیهای کشاورزی و بانکهای پسانداز روستایی
1. Peninsular war
2. Joaquı´n Abreu
3. Fernando Garrido Tortosa
4. Joaquı´n Dı´az Ra´bago
5. Charles Fourier
6. Robert Owen
7. La Proletaria
8. Joaquı´n Dı´az Ra´bago
9. El Cre´dito Agrı´cola
 Rural Loan Banks: the Raiffeisen systemیا )10. Las rurales de Pre´stamos: Sistema Raiffeisen (1884
11. Germany’s Raiffeisen and Schulze-Delitzsch credit systems
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مانند ( La Protectora ,1889یا ( )Caja Rural de Castello´nتأسیس در  1903و هنوز در حال
فعالیت) شد که عمدت ًا با ابتکار جنبش اجتماعی کاتولیک ،که در آن جسوت آنتونیو ویسنت دولز 1نقش
برجستهای داشت ،همراه بود.
خیلی بعدتر ،در اواسط قرن بیستم ،با همکاری کشیش دیگر کاتولیک ،خوزه ماریا د آریزمندیاریتا ،2که
تعاونی موندراگون 3را تأسیس کرد ،جنبش تعاونی در منطقه خودمختار باسک 4به شدت تقویت شد .در سال
 1943او یک دانشکده فنی تأسیس کرد ،که در سال  1997به دانشگاه تعاونی موندراگون 5تبدیل شد و در
دهه  1950اولین شرکت تعاونی 6در این گروه که امروزه  Fagorنامیده میشود را به همراه مؤسسه مالی
تعاونی 7که رهبری گروه را بر عهده دارد و توسعه تجارت آن را تقویت میکند ،تأسیس کرد .در پایان سال
 ،2011تعاونی موندراگون مالک  256شرکت بود و  83،869کارمند داشت که آن را به بزرگترین گروه تعاونی
در جهان تبدیل میکند.
در حال حاضر اسپانیا دارای  24،738تعاونی با تقریب ًا  6،774،716عضو و  456،870اشتغال مستقیم است.
از نظر حجم تجارت ،بزرگترین ها عبارتند از تعاونیهای کشاورزان با  1،264،013عضو ،تعاونیهای کارگری
( 155،179عضو) ،تعاونیهای مصرف کننده و کاربر ( 2،858،925عضو) ،تعاونیهای خدماتی (45،032
عضو) ،تعاونیهای اعتباری ( 2،096،531عضو) و تعاونیهای حمل و نقل ( 23057عضو).
تعدادی از اتحادیهها و فدراسیونها با محوریت جغرافیا و بخش افتصادی وجود دارد که اکثر آنها
اعضای کنفدراسیون تجاری اسپانیایی اقتصاد اجتماعی( )CEPES8هستند.
تعاونیهای اسپانیایی توسط سازمان دولتی مسئول در امور کار تنظیم و نظارت میشوند (در حال حاضر
1. Jesuit Antonio Vicent Dols
2. Jose Marı´a de Arizmendiarrieta
3. Mondrago´n Corporacio´n Cooperativa
4. Basque
5. Universidad Cooperativa de Mondrago´n
6. Ulgor
)7. Caja Laboral (1959
8. Spanish Business Confederation of the Social Economy
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اداره کل اشتغال در وزارت اشتغال و تأمین اجتماعی.)1
منابع قانون تعاون
اگرچه از اواسط قرن نوزدهم در اسپانیا تعاونیهایی وجود داشت ،اما اولین قانون عمومی تعاونیها به
سال  1931بر میگردد.
پیش از این ،تأسیس تعاونیها و آزادی فعالیت آنها بر اساس قانون انجمنهای  1887تنظیم شده بود.
تعاونیها به صراحت از قانون تجارت  1885حذف شدند زیرا انگیزه سود نداشتند (مقدمه و ماده  )119و به
همین دلیل به طور ضمنی از قانون مدنی 2سال  1889نیز حذف شدهاند.
با این حال ،به استثنای وضعیتی که در باال توضیح داده شد ،قوانین خاصی برای انواع خاصی از تعاونیها
مانند تعاونیهای کشاورزی و تعاونیهای خدمات تجاری وجود داشت.
از سال  ،1931تعاونیها توسط قانون خاصی اداره میشوند که در مورد همه تعاونیها اعمال میشود.
با این حال ،تعاونیهای اعتباری مشمول مقررات جداگانهای هستند و تعاونیهای بیمه و حمل و نقل تحت
قوانین مربوط به شرکتهای بیمه و حمل و نقل اداره میشوند.
قانون اساسی اسپانیا 3در سال  1978نوآوریهای مهمی را در قوانین تعاونی وارد کرد .یکی از آنها ماده
 129.2است که به مقامات دولتی دستور داده تعاونیها را از طریق قوانین مناسب ارتقا دهند .یکی دیگر از
نوآوریها این بود که به مناطق خودمختار اختیارات قانونگذاری داده شد و بر این اساس به هر منطقه اجازه
دارد تا قانون تعاون خود را وضع کند.
در حال حاضر به ندرت یک قانون تعاون ملی اعمال میشود 15 ،قانون تعاونی منطقهای وجود دارد اگر
چه همه آنها ساختار مشابهی دارند و تفاوتهای کمی بین آنها وجود دارد .در همه موارد ،قانون تعاون
دولتی به عنوان یک قانون ثانویه در صورت هرگونه غفلت قانونی در یک منطقه قابل اجرا است ( CEماده
1. Directorate General for Employment at the Employment and Social Security Ministry
2. Civil Code
3. Constitucio´n Espan˜ola, CE
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 .)149.3با توجه به تعداد قابل توجه قوانین تعاونی در اسپانیا و در عین حال ،همگرایی قابل توجه آنها ،ما
عمدت ًا به قانون تعاون ملی اشاره میکنیم ،اگرچه در صورت لزوم اطالعاتی در مورد قوانین منطقهای ارائه
خواهیم کرد.
قوانین ملی خاصی برای گروههای خاصی از تعاونیها وضع شده است :تعاونیهای اعتباری (قانون
 26 1989/13مه  1989و مقررات تصویب شده توسط فرمان سلطنتی  1993/84در  22ژانویه  1993و
منتشر شده در  )BOE1 19.02.1993؛ تعاونیهای بیمه (متن بازنگری مقررات و نظارت بر قانون بیمه
خصوصی  2004/6از  29اکتبر  ، BOE 5.11.2004 ، 2004و مقررات تصویب شده توسط فرمان سلطنتی
 20 ، 1998/2486نوامبر  )BOE 25.11.1998 ، 1998؛ و تعاونیهای حمل و نقل (مقررات قانون حمل و
نقل زمینی  30 1987/16ژوئیه  BOE 31.07.1987 ، 1987و مقررات تصویب شده توسط فرمان سلطنتی
 1990/1211از  28سپتامبر  .)BOE 8.10.1990 ، 1990سایر قوانین و مقررات پایین دستی 2بر جنبههای
خاصی از سایر انواع تعاونیها ،مانند تعاونیهای کارگری ،تعاونیهای مسکن یا تعاونیهای آموزشی ،حاکم
است.
همچنین قوانین مالیاتی ویژه و مجموعهای از قوانین برای انطباق قوانین حسابداری با ویژگیهای خاص
برای تعاونیها وجود دارد که بعداً به آنها اشاره میکنیم.
قوانین مالیاتی منطقه خودمختار باسک در قوانین محلی  22 2/1997مه  ،1997برای تعاونیهای
استان  Gipuzkoaو  9 1997/16ژوئن  ،1997برای تعاونیهای استان  Alavaو  1997 97/9از  14اکتبر
 1997برای تعاونیهای استان بیزکایا مشاهده شده است .قانون مالیاتی محلی حاکم بر تعاونیهای ناوارا
عبارت است از  Ley foral de re´gimen fiscal 91/1994از  21ژوئن  .1994تعاونیها در بقیه اسپانیا
تحت قوانین مالیاتی قانون تعاون  19 1990/20دسامبر  ) )BOE 20.12.1990 1990و فرمان سلطنتی
 1992/1345از  6نوامبر  1992مالیات بر سود تلفیقی گروههای تعاونی (  )BOE 5.12.1992فعالیت
1. Boletin Oficial del Estado
2. lower-ranking rules
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میکنند.
دستور  EHA/3360/2010از  21دسامبر  )BOE 29.12.2010( 2010قوانین حسابداری تعاونیها را
کنترلمیکند.
در صورت نقض قوانین تعاونی ،قانون مدنی یا تجاری که بیشترین ارتباط را با ماهیت فعالیتی دارد
که تعاونی در آن زمینه مشغول است ،اعمال میشود .با این وجود ،تمایل در اسپانیا برای در نظر گرفتن
شرکتهای سرمایه محور به عنوان مدل شرکت و گسترش قوانین مربوط به آنها به شرکتهای دیگر،
صرف نظر از ماهیت و اهداف آنها ،باید مد نظر قرار گیرد.
همانطور که در باال ذکر شد ،اکثر قوانین تعاونی اسپانیا ساختار مشابهی دارند.
او ًال ،آنها مقررات عمومی را در مورد تأسیس برای همه تعاونیها پوشش میدهد .همچنین انواع ،حقوق
و تعهدات ،مسئولیت ،پذیرش ،خروج و اخراج اعضاء؛ نهادهای تصمیم گیرنده آنها؛ و سیستم اقتصادی
آنها ،سوابق شرکت و حسابداری ،ادغام ،تجزیه ،تغییر شکل و انحالل را نیز تحت پوشش دارد.
ثانی ًا ،این مقررات شامل قوانین خاصی برای انواع مختلف تعاونی (کارگری ،کشاورزی ،مصرف کننده و
غیره) ،تعاونیهای سطح دوم ،1گروههای تعاونی ،2تعاونیهای ابتکار اجتماعی 3و غیره میشوند.
ثالث ًا ،آنها قواعد مربوط به ارتقاء تعاونیها و روابط بین تعاونیها و مقامات را تعیین میکنند :ثبت تعاونی،
بازرسی ،جرائم و محرومیت.
در نهایت ،آنها انجمنهای تعاونیها و تأسیس شرکتها با سرمایهگذرأی مشترک ،4فدراسیونها و
کنفدراسیونها را تنظیم میکنند.

1. second-tier cooperatives
2. cooperative groups
3. social initiative cooperatives
4. Joint ventures
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تعریف و اهداف تعاونی
قانون  27/1999تعاونی را "انجمن "1تعریف میکند که برای انجام فعالیتهای تجاری با هدف برآوردن
نیازها و خواستههای اقتصادی و اجتماعی آنها بر اساس آزادی پیوستن و خروج داوطلبانه و داشتن ساختار و
عملکرد دموکراتیک ،مطابق با اصول اعالم شده توسط اتحادیه تعاونی بینالمللی ،که در این قانون پیشبینی
شده است ،تأسیس میشود.
در نتیجه ،یک تعاونی دارای یک هدف متقابل است :فعالیتهایی انجام میدهد که خدماتی را به اعضاء
ارائه کند .عالوه بر این ،هنگامی که قانون انواع مختلف تعاونیها را تعریف میکند ،مشخص کرده که هر
کدام از آنها چه اهدافی را دنبال میکنند .به عنوان مثال ،هدف تعاونیهای کارگری این است که با تالش
مستقیم و شخصی اعضاء ،از طریق سازمان مشترک تولید کاال یا خدمات برای اشخاص ثالث ،شغل ایجاد
کنند ( LCماده  .)80هدف تعاونیهای مصرف کننده این است که کاالها و خدماتی را برای استفاده یا
مصرف اعضاء و خانوادههای آنها تهیه کنند که از اشخاص ثالث خریداری شده یا توسط خود آنها تولید
شده ( LCماده  .)88منظور از تعاونیهای خدمات ارائه خدمات و یا تولید کاال و انجام معامالت جهت بهبود
اقتصادی و فنی فعالیتهای حرفهای اعضاء یا عملیات آنها است (.)LC Art.98
تعاونیها با توجه به هدف خود ،به دستهای از سازمانها تعلق دارند که بر اساس یک هدف متقابل عمل
میکنند؛ در مقابل ،شرکتهای تجاری قرار دارند که دارای هدف انتفاعی مشخص هستند .با این وجود،
تفاوتهای قابل مالحظهای مانند داشتن داراییهای غیرقابل توزیع و اختصاص بخشی از مازاد آنها به
اهداف عام المنفعه ،بین شرکتهای تعاونی و بیمههای متقابل یا انجمنهای سرمایهگذاری متقابل ،2وجود
دارد.
با این حال ،ماهیت متقابل تعاونیها مطلق نیست و قانون میپذیرد که اگر مواد قانونی (یعنی اساسنامه یا
قوانین) این امکان را پیشبینی کرده باشد ،تعاونیها میتوانند به فعالیتهای تعاونی بپردازند و خدمات تعاونی
1. sociedad
2. mutual provident societies
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در حدود تعیین شده توسط قانون ( LCماده  ،)4را به افراد غیر عضو تحتشرایطی ،ارائه دهند.
در مورد الحاق اصول تعاونی در قوانینی که ویژگیهای تعاونی را برمیشمارد ،با وجود برخی استثنائات
که در ادامه خواهیم دید ،اصول تعاونی به صراحت در کلیه قوانین تعاونی ذکر شده است .دیدگاه حقوقی ،این
اصول را به عنوان ویژگیهایی مانند سهام قابل انتقال ،حق انباشت سرمایه و حقوق متناسب با سرمایه در
شرکت سهامی عام ،طبقهبندی میکند که این فرم از شرکت را پدید میآورد.
فعالیت
قوانین تعاونی اسپانیا معمو ًال به صراحت بیان میکند که هرگونه فعالیت اقتصادی قانونی را میتوان
توسط یک تعاونی سازماندهی و انجام داد ( .)LC art. 1.2با این حال ،برخی محدودیتها وجود دارد ،مانند
قانون بخشهای خاص،شرایطی را تحمیل میکند که مانع از مشارکت یک تعاونی در فعالیت
زمانی که ِ

اقتصادی خاص ،میشود .به عنوان مثال ،اگر تعاونی کارگری باشد ،این تعاونی نمیتواند در بازار سهام فعالیت

کند یا به عنوان شرکت بیمه فعالیت داشته باشد .به همین ترتیب ،نه به عنوان آژانسهای مسافرتی و نه
توزیعکنندگان برق میتواند فعالیت کند.
معمولترین فعالیتهایی که تعاونیها در حوزه تعریف شده فعالیت تعاونی انجام میدهند ،در قانون ذکر
شده است .نوع تعاونی تعیین کننده فعالیتی است که باید انجام شود و اینکه آیا ممکن است با افراد غیر
عضو نیز انجام شود یا خیر .طبق قانون عمومی تعاونیها ،گروههای تعاونی عبارتند از تعاونیهای کارگری،
مصرفکننده ،مسکن ،کشاورزی ،خدمات ،ماهیگیران ،حمل و نقل ،بیمه ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزشی
و اعتباری و ابتکار اجتماعی .این طبقهبندی دو معیار را ترکیب میکند :نوع عضو (کارگر  ،مصرف کننده
یا تأمین کننده) و بخش اقتصادی .یک تعاونی ادغام شده ،از هر طبقهای که باشد ،در دو یا چند فعالیت
شرکت میکند و به اهداف طبقات مختلف تعاونی تحت یک سازمان میرسد .در نهایت ،اهداف یک تعاونی
سطح دو باید ترویج ،هماهنگی و توسعه اهداف اقتصادی مشترک اعضای خود و تقویت و ادغام فعالیتهای
اقتصادی آنها باشد.
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در مورد امکان معامالت با افراد غیر عضو ،قب ً
ال اشاره شد که هدف متقابل یک تعاونی ،مطلق نیست،
یعنی فقط به اعضای آن محدود شود .اگر اساسنامه این امکان را تحتشرایط و محدودیتهای تعیین شده در
قانون پیشبینی کرده باشد ،تعاونی میتواند به فعالیتهای تعاونی بپردازد و به افراد غیر عضو خدمات تعاونی
را ارائه دهد .همچنین درشرایط استثنایی ،تعاونیها میتوانند از مقامات درخواست مجوز کنند تا معامالت
خود را با افراد غیرعضو فراتر از محدودیتهای قانونی افزایش دهند.
این محدودیتها به نوع تعاونی بستگی دارد و در قانون تعیین شده است .در تعاونیهای کارگری،
کارکنان غیر عضو نمیتوانند در سال بیشتر از  30درصد از کل ساعات کار ساالنه توسط اعضاء کار کنند
( ،LCماده  .)80.7هیچ محدودیتی در معامالت تعاونی مصرفکننده و کاربر با افراد غیر عضو وجود ندارد
( ،LCماده  )88اما در تعاونیهای اعتبار وام به افراد غیر عضو نمیتواند به بیش از  50درصد دارایی آنها
برسد (قانون تعاونیهای اعتباری  ،ماده  .)4تعاونیهای مسکن میتوانند اماکن تجاری و ساختمانهای
جانبی را به افراد غیر عضو بفروشند یا اجاره دهند ،اما نه ساختمانهای مسکونی ،یا حداقل درشرایط بسیار
استثنایی فروش ساختمان مسکونی به غیر اعضاء ممکن میشود ( LCماده  .)89فعالیتهای تعاونی خدمات
تجاری با غیرعضو معمو ًال به  50درصد از حجم کل فعالیتهای تعاونی انجام شده با اعضاء محدود میشود
( LCماده .)98
تخطی از حدود قانونی در عملیات با افراد غیرعضو میتواند جریمه نقدی داشته باشد و در صورت وجود
شواهدی مبنی بر انگیزه انتفاعی یا قصد دریافت کمکهای مالی یا مزایای مالیاتی ،تعاونی میتواند رد
صالحیت شود (مواد  114 LCو  .)115همچنین اگر تعاونی حدود را زیر پا بگذارد ،حمایت مالیاتی را از دست
داده و باید طبق نظام عمومی مالیات بپردازد .ماده  13.10از رژیم مالیاتی قانون تعاون بیان میدارد که هیچ
تعاونی در هر زمینه فعالیتی که باشد ،نمیتواند حجم معامالتی را با افراد غیرعضو به بیش از  50درصد کل
معامالت تعاونی برساند.
همچنین الزم به ذکر است که تعاونیهایی که  -عالوه بر رعایت سایرشرایط (عملکرد در بخشهای
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ال متقابل نزدیک میشوند (مث ً
اقتصادی خاص و توان مالی محدود اعضاء)  -به ویژگی کام ً
ال تعاونیهای
کارگری که تعدادی کارگر غیرعضو با قرارداد نامحدود و بیش از  10درصد از تعداد کل اعضاء ،در آن وجود
دارد ).حمایت مالیاتی مطلوبتری دریافت میکنند .تعاونیهای مصرف استثنا هستند :حتی اگر معامالت
نامحدودی را با افراد غیرعضو انجام دهند ،اگر حداقل  30عضو کارمند و حداقل  50عضو مصرفکننده به
ازای هر عضو کارمند داشته باشند ،باز هم میتوانند از نظر مالی حمایت شوند.
فرآیندها و صورتهای تأسیس
برای اینکه تعاونی شخصیت حقوقی پیدا کند ،باید به طور رسمی در یک «سند عمومی »1تنظیم و
توسط یک دفتر اسناد رسمی ثبت و ضبط شود و در یک ثبت عمومی 2نیز ثبت شود .قانون محتوای مورد
نیاز تفاهم نامه 3و اساسنامه را تعیین میکند ( ،LCماده  10و  ،)11اما اجازه میدهد قراردادها وشرایط دیگری
درج شود ،مشروط بر اینکه مغایر با قانون یا مغایرت با اصول تنظیم تعاونیها نباشد ( LCماده .)10.1
ثبت شرکتهای تعاونی تحت قانون  27/1999توسط فرمان سلطنتی  136/2001در  1فوریه 2001
تنظیم شد.
به تعداد قوانین تعاونی ،نهاد ثبت تعاونی وجود دارد .هر تعاونی باید در نهاد ثبت مربوطه ثبت نام کند و
نام آن باید شامل ارجاعی به منطقه خودمختاری باشد که قانون آن منطقه بر تعاونی مترتب میشود.
دفاتر ثبت تعاونی ،دفاتر اداری عمومی هستند که بر اساس اصول افشا ،مشروعیت ،اولویت و زنجیره
متوالی مالکیت اداره میشوند (فرمان سلطنتی  ،2002/136ماده  .)3هدف آنها بررسی اسناد و ثبت تعاونیها،
انجمنهای تعاونی و اقدامات قانونی و معامالتی است که قانون الزام به ثبت آنها دارد.
برخی از تعاونیها باید در سایر ادارات ثبت نیز ثبت نام کنند .تعاونیهای اعتباری و بیمه به دلیل
1. escritura pub’lica
2. public register
3. memorandum
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فعالیتهایی که انجام میدهند ،باید در نهاد "ثبت شرکت "1نیز ثبت نام کنند (کد بازرگانی ماده  16.3و
مقررات ثبت شرکت ،ماده  .)81تعاونیهایی که به عمدهفروشی یا خردهفروشی میپردازند یا به عنوان واسطه
فعالیت میکنند نیز باید در ثبت شرکت ثبت نام کنند (بند چهارم الحاقی قانون تنظیم تجارت خرده فروشی).
دفاتر ثبت تعاونی عالوه بر ثبت و تأیید ،وظایف دیگری از جمله قانونی کردن دفاتر ،دریافت حسابهای
ساالنه و تعیین حسابرس را انجام میدهند.
عضویت
حداقل سه عضو برای راه اندازی یک تعاونی سطح اول 2مورد نیاز است ( ،LCماده  .)8اصو ًال اعضاء
میتوانند اشخاص حقیقی ،اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی یا حتی "مالکیت مشترک "3باشند (،LC
ماده  .)12با این حال ،فقط اشخاص حقیقی میتوانند عضو تعاونی کارگری باشند ( ،LCماده  .)80.2اعضای
تعاونیهای مصرف میتوانند اشخاص حقیقی و حقوقی باشند که میتوانند به عنوان استفادهکنندگان نهایی
کاال یا خدمات توصیف شوند ( ،LCماده  .)88.1در تعاونیهای مسکن ،فقط اعضایی که در زمره اشخاص
حقیقی ،مقامات دولتی 4یا سازمانهای غیر انتفاعی قرار دارند میتوانند مسکن دریافت کنند ( ،LCماده .)89
حداقل دو تعاونی برای ایجاد یک تعاونی سطح دوم 5مورد نیاز است ( ،LCماده  .)8عالوه بر این ،یک
تعاونی سطح دوم میتواند دارای اعضای کارمند و همچنین اعضایی ،محدود به حداکثر  45درصد از کل
اعضاء ،باشد که عبارتند از اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی یا کارآفرینان حقیقی ( ،LCماده .)77
داوطلب برای عضویت در یک شرکت تعاونی ،بایدشرایط الزم را طبق اساسنامه داشته باشد ،که بستگی
به نوع فعالیت داوطلب در تعاونی دارد .او باید به صورت کتبی به هیئت مدیره مراجعه کند ،هیأتی که باید
در مورد درخواست ،تصمیمگیری کرده و ظرف  3ماه پاسخ دهد و دالیل پذیرش یا رد نامزد را اعالم کند.
1. Registro Mercantil
2. first-tier cooperative
3. comunidades de bienes
4. public authorities
5. second-tier cooperative
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در صورت عدم پاسخگویی هیئت مدیره تا پایان این زمان ،فرض بر این است که درخواست پذیرفته شده
است .در صورت رد شدن نامزد ،وی میتواند ظرف  20روز به کمیته تجدیدنظر یا در صورت عدم وجود آن،
به مجمع عمومی اعتراض کند ( ،LCماده .)13
عضویت در تعاونی برای مدت نامحدود تا زمان خروج داوطلبانه یا اجباری یا طرد یا انحالل تعاونی است.
با این وجود ،اساسنامه ممکن است برای پذیرش اعضای تمام وقت 1مدت معینی را پیشبینی کند -مشروط
بر اینکه تعداد این اعضاء به بیش از یک پنجم اعضای نامحدود 2در آن طبقه عضویت نرسد ( ،LCماده .)13.6
هدف از این امکان ،رفع نیازهای تعاونیهای کارگری است که امتیاز موقت برخی از خدمات را دریافت
میکنند و نیاز به جذب کارگران جدید به عنوان عضو دارند.
تعاونیها عالوه بر «اعضای همکار ،»3اعضای فعال یا کاربر ،ممکن است «اعضای کارمند »4و «اعضای
مشارکت کننده »5داشته باشند که عموم ًا اعضای سرمایهگذار هستند.
در تعاونیهایی که توسط مصرفکنندگان ،کارآفرینان یا متخصصان تشکیل میشود ،کارکنان با قرارداد
نامحدود میتوانند عضو کارمند شوند .این به آنها اجازه میدهد تا حدودی در اساسنامه ،به استثنای برخی
موارد ،در رأیگیری و حقوق و تعهدات مالی مشارکت کنند ( ،LCماده .)13.4
اعضای مشارکتکننده ،در سرمایه سهام سرمایهگذاری میکنند اما در فعالیت تعاونی شرکت نمیکنند.
آنها با چندین نام دیگر (مث ً
ال اعضای غیرکاربر یا وابسته) شناخته میشوند و میتوانند عملکردهای مختلفی
داشته باشند .نمیتوان آنها را ملزم به مشارکت جدید در سرمایه تعاونی کرد و مجموع آرای آنها نباید از
 30درصد کل تجاوز کند ( ،LCماده .)14
اعضاء حق دارند در هیئتهای تصمیمگیری و فعالیتهای تعاونی شرکت کنند .آنها از حقوق گستردهای
1. fixed-term members
2. indefinite-term members
3. socios cooperadores
4. socios de trabajo
5. socios colaboradores
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در مورد دریافت اطالعات برخوردارند و میتوانند در هر زمان با اخطار کتبی به هیئت مدیره به طور داوطلبانه
از تعاونی استعفا دهند .اما اساسنامه ممکن است اعضاء را موظف کند تا حداکثر پنج سال در تعاونی بمانند.
خروج یک عضو بسته بهشرایطی که در قانون و اساسنامه پیشبینی شده باشد یا خیر ،میتواند موجه یا
غیرموجه طبقهبندی شود .برداشت غیرموجه پول ،مانند اخراج ،عواقب مالی دارد ،زیرا میتواند منجر به
بازپرداخت سهم سرمایه اعضاء تا  30درصد شود که تا پنج سال میتواند به تعویق افتد ( ،LCماده  17و .)51
تعهدات اعضاء شامل رعایت مصوبات اتخاذ شده ،شرکت در فعالیت تعاونی حداقل به میزانی که در
اساسنامه مقرر شده است و پذیرش سمت است مگر اینکه دلیل موجهی برای امتناع وجود داشته باشد.
مسئولیت بدهیهای تعاونی محدود به سهم سرمایه عضو است ،اما با خروج از تعاونی و دریافت بازپرداخت
سرمایه ،وی عضو ثانویه باقی میماند ،اما با این وجود شخص ًا در قبال بدهی های تعاونی تا مبلغ بازپرداخت
شده به مدت پنج سال مسئول است ( ،LCماده .)15.4
اختالفات بین اعضاء و نهادهای تصمیم گیرنده تعاونی معمو ًال به داوری تعاونی 1ارجاع داده میشود.
این امکان به کرات در اساسنامه پیشبینی شده است .داوری توسط قانون  1988/36مورخ  5دسامبر 1988
انجام میشود .اگر اختالف شامل اصول تعاونی باشد ،باید به داوری با «ترکیب دوستانه ،»2ارجاع شود (،LC
دهمین ماده).
وجوه مالی
قوانین قبلی به تعاونی اجازه میداد تا انتخاب کند که آیا اعضای آن مسئول بدهیهای تعاونی هستند
یا خیر .امروزه قوانین الزام به عدم مسئولیت یا مسئولیت محدود به سهم سرمایه دارد ( ،LCماده .)15.3
سرمایه سهام از مشارکت اجباری و داوطلبانه اعضاء تشکیل شده است .قانون ایالتی در مورد تعاونیها
الزام به حداقل سرمایه سهام ندارد ،اما قوانین منطقهای معمو ًال  3000یورو (همان حداقلی که برای یک
شرکت سهامی خاص مورد نیاز است) نیاز دارد.
1. cooperative arbitration
2. ex aequo et bono
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سرمایه سهام همچنان به عنوان متغیر تعریف میشود ،اما از زمانی که قانون  ،2007/16قوانین تجاری
را در امور حسابداری اصالح کرد ،دو نوع مشارکت در سرمایه تعاونیها قانونی شد :آنهایی که در صورت
خروج یکی از اعضاء از تعاونی قابل استرداد هستند و اینکه هیئت مدیره میتواند بدون قید و شرط از
بازپرداخت آن خودداری کند ( ،LCماده  .)45.1مورد دوم به ثبات سرمایه کمک میکند.
در حالی که بازپرداخت متداولترین راه برای بازیابی سرمایه مشارکتشده به تعاونی است ،قانون
همچنین اجازه میدهد که مشارکتهای سرمایه ،هم در داخل تعاونی و هم به دلیل مرگ ،منتقل شود ،البته
فقط به اعضاء یا افرادی که عضو میشوند ( ،LCماده .)50
مشاركت اجباري در سرمايه در صورتي كه اساسنامه چنين پيشبيني كرده باشد ،و نيز اگر در موافقتنامه
پذيرش قيد شده باشد ،میتواند از كمكهاي داوطلبانه پرداخت شود .در هر صورت ،پاداش سرمایه پرداخت
شده (سود) منوط به نتایج مثبت سال مالی است و مقدار آن نمیتواند به بیش از شش درصد باالتر از نرخ
بهره قانونی برسد ( ،LCماده .)48
تعاونیها موظفند در تعیین نتایج سال مالی ،طبق قانون ،بین عواید تعاونی (فعالیتهای عادی با اعضاء)،
نتایج فرا تعاونی( 1از فعالیتهای عادی انجام شده با افراد غیرعضو) و نتایج فوقالعاده ناشی از سایر فعالیتها،
سود سرمایه و غیره تمایز قائل شوند ( ،LCماده  .)57.3این تمایز امکان تخصیص آن را به روشهای
مختلف فراهم میکند ( ،LCماده  .)58پس از واگذاری  20درصد مازاد فعالیت تعاونی به ذخیره تکلیفی و
 5درصد به صندوق آموزش و پرورش 75 ،درصد باقیمانده به صورت بازپرداخت حمایتی بین اعضاء قابل
توزیع است .این بازپرداخت به نسبت مشارکت هر یک از اعضاء در فعالیت تعاونی محاسبه میشود (،LC
ماده  .)58.4از سود خارج از تعاونی و فوق العاده حداقل  50درصد باید به اندوخته تکلیفی اختصاص یابد.
باقیمانده ممکن است به ذخایر داوطلبانه (قابل توزیع یا غیر آن) یا صندوق آموزش و ارتقاء اختصاص یابد.
زیانهای سال مالی ،از هر منبعی که باشد ،میتواند با نتایج مثبت آتی طی هفت سال جبران شود .این
1. extra-cooperative results
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اقدام باید به ترتیب خاصی انجام شود .او ًال ،ممکن است این زیان به طور کامل از ذخایر داوطلبانه جبران
شود .در صورت ناکافی بودن ،ممکن است با وجوهی از اندوخته اجباری تا مبلغی که ذخیره تکلیفی به مازاد
و سود پنج سال اخیر افزایش یافته است ،جبران شود .در نهایت مبلغی که جبران نشده به نسبت مشارکت
اعضاء در فعالیت تعاونی قابل انتساب است ( ،LCماده .)59
به طور جایگزین ،از طریق اساسنامه ،تعاونیها میتوانند تصمیم بگیرند که نتایج فراتر از همکاری خود را
جداگانه حساب نکنند ( ،LCماده  .)57.4در این صورت تمام نتایج مثبت یا منفی به شرح فوق برای صندوقها
اعمال خواهد شد.
قانون مستلزم تشکیل دو صندوق اجباری است :صندوق ذخیره اجباری و صندوق آموزش و پرورش.
اولی به منظور تقویت ،توسعه و تضمین تعاونی است و حتی در صورت انحالل تعاونی قابل تقسیم بین
اعضاء نیست ( ،LCماده  .)55مورد دوم باید برای آموزش اعضاء و کارکنان در اصول و ارزشهای تعاونی یا در
موضوعات خاص مربوط به فعالیت آنها ،انتشار همکاری و ارتقاء همکاری بین تعاونیها ،پیشرفت فرهنگی،
حرفهای و رفاهی در جامعه؛ و بهبود کیفیت زندگی و توسعه جامعه ،و حفاظت از محیط زیست مورد استفاده
قرار گیرد ( ،LCماده  .)56این صندوق قابل ضمیمه کرد نیست (غیر از بدهیهای ناشی از آن) و مانند وجوه
تکلیفی نیز غیرقابل تقسیم است.
یک تعاونی عالوه بر سرمایه و وجوه حاصل از فعالیتهای اقتصادی ،میتواند درآمد دیگری از اعضای
خود (حق عضویت و حق عضویت معمولی) و سایر ابزارها (اوراق قرضه  ،گواهی مشارکت و سهام مشارکت
ویژه) حاصل کند که حقوق مالي و حتي حق راي داشته باشد -اگرچه این حق رأی در مقايسه با حقوق
اعضاء همواره محدود است ( ،LCماده .)54-52
تعاونیها مانند سایر شرکتها مشمول تعهدات حسابداری هستند .دفترداری باید منظم و متناسب با
فعالیتهای آنها باشد و باید حسابهای ساالنه و گزارش مدیریت و صورتهای سود و زیان را تهیه کنند.
پس از حسابرسی حسابها (مطابق با  LCماده  )62و تصویب مجمع عمومی ،هیئت مدیره موظف است
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آنها را در دفتر ثبت تعاونی مربوطه ( ،LCماده  )61بایگانی کند .گاهی اوقات ،این نهاد ثبتی باید به ثبت
شرکت اطالع دهد که تعاونی حسابها را به ثبت رسانده است (فرمان سلطنتی  ، 2002/136ماده .)28
وجوه حکمرانی
ارکان تصمیمگیری مورد نیاز در یک تعاونی مجمع عمومی و هیئت مدیره است که میتواند یک
شخص حقیقی باشد یا گروهی از افراد« .حسابرسان داخلی »1یا «شورای نظارت »2توسط برخی از قوانین
تعاونی الزامی است ،اما توسط برخی دیگر الزامی نیست :در هر صورت ،همه تعاونیها مشمول تعهدات
حسابرسی یکسانی مانند سایر شرکتها هستند.
سایر نهادها (کمیته استیناف ،شورای اعضاء و غیره) اختیاری هستند و ترکیب و اختیارات آنها معمو ًال
توسط قانون توضیح داده میشود .برخی قوانین همچنین شامل قواعدی برای مدیران یک شرکت تعاونی
است ،اگرچه مدیران جزء نهادهای تصمیمگیری تعاونی محسوب نمیشوند .به طور خاص قوانيني مورد
توجه است كه تصريح کرده اختيارات مديران بايد در سندي كه توسط سردفتر ثبت و ضبط ميشود ،احراز
شود و انتصاب و عزل آنها به اطالع مجمع عمومي برسد ،و قوانینی که مسئولیتهای مدیران را توصیف و
محدود میکند و تعهدی را برای ارائه اطالعات معین در فواصل زمانی منظم ایجاد میکند نیز به ثبت رسد.
قانون حداقل مسئولیتهایی را تعیین میکند که مجمع عمومی نمیتواند آنها را تفویض کند (،LC
ماده  .)21کلیه اعضای تعاونی حق حضور و رأی در مجمع عمومی را دارند .در اصل هر عضو یک رأی دارد،
اگرچه قانون استثناهای زیادی را مجاز میکند .در تعاونیهای درجه یک ،به عنوان مثال ،وقتی شرکتهایی
که تحت کنترل تعاونیها یا نهادهای عمومی هستند میتوانند عضو تعاونی باشند ،اساسنامه میتواند به
نسبت حجم فعالیتهای تعاونی که توسط هر یک از اعضاء انجام میشود ،دارای حق رأی چندگانه موزون
باشد .هیچ یک از اعضاء هرگز نمیتوانند بیش از یک سوم کل آرای یک تعاونی را به صندوق بریزند .اگر
یک تعاونی دارای طبقات مختلف اعضاء باشد ،می توان چندین آرا یا کسری از آرا را به میزان الزم برای
1. Intervencio´n
2. consejo de vigilancia
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حفظ نسبتهای تعیین شده برای هر طبقه عضو اختصاص داد .در تعاونیهای خدمات بازرگانی (کشاورزی،
حملونقل ،دریانوردی و غیره) اساسنامه میتواند رأیگیری چندگانه وزنی حداکثر تا پنج رأی را مجاز کند
و هیچ عضوی نمیتواند بیش از یک سوم کل آرا را به صندوق بیاورد .در تعاونیهای اعتباری ،حق رأی
چندگانه میتواند متناسب با سرمایه سهامی باشد که توسط اعضاء ارائه میشود (قانون تعاونیهای اعتباری،
ماده  .)9.2در تعاونیهای سطح دوم ،در صورت درج در اساسنامه ،حق رأی میتواند به نسبت مشارکت هر
یک از اعضاء در فعالیت تعاونی و/یا به تعداد اعضای فعال اعضای تعاونی باشد ( ،LCماده .)26
هر عضوی میتواند توسط یک عضو دیگر در مجمع نمایندگی شود ،اما هیچ عضوی نمیتواند وکالت
بیش از دو عضو را داشته باشد .به جز در تعاونیهای کارگری ،اعضاء میتوانند اعضای خانواده خود را نیز به
نیابت منصوب کنند ( ،LCماده .)27
در مواقعی که دستیابی به حضور همه اعضاء دشوار باشد ،در صورتی که اساسنامه این امکان را فراهم
کند ،ممکن است مجامع عمومی توسط نمایندگانی که در جلسات مقدماتی انتخاب میشوند برگزار شود
( ،LCماده  .)22این قانون بیان میکند که معیارهای تعیین اعضاء برای هر جلسه مقدماتی ،قوانین انتخاب
نمایندگان از بین اعضای حاضر در این جلسات که مأمور تعاونی نیستند ،حداکثر آرایی که هر نماینده میتواند
بدهد و مدت زمان ماموریت آنها که میتواند بیش از سه سال نباشد ،باید در اساسنامه قید شود .با این حال،
قانون شکل تشکیل جلسات مقدماتی و نمایندگان ،که در آن گواهی انتخابات تأیید میشود و قطعنامهها
مورد اعتراض قرار میگیرند را تنظیم میکند ( ،LCماده .)30
به طور سنتی ،تعاونیها دارای یک "هیئت مدیره" متشکل از سه یا چند عضو بودند که به صورت
گروهی عمل میکردند .اصالحات مهمی در ترکیب این ارگان از دهه  90ایجاد شد ،مانند امکان حضور یک
مدیر یا دو مدیر به صورت مشترک و منفرد .بسته به قانون مورد بحث ،این ممکن است به طور کلی مجاز
باشد یا ممکن است محدود به تعاونیهایی با حداکثر ده عضو باشد.
در هر صورت ،قوانین به تدریج امکان تعیین کارشناسان واجدشرایط را به عنوان مدیر حتی در صورت
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عدم عضویت ،به شرطی که تعداد آنها بیش از یک سوم هیئت مدیره نباشد  ،معرفی کرده است ( ،LCماده .)34
برخی از قوانین همچنان الزام وجود یک نهاد نظارتی از "حسابرسان داخلی"1یا "شورای نظارت "2را
تأکید دارند .هر دوی اینها توسط اعضای منتخب در مجمع عمومی تشکیل میشوند .یک سوم حسابرسان
داخلی میتوانند کارشناسان مستقل باشند .وظایف آنها شامل بررسی حسابهای ساالنه و گزارش مدیریت
است ،مگر اینکه تعاونی تحت حسابرسی خارجی قرار گیرد ( ،LCمواد  38و .)39
مانند سایر شرکتها ،تعاونیها موظفند حسابها و گزارش مدیریت خود را در موارد و به شکل مندرج
در قانون حسابرسی (قانون  12 1989/19ژوئیه  )1989ممیزی کنند .در صورتی که این تعهد اعمال نشود،
اعضایی که 5درصد از کل اعضاء را نمایندگی می کنند ،میتوانند از ثبت شرکت تعاونی بخواهند که یک
حسابرس خارجی برای بررسی حسابها و گزارش یک سال مالی خاص معرفی کند و هزینه این حسابرسی
را به تعاونی تحمیل نمایند .به غیر از این مورد ،تعیین حسابرسان بر عهده مجمع عمومی است ( ،LCماده
.)62
ثبت و نظارت
همانطور که در بخش  33.5ذکر شد ،یک تعاونی تا زمانی که در نهاد ثبت تعاونی 3وارد نشود به ثبت
نمی رسد .پس از ثبت ،در این مرحله به یک شخص حقوقی تبدیل میشود.
تشکیل تعاونی تحت کنترلهای مختلف قانونی است .تفاهمنامه و اساسنامه آن باید توسط یک دفتر
اسناد رسمی مشاهده و ثبت شود ،که از قانونی بودن عمل محافظت میکند ( ،LCماده  .)7همچنین این
قانون به بنیانگذاران یک شرکت تعاونی اجازه میدهد تا از اداره تعاونی بخواهند تا نظر قانونی خود را در
مورد قانونی بودن اساسنامه اعالم کند ( ،LCماده  .)11.2سرانجام ،وقتی اداره ثبت تعاونی آن را ثبت میکند،
باید ارزیابی کند که آیا این قانون با قوانین فعلی مطابقت دارد یا خیر (فرمان پادشاهی  ، 2002/136ماده .)7
1. intervencio´n
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یک شرکت تعاونی در تمام مدت فعالیت خود تحت بازرسی مقامات قرار دارد .این وظیفه وزارت کار
و امور اجتماعی 1دولت مرکزی و ادارات دولتی منطقهای است که مسئول امور کار هستند .آنها تأیید
میکنند که فعالیت تعاونیهای مسئول با قوانین و مقررات تعاونی مطابقت دارند ( ،LCماده  .)113قانون
جرائم و مجازاتها در نظم اجتماعی (فرمان پادشاهی  4 ، 2000/5اوت  ، 2000هنرهای  38تا  )40جرائم
و مجازاتها را در امور تعاونی تعیین کرده است .جریمهها از مبالغ نقدی تا رد صالحیت تعاونی که منجر به
انحالل آن شود را در بر میگیرد ( ،LCماده .)116.3
هیچ کنترلی از سوی انجمنهای تعاونی قبل یا بعد از تأسیس تعاونی وجود ندارد.
تبدیل
بر اساس قانون ،تعاونیها مجازند به هر گونه انجمن مدنی یا تجاری تبدیل شوند بدون این که این امر
بر شخصیت حقوقی آنها تأثیر بگذارد.
این تغییر شکل مستلزم قطعنامهای است که باید توسط مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آراء حضوری
یا نمایندگی به نفع طرح به تصویب برسد ( ،LCماده  .)69.2توجه به این نکته ضروری است که حد نصاب
شامل بیش از نیمی از آرای ممکن است در صورتی که مجمع اولین فراخوان را برگزار کند یا  10درصد آرا
را بیاورد یا در صورتی که دعوت دوم برگزار شود با  100رأی ( ،LCماده .)25
وقتی تعاونی شکل خود را تغییر می دهد ،صندوقهای اجباری و آموزشی و هر صندوق دیگری که بین
اعضاء تجزیه ناپذیر است ،باید در صورت انحالل طبق قانون تعیین تکلیف شود ( ،LCماده .)69.6
به عبارت دیگر ،ابتدا باید در اختیار تعاونی یا فدراسیون قرار گیرد که به طور صریح در اساسنامه یا مجمع
عمومی تعیین شود .در صورت عدم وجود چنین نهادی ،آنها باید به کنفدراسیون ملی تعاونیهای طبقه
مورد نظر مراجعه کنند و درصورت عدم موفقیت ،به منظور اختصاص بودجه برای ایجاد صندوق جهت ارتقاء
تعاونی ،به خزانهداری مراجعه شود .اگر سازمان تعیین شده یک شرکت تعاونی باشد ،وجوه به صندوق ذخیره
اجباری اضافه میشود ،اما ممکن است به مدت  15سال تسویه نشده و زیان های ناشی از تعاونی جبران
1. Ministry of Labor and Social Affairs
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نشود ( ،LCماده .)75
یک استثنا از این قاعده این است که وقتی یک شرکت تعاونی اعتباری تبدیل به یک بانک (یک شرکت
سهامی عام) میشود ،صندوق ذخیره اجباری تبدیل به بخشی از سرمایه سهم مؤسسه میشود (ماده 10.2
قانون  1989/13تعاونهای اعتباری که با اصالحات ساختاری در قانون  2009/3شرکتهای تجاری اصالح
شده است).
حمایت مالیاتی
تعاونیها مشمول یک سیستم مالیاتی خاص هستند .تعاونیهای باسک و ناوارا قوانین مالیاتی خاصی
دارند .تعاونیها در بقیه اسپانیا عمدتا تحت قانون رژیم مالیاتی تعاونیها  1990/20در  19دسامبر ،1990
( )Ley de Re´gimen Fiscal de las Cooperativas -LRFCاداره میشوند.
این قانون بین تعاونیهای تحت حمایت و تعاونیهای تحت حمایت ویژه ،تمایز قائل میشود ،اما حمایت
مالیاتی مربوط به کل تعاونیها با سایر شرکتها متفاوت است.
تعاونیهای تحت حمایت عبارتند از تعاونیهایی که به طور رسمی به عنوان تعاونی تأسیس شدهاند،
مشروط بر اینکه هیچگونه تخلفی که منجر به از دست دادن این وضعیت شود مرتکب نشده باشند ،مانند
عدم اختصاص مبالغ مورد نیاز به صندوق ذخیره اجباری ،توزیع این صندوق بین اعضاء ،پاداش سرمایه آنها
با نرخ بهره باالتر از مقدار قانونی ،توزیع بازپرداخت حمایتی به نسبت غیر از آنچه که در قانون تعیین شده
است ،یا انجام معامالت با غیر اعضاء که بیش از محدودیت قانونی باشد و ،LRFC( ...ماده .)13
به طور خالصه ،هر شرکت تعاونی که از محدودیتهای قانونی فراتر نرود ،تحت حمایت مالیاتی قرار
می گیرد که شامل مجموعه ای از مزایای مالیاتی مانند مالیات بر شرکت ،نقل و انتقال سرمایه و قوانین
مالیاتی اسناد قانونی ،مالیات بر فعالیتهای اقتصادی یا مالیات بر امالک (معادل با نرخ یا مالیات محلی)
( ،LRFCماده .)33
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تعاونیهایی که در بخشهای خاصی فعالیت میکنند ،اعضای آنها از نظر مالی اندک هستند و به اصل
متقابل نزدیکتر هستند (مقدمه  )LRCFبه عنوان تعاونیهای ویژه محافظت شده طبقهبندی میشوند.
آنها از مزایای مالیات بر نقل و انتقال سرمایه و مالیات بر شرکت ،مانند تخفیف 50درصد از کل مالیات
متعلقه ،برخوردارند ( ،LRCFماده .)34
تعاونیهایی که میتوان به طور خاص از آنها محافظت کرد ،تعاونیهای کارگری خاص ،تعاونیهای
کشاورزان ،تعاونیهای بهرهبرداری از زمینهای عمومی ،تعاونیهای ماهیگیران و تعاونیهای مصرف
هستند کهشرایطی را که در قانون نوشته شده است برآورده میکنند.
فرمان سلطنتی  2000/10در  6اکتبر  2000مجموعهای از اقدامات حمایتی اضطراری را برای بخشهای
کشاورزی ،ماهیگیری و حمل و نقل به دنبال افزایش قیمت سوخت ایجاد کرد .این حمایت شامل تغییر
در نظام مالیات شرکتهای تعاونی کشاورزی بود که به آنها اجازه میدهد مقدار نامحدودی روغن دیزل
کالس ( Bکه برای کشاورزی و برخی مصارف دیگر یارانه داده میشد) بدون از دست دادن وضع مالیات
تحت حمایتی ،به افراد غیر عضو بفروشند.
این اقدامات به کمیسیون اطالع داده شد ،که در آوریل  2001اسپانیا را در مورد تصمیم خود مبنی بر
شروع رسیدگی به این امر آگاه کرد ،زیرا برخی از اقدامات را با ماده حمایتی ناسازگار میدانست .با این حال،
تصمیم کمیسیون در  11دسامبر  2001اعالم کرد که این اقدامات در حمایت از تعاونیهای کشاورز ،کمک
دولتی محسوب نمیشود ،زیرا معامالت با غیرعضو مالیات را با نرخ استاندارد مالیات شرکتها پرداخت
میکردند اگرچه این تعاونیها از  50درصد تخفیف از کل بهرهمند شدند .مالیاتی که به آن تعلق میگیرد و
ترتیبات مالیاتی تعاونیهای کشاورزی باید به طور کلی مورد بررسی قرار گیرد ،همچنین با در نظر گرفتن
تعهدات خاصی که بر عهده آنها گذاشته شده است ،مانند وقف وجوه تکلیفی و رسیدگی به سرمایه و
مالیات مضاعف بازپرداختهای حمایتی .این تصمیم با رأی دادگاه بدوی (دیوان عمومی فعلی) در تاریخ
 12دسامبر  2006ابطال شد .در  15دسامبر  2009تصمیمی اتخاذ شد که بر اساس آن اقدامات به نفع
تعاونیهای کشاورزی در ماده  1از  RDL 10/2000مزیتی را شکل میدهد که رقابت را باطل یا تهدید به
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ابطال میکند و میتواند تجارت بین ایالتهای عضو را تحت تأثیر قرار دهد و بنابراین مطابق با ماده 107.1
معاهده عملکرد اتحادیه اروپا ،1کمک دولتی محسوب میشود .در  6آوریل  ،2010کنفدراسیون تعاونیهای
کشاورزی اسپانیا و کنفدراسیون تجاری اسپانیایی اقتصاد اجتماعی ( )CEPES2درخواست تجدید نظری
علیه این تصمیم ارائه کردند ،که هنوز در انتظار داوری است.
همکاریتعاونیها
قانون اساسی اسپانیا حق تشکل را به رسمیت می شناسد ( ،CEماده ،)22که باید به دو معنای مثبت
و منفی درک شود .به همین دلیل ،قانون تعاون بیان میکند که تعاونیها میتوانند آزادانه و داوطلبانه در
اتحادیهها ،فدراسیونها و کنفدراسیونها برای دفاع و ارتقای منافع خود تشکل کنند .اختیاراتی که قانون به
این سازمانهای وابسته نسبت میدهد شامل نمایندگی و دفاع از منافع عمومی تعاونیها و اعضای آنها
در برابر مقامات و هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر است .تشویق ترویج و آموزش تعاون؛ اعمال مصالحه
در تعارضات بین تعاونیها یا بین تعاونیها و اعضای آنها ،سازماندهی خدمات مشاوره ،حسابرسی ،کمک
حقوقی و فنی؛ یا در برابر مؤسسات و ارگانهای عمومی به عنوان متعامل و نماینده عمل میکنند (،LC
ماده .)120
مقامات ،انجمنهای تعاونی را به طرق مختلف تشویق میکنند:
الف -حمایت از دریافت وجوه ذخیره غیرقابل تقسیم در صورت تغییر شکل یا انحالل تعاونی ،همانطور
که در باال توضیح داده شد.
ب -اجازه دادن به تعاونیها برای تخصیص منابع صندوق آموزش و ارتقای خود به انجمن تا انجمن
بتواند طبق قانون از آنها استفاده کند ( ،LCماده .)56
ج -حضور انجمنهای تعاونی در نهادهای مشورتی مختلف ،مانند شورای ارتقاء اقتصاد اجتماعی3و
1. Functioning of the European Union
2. Spanish Business Confederation of the Social Economy
3. Consejo para el Fomento de la Economı´a Social
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کمیته اقتصادی و اجتماعی.
د -شکل اصلی حمایت این است که دولت و مناطق خودمختار معمو ًال از طریق برنامه توسعه اقتصاد
اجتماعی مصوب  29دسامبر  1998و بر اساس دستور  TIN/3440/2009مورخ  16دسامبر  ،2009به
هزینههای سربار (یا باالسری از قبیل اجاره ،بیمه ،هزینه های تأمین برق و  )...انجمن های تعاونی یارانه
پرداخت کند.
جمعبندی
قوانین تعاونی اسپانیا مجموعهای از قوانین مدرن است که آخرین روندهای حقوق شرکتها را در بر
میگیرد .این نهاد به ماهیت و ویژگیهای متمایز تعاونیها احترام میگذارد و آنها را با قوانین اساسی و مالی
متناسب با ارزش اجتماعی این شرکتها تشویق میکند.
در عین حال ،قوانین تعاونی اسپانیا نشان دهنده مدل سیاسی دولت این کشور" ،دولت خودمختاریها"1
است .این وضعیت چشم اندازی پیچیده ایجاد کرده اما در عین حال اقدامات و نهادهای قانونی زیادی را برای
خدمت به تعاونیها ارائه میدهد .این امر توجه زیادی را به تعاونیها توسط محققان برانگیخته و مطالعه آنها
را به این سمت سوق داده که با قوانین بسیار پویا و دائم ًا در حال بهبود پاداش داده میشود.

1. State of Autonomies

نظام حقوقی تعاون در کشور چین
نویسنده :داپنگ رن و پنگ یوآن
ترجمه :حمیده ترابی

1

1.Peng Yuan & Dapeng Ren
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خالصه متن
  *نخستین سابقه توجه به تعاونیها در چین با اختصاص یک ماده در قانون اساسی با تأکید بر حمایت و پاداش دولت
برای توسعه تعاونی به سال  1934برمیگردد.
  *این قانون شامل  9فصل و  56ماده شامل نکاتی چون :حفاظت از موقعیت غالب اعضای کشاورز ،است.
  *اعضاء کشاورز باید بیش از  80درصد کل اعضای یک تعاونی را تشکیل دهند.
  *قانون مقرر میدارد که تعداد اعضای مؤسس باید بیش از پنج نفر باشد ،این در حالی است که سایر مقررات در مورد
تعیین اینکه آیا اعضا باید مشارکت سرمایهای و اینکه اص ً
ال باید ابزار چنین مشارکتی و غیره را داشته باشند باید

توسط اساسنامه خود شرکت تعاونی تعیین شود .در همین حال ،قانون به وضوح تصریح میکند که ثبت تعاونیهای
تخصصی کشاورزی رایگان است.
  *بر اساس آخرین آمار تا مارس  ،2012تعداد تعاونیهای تخصصی کشاورزی ثبتشده در این کشور 550،000مورد
تعاونیها پیوسته بودند.

در حالی که  43میلیون خانوار(معادل  17درصد از کل خانوارهای ملی) به این
  *تعاونی تخصصی کشاورزی یک سازمان اقتصادی منفعت متقابل برای کسانی که محصوالت کشاورزی مشابه
تولید میکنند یا خدمات مشابه ارائه میدهند یا از عملیات تجاری مشابه کشاورزی استفاده میکنند تعریف میشود.
به برخی نکات کلیدی در تعریف تأکید شده است:
  ـ اول ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی باید مبتنی بر سیستم قرارداد خانوار روستایی باشند.
  ـدوم ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی یک انجمن داوطلبانه است که توسط کسانی که در تولید و تجارت
محصوالت مشابه کشاورزی فعالیت میکنند یا ارائهدهندگان خدمات کشاورزی مشابه و خدمات تجاری ایجاد
شده است.
  ـسوم ،به لحاظ ماهیت ،تعاونی تخصصی کشاورزی یک سازمان اقتصادی کمک-متقابل است.
  *هر شهروند ،شرکت ،آژانس وابسته به دولت یا سازمان اجتماعیمدنی ،که در فعالیتهای مرتبط با تعاونی تخصصی
کشاورزی مشغول هستند و میتوانند از خدمات ارائهشده توسط آنها استفاده کنند ،با رعایت مفاد اساسنامه و
آییننامهها واجدشرایط عضویت در این تعاونی محسوب میشوند.
  *حداقل هشتاد درصد اعضا باید کشاورز باشند.
  *در تعاونیهای تخصصی کشاورزی که تعداد اعضاء آنها کمتر از  20نفر است تنها یک شرکت یا سازمان وابسته
به دولت یا سازمان اجتماعیمدنی میتواند عضو شود .در آن دسته از تعاونیهای تخصصی کشاورزی که تعداد
آنها از 20نفر بیشتر است ،تعداد شرکتها ،آژانسهای وابسته به دولت و سازمانهای اجتماعیمدنی(تعداد اشخاص
حقوقی) که میتوانند عضو شوند ،نمیتوانند از  5درصد کل تعداد اعضا تجاوز کنند.
  *ثبت توسط بخش اداری صنعت و تجارت مطابق با سیستم اداری جاری در چین است.
  *شرایط ایجاد تعاونیهای تخصصی کشاورزی را به شرح زیر تعیین میکند:
  ـاول ،برای ایجاد تعاونی تخصصی کشاورزی ،بر اساس قانون به بیش از پنج عضو شامل کشاورزان(خانوارهای
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دهقانی) ،شرکتها ،مؤسسات ،سازمانهای اجتماعی و سایر اعضای شرکت نیاز است.

  ـدوم ،قانون به محل شکلگیری و فعالیت تعاونی تخصصی کشاورزی میپردازد .تعاونی تخصصی کشاورزی
یک شخصیت حقوقی است .بنابراین محل شرکت باید به وضوح اعالم شود.
  ـسوم ،قانون به سهم سرمایه اعضاء به عنوان منبع اصلی تأمین مالی برای اداره کسب و کار تعاونی و ضمانت
برای طلبکاران میپردازد.
  *این قانون هیچگونه قراری در مورد فدراسیونها ندارد و مقررات محلی در مورد الزامات عمومی فدراسیونهای
تعاونی وضع شد .اگر فدراسیون تعاونی به صورت انتفاعی تأسیس نشده باشد ،ممکن است به عنوان یک سازمان
اجتماعی در بخش اداری محلی برای امور مدنی مطابق با مقررات ثبت و اداره سازمانهای اجتماعی ثبت شود.
  *به منظور رفع کمبودهای سرمایهای تعاونیها و تشویق معامالت بین اعضا و تعاونیها ،قانون یک سیستم حق
رأی اضافی در نظر گرفته است ،اما به منظور جلوگیری از آسیبرسانی به قدرت تصمیمگیری دموکراتیک اعضای
کشاورز ،این قانون محدودیتهایی را بر تعداد آرای اضافی تعیین میکند یعنی تعداد آرای اضافی نباید از 20درصد
کل آرای اصلی اعضا تجاوز کند.
  *هر تعاونی تخصصی کشاورزی دارای یک مجمع عمومی اعضا به عنوان هیئت حاکمه خود است (ماده  ،)22و
درتعاونیهای تخصصی کشاورزی با بیش از 150عضو ،آئیننامهها ممکن است جایگزین مجمع عمومی اعضا
شوند(ماده .)25

  *اعضا میتوانند مستقیم ًا در مدیریت داخلی تعاونی مشارکت داشته باشند و همچنین میتوانند بر فعالیتهای تجاری
تعاونیها از طریق مجمع عمومی اعضا ،مجمع عمومی نمایندگان اعضا و ارگانهای نظارتی تعاونی نظارت کنند.
  *هسته اصلی سیستم توزیع مازاد تعاونیهای تخصصی کشاورزی در برخورد صحیح با ارتباط میان اعضای
مشارکتکننده و اعضای غیرمشارکتکننده که به هر حال از خدمات تعاونی استفاده میکنند ،نهفته است .تعاونیهای
کالسیک به این اصل پایبند هستند که مازاد تعاونی باید متناسب با حجم معامالت بین تعاونی و اعضای آن ،میان
اعضا توزیع شود.
  *مطابق قانون ،در خصوص توزیع مازاد به اعضاء ،مقرر شده که کل مبلغی که به عنوان سود حمایتی به اعضا
بازگردانده میشود نباید کمتر از 60درصد مازاد ،قابل تقسیم باشد .همچنین این عمدت ًا متناسب با حجم معامالت بین

تعاونی و اعضای آن توزیع میشود (ماده   )37
  *تعاونیهای تخصصی کشاورزی ملزم به پذیرش اموال ناشی از یارانههای مالی دولتی و سایر کمکهای مالی هستند
و باید این موارد با توجه به تعداد اعضا در زمان توزیع مازاد به حساب هر یک از اعضا تقسیم و واریز شود.

  ـاز مهترینشرایط انحالل تعاونیهای تخصصی کشاورزی این است که :یارانههایی که مستقیم ًا از دولت دریافت
میکند که بخشی از دارایی تعاونی است نباید به عنوان مازاد اموال قابل توزیع میان اعضای تعاونی تقسیم شود
و اقدامات الزم برای دفع این داراییها توسط شورای دولتی تدوین میشود.

  *هنگامی که یک تعاونی اعالم ورشکستگی میکند پس از استفاده از داراییهای ورشکستگی برای پرداخت هزینههای
ورشکستگی و تسویه بدهیها به نفع مشترک طلبکاران ،اولویت با تسویه حساب اعضای برجسته کشاورز تعاونی
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است .این امر نشان از آن دارد که بدهی ناشی از معامالت بین اعضای کشاورز و تعاونی با بدهیهای مشترک تعاونی
متفاوت ،فلذا از اولویت برخوردار است.
  *قانون ضد انحصار جمهوری خلق چین دال بر معافیت ضد انحصاری تعاونیها ،این چنین مقرر میدارد که “قانون
ضد انحصار برای انجمنها یا همکاری تولیدکنندگان کشاورزی یا سازمانهای اقتصادی روستایی در زمینه تولید،
فرآوری ،فروش ،حمل و نقل ،ذخیره محصوالت کشاورزی و غیره قابل اجرا نیست”.
  *سیاستهای مالیاتی مربوط به تعاونیهای تخصصی کشاورزی:
  ـتعاونیهای تخصصی کشاورزی هنگام فروش محصوالت اعضا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف
هستند.
  ـزمانیکه پرداختکنندگان مالیات از تعاونی تخصصی کشاورزی ،محصوالتی را خریداری کنند آنها میتوانند
از13درصد معافیت مالیاتی بر مالیات ارزش افزوده خود بهرهمند شوند.
  ـتعاونیهای تخصصی کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت فروش بذر ،کود پزشکی،
آفتکش و ماشینآالت مزرعه به اعضای خود معاف میشوند.
  ـتعاونیهای تخصصی کشاورزی زمانی که با اعضای خود قرارداد خرید محصوالت را میبندند یا هنگام خرید
نهادههای کشاورزی برای اعضا از پرداخت حق تمبر معاف میشوند.
  ـعالوه بر این ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی نیز مانند سایر شرکتها از پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها
برای پردازش اولیه محصوالت کشاورزی معاف هستنند.
  *چالشهایی برای تعاونیهای تخصصی کشاورزی:
  ـسیستم مدیریت فاکتور در مناطق روستایی چین که بسیار سخت و پیچیده است.
  ـمقررات غیرمنطقی زیادی در مورد تعریف محصوالت اولیه کشاورزی وجود دارد که منجر به تحمیل بار مالیاتی
بیشتر بر محصوالت کوچک با ارزش افزوده شده است.
  ـاز آنجا که محصوالت کشاورزی مجازند بخشی از پیشنهاد بازار تعاونی باشند و فروشندگان ورودی این
محصوالت  مجاز به پیوستن به تعاونیها هستند ،بسیاری از آنها برای دریافت تخفیف مالیاتی اقدام به ثبت
تعاونیها میکنند.
  ـدر غیاب نظارت صحیح ،تأثیر منفی جدی بر توسعه سالم تعاونیهای تخصصی کشاورزی میتواند رخ دهد
کما اینکه پیشتر رخ داده است.
  *در خصوص راههای ایجاد تعاون میان تعاونیها باید گفت:
  ـبا توجه به عدم تدوین قانون ملی برای ایجاد فدراسیونها ،آنها تنها از طریق قوانین محلی متشکل میشوند.

  ـیکی دیگر از راههای تعاون میان تعاونیها ،ایجاد وابستگی ضعیف میان تعاونیها است که معمو ً
ال به عنوان یک
سازمان اجتماعی در بخش اداری امور مدنی ثبت میشود.
  ـادغام نیز یکی از راههای موثر همکاری است .چرا که پس از ادغام ،تعاونی ادغامشده بزرگتر میشود و موقعیت
رقابتی آن در بازار به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
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  ـدر آیندهای نزدیک چون همگنی اعضا به یک مسئله جدی تبدیل میشود ،خطر قطبیشدن داخلی در بین اعضای
تعاونی وجود دارد .این مسئله میتواند مانع توسعه سالم تعاونیها در چین شود.
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مقدمه
در سال  ،1934حزب ملی چین اولین قانون تعاونی در چین را وضع کرد .در همان سال قانون اساسی
چین نیز اعالم شد و شامل یک ماده ویژه با تأکید بر حمایت و پاداش دولت برای توسعه تعاونی بود که در آن
روزها در سطح بینالملل بسیار نادر بود .هنگامی که حزب کمونیست چین به قدرت رسید و جمهوری خلق
چین را در سال  1949تأسیس کرد ،شروع به تدوین قانون تعاونی خود کرد که در سال 1950تکمیل شد.
با این حال ،از آنجا که حزب کمونیست چین مسیر ساخت اقتصاد برنامهریزیشده سوسیالیستی را انتخاب
کرده بود ،قانون تعاونی کنار گذاشته شد و به تصویب نرسید.
سی سال بعد ،در پایان دهه ،1970چین سیاست اصالح بازار را در پیش گرفت .سیستم تولید محصوالت
کشاورزی چین از یک سیستم کمون مردمی متعلق به جمع که به تقلید از سیستم اتحاد جماهیر شوروی
سابق اتخاذ شده بود به یک سیستم مسئولیت خانوار کشاورزی فردی بدل شد .به کشاورزان کوچک اجازه
داده شد تا با کمیتههای روستایی قرارداد ببندند و امکان استفاده طوالنیمدت از زمینهای کشاورزی که
مالکان آنها به صورت جمعی و روستاییان بودند ،فراهم شد.
تعاونیهای کشاورزی چین در اواسط دهه  1980ظهور کردند و با جنبش«کمون مردمی» کشاورزی
که در روزهای اولیه تأسیس جمهوری خلق چین مردم مجبور به عضویت در آنها و از داراییهای شخصی
خودشان محروم شده بودند ،متفاوت بود .ظهور تعاونیهای کشاورزی بر اساس این شرایط بود 230:میلیون
کشاورز چینی دارای حقوق استفاده از زمین بودند و میتوانستند زمینهای پایدار و زیر کشت داشته باشند
تا به طور مستقل فعالیت کنند؛ از سوی دیگر با توجه به عملیات مقیاس کوچک ،عملیات فردی کشاورزان
در زمینههایی مانند تخصیص عوامل تولید و ظرفیت آنها برای غلبه بر ریسک عملیاتی بسیار ضعیف بود.
بدون شک یک روش مؤثر برای حل تناقض میان عملیات در مقیاس کوچک و بازار بزرگ ،تعاونی بود.
بنابراین تعاونیهای کشاورزی در مناطق روستایی در سراسر چین ظهور کردند .بر اساس آمارهای وزارت
کشاورزی ،قبل از اعالم قانون جمهوری خلق چین در مورد تعاونیهای تخصصی کشاورزی ،تعداد کلیه
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انواع سازمانهای اقتصادی تعاونی روستایی در چین در سال  2006به  148000نفر رسیده بود .در طول
توسعه سازمانهای اقتصادی تعاونی روستایی هنوز برخی مشکالت که در ادامه آمده است وجود داشت که
حل نشد:
اول ،به دلیل فقدان مبنای قانونی ،سازمانهای اقتصادی تعاونی روستایی نمیتوانستند در مراجع
ذیصالح مربوطه ثبت شوند ،نمیتوانستند مجوز قانونی الزم برای مشارکت در فعالیتهای تجاری دریافت
کنند و هنگام درخواست وام بانکی و امضای قراردادها از سوی شرکای تجاری شناختهشده نبودند.
دوم ،سیستمهای مدیریت دقیق و سالم در سازمانهای اقتصادی تعاونی روستایی ایجاد نشده بود ،در
نتیجه ،سردرگمی زیادی در خصوص صالحیت عضویت ،حقوق و تعهدات ،ساختار حکمرانی ،توزیع مازاد و
غیره وجود داشت و از حقوق دموکراتیک و منافع اقتصادی کشاورزان عضو در سازمانهای تعاونی محافظت
نمیشد.
سوم ،سیاستهای مشخصی در جهت حمایت از سازمانهای تعاونی روستایی یا در جهت توسعه
تعاونیهای روستایی وجود نداشت.
به همین دلیل ،دهمین کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین شروع به تهیه پیشنویس قانون جمهوری
خلق چین در خصوص تعاونیهای تخصصی کشاورزی کرد که در بیست و چهارمین جلسه این کمیته در
تاریخ  31اکتبر  2006به بحث گذارده و تصویب شد و در اول جوالی  2007به اجرا درآمد .اعالم این قانون
نقش مهمی در تنظیم و توسعه بیشتر کلیه انواع سازمانهای اقتصادی تعاونی تخصصی روستایی که برای
حل تضاد بین عملیات کشاورزان در مقیاس کوچک و بازار کشاورزی بسیار مهم هستند ،داشت.
بر اساس آخرین آمار تا مارس  ،2012تعداد تعاونیهای تخصصی کشاورزی ثبتشده در بخشهای
یها پیوسته بودند که 17
اداری صنعت و تجارت به  550،000مورد رسیده بود و  43میلیون خانوار به تعاون 
درصد از کل خانوارهای ملی را تشکیل میداد .تعاونیها به طور گسترده در صنایع مختلفی همچون زراعت،
دامداری ،ماشینآالت کشاورزی ،شیالت ،جنگلداری توزیع شده بودند و متوسط درآمد خانوارهای عضو
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تعاونی بیش از  20درصد بیشتر از خانوارهای تعاونی غیرعضو در همان صنعت بوده است .کشاورزان به دلیل
توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی و افزایش رقابتپذیری بازاری آنها ضمن افزایش درآمد ،بیشتر
سازماندهیشدهاند.
منابع قانون تعاون
این قانون شامل  9فصل و  56ماده است؛ عناوین کلی فصول عبارتند از :مقررات و احکام ،تأسیس و
ثبت ،عضویت ،سازمان ،مدیریت مالی ،ادغام ،تقسیم و انحالل ،سیاست پشتیبانی ،مسئولیتهای قانونی و
احکامتکمیلی.
به منظور تأیید وضعیت شرکتی تعاونیهای تخصصی کشاورزی به عنوان اشخاص حقوقی و تنظیم
عملکرد آنها ،شورای دولتی جمهوری خلق چین مقررات اداری ثبت آنها را در  28می  2007صادر کرد که
از  1جوالی  2007الزم االجرا شد .سایر اقدامات نظارتی در مورد شرکتهای تعاونی تخصصی کشاورزی
مربوط به سیستم حسابداری مالی آنهاست که توسط وزارت دارایی صادر شد .مدل اساسنامه این شرکتها
توسط وزارت کشاورزی و اطالعیه مربوط به سیاستهای مالیاتی آنها توسط وزارت دارایی و اداره امور
مالیاتی دولت صادر شد.
پس از اجرای قانون ،نهادهای قانونگذاری محلی نیز اقدامات یا مقرراتی را برای اجرای قانون تحت
قدرت قانونگذاری مربوطه وضع کردند.
مطابق با هدف قانونگذاری برای قانون ،ویژگیهای قانونی زیر به عنوان بخشی از آن به تصویب رسید:
اول ،حفاظت از موقعیت غالب اعضای کشاورز تأکید میشود .این قانون حقوق دموکراتیک و منافع
اقتصادی اعضای کشاورز در تعاونیها را از طریق جنبههایی مانند ساختار عضویت تعاونیها ،تخصیص حق
رأی و دفع مازاد و غیره تعیین کرد .از نظر ساختار عضویت ،قانون الزام میکند که اعضای کشاورز باید بیش
از 80درصد کل اعضای یک تعاونی را تشکیل دهند .از نظر تخصیص حق رأی ،هر چند قانون به حق رأی
اضافی اجازه میدهد ،لیکن این قانون محدودیتهایی را در خصوص حق رأی اضافی ایجاد کرده تا از حق
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رأی اولیه اعضای کشاورز در تصمیمگیری در مورد مسائل تعاونی اطمینان حاصل شود .از نظر در اختیار
گرفتن مازاد ،قانون بر بازگشت آن به اعضا به منظور حفظ منافع اقتصادی اعضای تولیدکننده که عمدت ًا
کشاورزان عادی در مقیاس کوچک هستند تأکید میکند.
دوم ،قانون برای کاهش هزینههای تعاونیهای تخصصی کشاورزی آستانه نسبت ًا پایینی برای تأسیس
تعیین میکند .در مقایسه با سایر بازیگران بازار این شرکتها ممکن است از آزادی بیشتری در جنبههایی
مانند تعداد اعضا ،سهم سرمایه و سایر موارد برخوردار باشند که بیانگر فراگیربودن قانون است .به عنوان مثال
قانون مقرر میدارد که تعداد اعضای مؤسس باید بیش از پنج نفر باشد ،این در حالی است که سایر مقررات
در مورد تعیین اینکه آیا اعضا باید مشارکت سرمایهای و اینکه اص ً
ال باید ابزار چنین مشارکتی را داشته باشند
باید توسط اساسنامه خود شرکت تعاونی تعیینشود .در همین حال ،قانون به وضوح تصریح میکند که ثبت
تعاونیهای تخصصی کشاورزی رایگان است.
سوم ،قانون در اصل قانونی است که توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی را ترویج میکند و یک
سری سیاستهای ترجیحی برای حمایت از توسعه آنها در زمینههایی همچون هدایت دولت ،سیاستهای
صنعتی مطلوب ،حمایت مالی ،مشوقهای مالیاتی ،پشتیبانی پرسنل و غیره را در نظر میگیرد.
چهارم ،قانون بر حفاظت از خودگردانی تعاونیهای تخصصی کشاورزی تأکید دارد.
تعریف و اهداف تعاونی
ی تخصصی کشاورزی یک سازمان اقتصادی منفعت متقابل برای کسانی که محصوالت کشاورزی
تعاون 
مشابه تولید میکنند یا خدمات مشابه ارائه میدهند یا از عملیات تجاری مشابه کشاورزی استفاده میکنند
تعریف میشود .این بر اساس سیستم قرارداد خانوار روستایی و یک انجمن داوطلبانه است که به صورت
دموکراتیک توسط اعضایش کنترل میشود .تعاونیهای تخصصی کشاورزی از طریق خرید مشترک
نهادههای کشاورزی ،بازاریابی ،پردازش ،حمل و نقل ،ذخیرهسازی محصوالت کشاورزی ،ارائه اطالعات و
فناوریهای مرتبط به اعضای خود خدمت میکنند.
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به برخی نکات کلیدی در تعریف تأکید شده است:
اول ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی باید مبتنی بر سیستم قرارداد خانوار روستایی باشند .1سیستم قرارداد
خانوار پایه سیستم اقتصادی روستایی در چین است؛ کشاورزان ،تعاونیها را نه با هدف جایگزینی سیستم
مدیریت خانواده و بازگشت به سیستم کمون اصلی مردم ،بلکه به منظور کارکردن با یکدیگر در چارچوب
سیستم قرارداد خانوار برای غلبه بر موقعیت نامطلوب خود در رقابت در بازار ایجاد کردند .بر این اساس ،مقررات
مربوط به تعاونیهای مندرج در این قانون برای سازمانهای اقتصادی جمعی روستایی قابل اجرا نیست.
دوم ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی یک انجمن داوطلبانه است که توسط کسانی که در تولید و تجارت
محصوالت مشابه کشاورزی فعالیت میکنند یا ارائهدهندگان خدمات کشاورزی مشابه و خدمات تجاری
ایجاد شده است .از یک سو ،تأسیس این تعاونیها بر اساس منافع مشترک اعضایی است که در مشاغل
«مشابه» با عالیق مشترک اشتغال داشتند .از این رو ،سازمانهای اقتصادی تعاونی صرف ًا مبتنی بر محل در
محدوده این قانون قرار نمیگیرند .از سوی دیگر تعاونیهای تخصصی کشاورزی بر اساس اجتماع داوطلبانه
اعضا و مدیریت دموکراتیک شکل گرفته است ضمن اینکه در قانون این مطلب تأکید شده که تعاونیهای
تخصصی کشاورزی باید از اصل «عضویت داوطلبانه اعضا و خروج رایگان آنها» و اینکه «کلیه اعضا باید
برابر باشند و تعاونیهای تخصصی کشاورزی باید تابع مدیریت دموکراتیک باشند» تبعیت کنند.
سوم ،به لحاظ ماهیت ،تعاونی تخصصی کشاورزی یک سازمان اقتصادی کمک-متقابل است .اول از
همه قانون تأکید میکند که اعضا برای حفظ موقعیت نسبت ًا مستقل خود در بازار از خدمات تعاونی تخصصی
کشاورزی استفاده میکنند .گذشته از همه اینها ،تعاونی تخصصی کشاورزی یک سازمان اقتصادی است.
ت اصلی آنها سیاسی یا فرهنگی است ،موضوع این قانون نیستند.
سازمانهایی که فعالی 
هدف تعاونیهای تخصصی کشاورزی برآوردهساختن نیازهای اعضایشان است .برای دستیابی به این
هدف قانون تصریح میکند که این تعاونیها باید از اصول زیر پیروی کنند .1 :کشاورزان نقش غالب را در
 .1در چین بر اساس قانون اساسی ،مالکیت زمین کشاورزی به صورت جمعی به روستا تعلق دارد .در پی اصالحات اواخر دهه  ،1970زمین از طریق
قراردادهای بلندمدت با کمیته روستا به طور یکسان به کشاورزان اختصاص داده شده است .کشاورزان دارای حقوق استفاده و حق ارث از زمین
هستند به این معنی که زمین تحت سیستم قرارداد خانوار ،تحت مالکیت خصوصی کشاورزان شده است.
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بین اعضای آن ایفا کنند؛  .2هدف ،خدمت به اعضا و عمل به نفع مشترک کلیه اعضاست؛  .3پیوستن و
خروج از تعاونی باید داوطلبانه باشد؛  .4همه اعضا برابرند و تعاونیها به صورت دموکراتیک کنترل میشوند؛
 .5مازاد عمدت ًا باید بر اساس میزان حمایت اعضا تقسیم شود .توزیع بر اساس سرمایه نباید بیش از 40درصد
کل مازاد قابل واگذاری باشد.
محدوده تجاری تعاونی تخصصی کشاورزی ،فعالیتهای کشاورزی یا فعالیتهای تجاری مستقیم
با کشاورزی است .در بخشی از قانون به طور صریح خدماتی را که تعاونیهای تخصصی کشاورزی
به نفع اعضای خود ارائه میدهند ،فهرست شده است :خرید محصوالت کشاورزی تولیدشده ،بازاریابی،
پردازش ،حمل و نقل ،ذخیرهسازی محصوالت کشاورزی ،ارائه اطالعات و فناوری مربوط به تولید و مدیریت
کشاورزی .سازمانهایی که به طور خاص به کشاورزان خدمات مالی ارائه میدهند موضوع این قانون نیستند
اما کمک مالی متقابل میتواند در تعاونیهای تخصصی کشاورزی صورت پذیرد.
معیارهایعضویت
از تعریف تعاونی تخصصی کشاورزی میتوان دریافت که برخی نوآوریها در شناسایی و تمییز عضویت
این تعاونیها وجود دارد که در چین کام ً
ال قابل بحث است .هر شهروند ،شرکت ،آژانس وابسته به دولت یا
سازمان اجتماعیمدنی ،که در فعالیتهای مرتبط با تعاونی تخصصی کشاورزی مشغول هستند و میتوانند
از خدمات ارائهشده توسط آنها استفاده کنند ،با رعایت مفاد اساسنامه و آییننامهها واجدشرایط عضویت
در این تعاونی محسوب میشوند .با این حال آژانسهایی که عملکرد مدیریتی و اجرایی دولتی و عمومی
دارند ،نباید به عضویت این تعاونیها درآیند .بنابراین قانون به برخی ذینفعان همچون خردهفروشان و
سازمانهای خدماتی که لزوم ًا تولیدکنندگان کشاورزی نیستند اما در عملیات تجاری مرتبط با تعاونیها
مشغول هستند اجازه عضویت در تعاونیهای تخصصی کشاورزی را میدهد .با این حال قانون تعداد اعضای
غیر تولیدکننده را محدود میکند .در بخشی از قانون تصریح شده است که «حداقل هشتاد درصد اعضا باید
کشاورز باشند ».در تعاونیهای تخصصی کشاورزی که تعداد اعضای آنها کمتر از  20نفر است تنها یک
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شرکت یا سازمان وابسته به دولت یا سازمان اجتماعیمدنی میتواند عضو شود .در آن دسته از تعاونیهای
تخصصی کشاورزی که تعداد آنها از 20نفر بیشتر است ،تعداد شرکتها ،آژانسهای وابسته به دولت و
سازمانهای اجتماعیمدنی (تعداد اشخاص حقوقی) که میتوانند عضو شوند ،نمیتوانند از  5درصد کل تعداد
اعضا تجاوز کنند .از طرف دیگر ،میزان سرمایهای که یک عضو میتواند در اختیار داشته باشد توسط قانون
محدود نمیشود :این موضوعی است که به اساسنامه واگذار شده است.
حقوقمالکیت
این قانون به وضوح تعاونیهای تخصصی کشاورزی و حقوق مالکیت مربوط به اعضای آنها را تعریف
میکند .بر اساس قانون ،تعاونی تخصصی کشاورزی دارای حق مالکشدن ،استفاده و تصرف اموال ناشی
از سهم سرمایه اعضا ،وجوه ذخیره (وجوه انباشت) ،یارانه مستقیم از خزانه دولت ،کمکهای دیگران و
سایر داراییهایی که به طور قانونی به دست آمدهاند ،هستند .بر اساس پیشبینی قانون ،تعاونی تخصصی
کشاورزی باید مسئولیت بدهیهای با خواص مذکور را بپذیرند.
مقررات قانونی در مورد حقوق مالکیت اعضا بیانگر قصد قانونگذار برای اطمینان از موقعیت غالب
کشاورزان در یک تعاونی تخصصی کشاورزی است.
او ًال ،تعاونی مجاز است از سهم سرمایه اعضا در تعاونی استفاده کند .به عنوان مثال ،در طول عمر تعاونی،
کنترل مشترک توسط اعضا بر داراییهای هر یک از اعضای تعاونی وجود دارد.
ثانی ًا ،یک شرکت تعاونی بایستی یک حساب سرمایه اعضا به تقکیک اعضا به منظور حفظ سهم سرمایه
هر یک از ایشان ،وجوه ذخیره (وجوه انباشت) و میزان حمایت یا حجم معامالت ایجاد کند که میتواند
مبنای مهمی برای مشارکت اعضا در توزیع مازاد و نیز برخورداری آنها از مالکیت نهایی سهم سرمایه و
مازاد انباشته باشد .در بخشی از قانون اینطور مقرر شده است که «پس از خاتمه عضویت ،تعاونی تخصص
کشاورزی طبق فرم و محدودیت زمانی که در اساسنامه پیشبینی شده است ،سهم سرمایه و ذخیره خود را
متناسب با سهم سرمایه همانطور که در حساب او ثبت شده است ،به هر یک از اعضا باز میگرداند .مازاد
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قابل تقسیم قبل از خاتمه عضویت ممکن است مطابق با این قانون به عضو بازگردانده شود» .همچنین
مقرر میدارد که «عضوی که دیگر واجد شرایط عضویت نیست ،طبق اساسنامه ،باید در خسارت و پرداخت
بدهیهای تعاونی قبل از خاتمه عضویت سهیم باشد».
ثبت و تأسیس تعاونی تخصصی کشاورزی
ثبت تعاونیهای تخصصی کشاورزی یکی از موانع اصلی ایجاد و توسعه این سازمانها قبل از تصویب
قانون بود .مشکالت ثبت شامل موضوعاتی مانند مرجع ثبت ،الزامات و مراحل ثبت است .قانون مقرر
میدارد که برای ایجاد یا اصالح هر یک از آثار ثبت قانونی ،متقاضی باید درخواست مجوز کسب و کار در
بخش اداری صنعت و تجارت دهد .ثبت توسط بخش اداری صنعت و تجارت مطابق با سیستم اداری جاری
در چین است .بر اساس قانون مقررات متناظر در خصوص مراحل ثبت تعاونی نظیر اسناد مربوطه که باید
توسط متقاضی ارائه شود و مهلت ثبتنام نشاندهنده این است که هزینه ثبتنام رایگان است که این مسئله
بیانگر حمایت دولت از تعاونیهای تخصصی کشاورزی است.
بر اساس تجربه قانونگذاری سایر کشورها و با توجه به واقعیت تعاونیهای تخصصی کشاورزی چینی،
قانونشرایط ایجاد تعاونیهای تخصصی کشاورزی را به شرح زیر تعیین میکند:
اول ،برای ایجاد تعاونی تخصصی کشاورزی ،بر اساس قانون به بیش از پنج عضو شامل
کشاورزان(خانوارهای دهقانی) ،شرکتها ،مؤسسات ،سازمانهای اجتماعی و سایر اعضای شرکت نیاز است.
به منظور حفظ وضعیت و حقوق کشاورزان همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،درصد حداقلی از اعضای کشاورز
مورد نیاز است.
دوم ،قانون به محل شکلگیری و فعالیت تعاونی تخصصی کشاورزی میپردازد .تعاونی تخصصی
کشاورزی یک شخصیت حقوقی است .بنابراین محل شرکت باید به وضوح اعالم شود .با این حال با توجه
به ویژگیهای سازمانی و ویژگیهای تجاری یک تعاونی تخصصی کشاورزی ،ضروری نیست که تعاونی
از خودش محل اقامت داشته باشد و تا زمانی که اقامتگاه اعالمشده با اساسنامه تعاونی مطابقت داشته باشد،
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حتی میتواند نشانی منزل یک عضو باشد.
سوم ،قانون به سهم سرمایه اعضا میپردازد .قانون به وضوح تصریح میکند که سهم سرمایه اعضا به
طور کلی در دو جنبه زیر دارای اهمیت است:
 .1منبع اصلی تأمین مالی برای اداره کسب و کار تعاونی است و به عنوان ضمانت برای طلبکاران عمل
میکند .از آنجا که تعاونیهای تخصصی کشاورزی انواع مختلفی دارند و از نظر تجارت و مقیاس بسیار
متفاوت هستند ،اعمال یک الزام قانونی جهانی مبنی بر بکارگیری سهم سرمایه اعضا در درجه اول برای
فعالیتهای تجاری ،دشوار است.
 .2تعاونیهای تخصصی کشاورزی شرکای تجاری ثابتی دارند که معامالت آنها در درجه اول به
محصوالت کشاورزی بستگی دارد که میتواند به جای اینکه از سرمایه تعاونی که به واسطه سهم سرمایه
اعضا حاصل میشود ،توسط تعاونیهای تخصصی کشاورزی ارائه شود .در قوانین تعاونی سایر کشورها و
مناطق دیگر نظیر تایوان آستانههای مالی نسبت ًا پایینی وجود دارد و در برخی موارد هیچ آستانه مالی قانونی
برای ایجاد و تأسیس تعاونی وجود ندارد .بنابراین قانون مقرر میدارد که آیا اعضا باید سرمایهای پرداخت کنند
و روش و میزان آن مشروط به اساسنامه هر تعاونی است و این امر انعطافپذیری قانون را نشان میدهد.
در مورد قوانین مربوط به فدراسیونها (اتحادیهها) در میان تعاونیهای تخصصی کشاورزی از آنجا که
تعاونیهای تخصصی کشاورزی کمی در چین وجود دارند که تشکیل فدراسیونها را میدهند ،این قانون
هیچگونه مقرری در مورد فدراسیونها ندارد .به عبارت دیگر ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی که به طور
قانونی در چین تأسیس شدهاند به صورت مستقل عمل میکنند .پس از اجراییشدن قانون ،نیاز عینی به
فدراسیونهای تعاونی پدیدار شد و در نتیجه مقررات محلی در مورد الزامات عمومی فدراسیونهای تعاونی
وضع شد .با این وجود مشکل ثبتنام فدراسیونهای تعاونی اساس ًا توسط قانون تعاونی چین حل نشده است.
اگر فدراسیون تعاونی به صورت انتفاعی تأسیس نشده باشد ،ممکن است به عنوان یک سازمان اجتماعی در
بخش اداری محلی برای امور مدنی مطابق با مقررات ثبت و اداره سازمانهای اجتماعی ثبت شود.
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ساختارحکمرانی
ساختار حاکمیت تعاونیهای تخصصی کشاورزی در قانون به شرح زیر مشخص شده است:
".1در قانون آمده است که انتخابات و رأیگیری در مجمع عمومی اعضای تعاونی تخصصی کشاورزی
باید بر پایه یک-نفر-یک-رأی انجام پذیرد .هر یک از اعضا دارای یک حق رأی هستند ".در همین حال ،به
منظور رفع کمبودهای سرمایهای تعاونیها و تشویق معامالت بین اعضا و تعاونیها ،قانون یک سیستم حق
رأی اضافی در نظر گرفته است ،اما به منظور جلوگیری از آسیبرسانی به قدرت تصمیمگیری دموکراتیک
اعضای کشاورز ،این قانون محدودیتهایی را بر تعداد آرای اضافی تعیین میکند یعنی تعداد آرای اضافی
نباید از 20درصد کل آرای اصلی اعضا تجاوز کند .بر اساس قانون ،در اساسنامه یک تعاونی تخصصی
کشاورزی ممکن است اینکه اعضا با توجه به میزان حمایت یا سهم سرمایه دارای آرای اضافی هستند ،اشاره
شود .تعداد این اعضا باید در صورت تشکیل مجمع عمومی برای سایر اعضا آشکار شود و اساسنامه ممکن
است موضوعاتی را که این طبقه از اعضا حق رأی دارند ،محدود کند.
 .2یک تعاونی تخصصی کشاورزی دارای یک مجمع عمومی اعضا به عنوان هیئت حاکمه خود است
(ماده  ،)22و درتعاونیهای تخصصی کشاورزی با بیش از 150عضو ،آئیننامهها ممکن است جایگزین
مجمع عمومی اعضا شوند (ماده  .)25این قانون همچنین مقرر میدارد که تعاونی تخصصی کشاورزی باید
دارای یک رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده قانونی خود باشد ،اما اینکه آیا اص ً
ال تعاونی هیئت مدیره
خواهد داشت یا خیر ،به اختیار تعاونی است .و از آنجا که فعالیتهای تجاری در ارتباط با تعاونی تخصصی
نسبت ًا کوچک شامل مشارکت کامل کلیه اعضا میشود ،ایجاد یک ارگان مدیریتی تخصصی نیز همچنین
به اختیار تعاونی تخصصی کشاورزی است .یک ارگان مدیریتی تعاونی تخصصی کشاورزی ممکن است بر
اساس نیاز واقعی اقدام به انتخاب یک ناظر اجرایی یا یک هیئتی از ناظران نماید.
 .3به منظور جلوگیری از آسیبرسانی به منافع تعاونیهای تخصصی کشاورزی توسط رفتار برخی از
اعضای آن و محافظت از تعاونیهای تخصصی کشاورزی در برابر مداخالت خارجی ،قانون مقرراتی را برای
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جلوگیری از رقابت نامناسب یا تضاد منافع تعیین میکند .در بخشی از قانون همچنین آمده است که «هیچ
نهادی که امور عمومی را اداره میکند نمیتواند به هیچ تعاونی تخصصی کشاورزان بپیوندد ».در ماده30
قانون تصریح شده است که رئیس هیئت مدیره ،ادارهکنندگان یا مدیران تعاونیهای تخصصی کشاورزان
نباید به صورت همزمان به عنوان رئیس هیئت مدیره ،ادارهکننده یا مدیر سایر تعاونیهای تخصصی
کشاورزان که کسب و کار مشابهی انجام میدهند ،باشند».
ایجاد تعادل منطقی بین حقوق و تعهدات بین شرکای تجاری تعاونی و اعضا مسئله مهمی است که
باید توسط قانون حل شود .در توسعه کنونی تعاونیهای تخصصی کشاورزی در چین ،کشاورزان به عنوان
اشخاص حقیقی به تعاونی میپیوندند ،بنابراین حقوق دموکراتیک و منافع اقتصادی آنها در تعاونی همیشه
توسط اعضای غیرکشاورز که موقعیت اقتصادی قویتری دارند ،محدود میشود .بنابراین ،مهم است در
قوانین به جهت اطمینان از اینکه موقعیت اعضای کشاورز در تعاونی همچنان غالب است ،برای هر یک از
کشاورزان اولویت در نظر گرفته شود .به همین منظور ،قانون مجموعهای از حمایتهای قانونی از حقوق
دموکراتیک و اقتصادی اعضای کشاورز را در تعاونی تخصصی کشاورزان ایجاد میکند.
همانطور که گفته شد ،قانون الزاماتی را در خصوص نسبت اعضای کشاورز به دیگر انواع اعضای تعاونی
تخصصی کشاورزی تعیین میکند.
همچنانکه پیشتر اشاره شد اگر چه قانون اجازه صدور آرای اضافی را میدهد ،اما این امکان را برای
محافظت از اصل «یک عضو  ،یک رأی» محدود میکند.
مواد  20 ،19و  21قانون به اعضا حق خروج از تعاونی تخصصی کشاورزی را میدهد.
عالوه بر این اعضا میتوانند مستقیم ًا در مدیریت داخلی تعاونی مشارکت داشته باشند و همچنین
میتوانند بر فعالیتهای تجاری تعاونیها از طریق مجمع عمومی اعضا ،مجمع عمومی نمایندگان اعضا و
ارگانهای نظارتی تعاونی نظارت کنند.
بر اساس بخش دیگری از قانون ،اعضای تعاونی تخصصی کشاورزی حق استفاده از خدمات ارائهشده

اندیشکده تعاون و توسعه

114

توسط تعاونی و امکانات تولید و عملیات تجاری وابسته به آن را دارند .اعضا طبق اساسنامه یا مصوبه مجمع
عمومی اعضا از مازاد برخوردار میشوند.
در ماده  36قانون آمده است که تعاونی تخصصی کشاورزی باید یک حساب شخصی برای هر یک از
اعضا ایجاد نماید.
در ماده  37قانون ،مقرراتی در مورد حقوق اعضا برای سهم مازاد تعیین شده است .مجمع عمومی به
عنوان هیئت حاکمه تعاونی و برای تضمین حقوق اعضای عادی از حقوق زیر برخوردار است:
حق  .1تصویب و اصالح اساسنامه؛  .2انتخاب هیئت مدیره ،سرپرست اعضای نظارت و اعضای کمیته
نظارت؛  .3تصمیمگیری در خصوص واگذاری اموال ،سرمایهگذاری ،تعهدات و سایر تصمیمات کلیدی؛
 .4تصویب گزارش عملکرد ساالنه و طرح تخصیص مازاد و کسری بودجه؛  .5حل ادغام ،شکاف ،از هم
پاشیدگی و انحالل؛  .6تعیین تعداد ،صالحیت و مدت تصدی؛  .7استماع گزارش هيئت مديره در مورد تغيير
اعضا؛  .8تعیین سایر حقوق مطابق اساسنامه.
با توجه به اعتبار مصوبات ،به منظور حفظ منافع اعضای تولیدکننده ،قانون ملزم میکند که بیش از دو
سوم کل اعضا بایستی در مجمع عمومی شرکت کنند؛ انتخابات و مصوبه باید با نصف یا بیشتر از کل آراء
در مجمع عمومی برگزار و تصویب شود ،در حالی که اصالح اساسنامه و ادغام ،انشعاب و انحالل با دو سوم
آرای رأی داده شده به تصویب میرسد مگر اینکه در اساسنامه به درصد باالتری اشاره شده باشد.
جنبههایمالی
این که آیا سیستم مالی تعاونی تخصصی کشاورزی معقول و دقیق است مستقیم ًا بر اینکه آیا تعاونی
میتواند به روشی منظم و سالم کار کند و آیا میتواند از منافع حیاتی اعضای خودش محافظت کند ،اثرگذار
است .این قانون مقررات مربوط به سیستم مالی تعاونی تخصصی کشاورزی را در پنج زمینه زیر تعیین
میکند:
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 .1بخش مالی شورای دولتی ،اقدامات مدیریتی خاصی را برای اطمینان از قانونیبودن مدیریت مالی
تعاونیهای تخصصی کشاورزی تدوین کرده است .در ماده  32این قانون آمده است بخش مالی شورای
دولتی باید طبق قوانین و مقررات اداری مربوطه ،قوانین حسابداری را برای تعاونیهای تخصصی کشاورزی
تنظیم کند .یک تعاونی تخصصی کشاورزی باید از این قوانین همچنان که در ادامه و در بندهای  5-2آمده
است ،تبعیت نماید:
 .2تعاونیهای تخصصی کشاورزی باید افشای مالی را اجرا و پیادهسازی نمایند؛ رئیس هیئت مدیره یا
هیئت مدیره باید مطابق مفاد اساسنامه ،گزارشات تجاری ساالنه ،طرح توزیع مازاد ،گزینههای رفع زیان را
تهیه نمایند همچنانکه اقدام به تهیه حسابهایی جهت بازرسی اعضا میکنند.
 .3همانطور که اشاره شد ،یک تعاونی تخصصی کشاورزی بایستی یک سیستم حسابداری اعضا را
پیادهسازی نماید و برای هر یک از اعضا ،در راستای حفاظت از حقوق مالکیت ایشان یک حساب عضو ایجاد
نماید تا سهم سرمایه ،صندوق انباشت (ذخیره) و حجم (میزان) معامالت او در تعاونی تخصصی کشاورزی
به صورت شفاف ثبت شود.
 .4یک تعاونی تخصصی کشاورزی باید سیستمهای حسابداری جداگانهای را برای تجارت بین تعاونی
و اعضای آن و تجارت بین تعاونی و غیر اعضای آن پیادهسازی نماید .نیاز به دو سیستم حسابداری مجزا،
ویژگیهای اساسی متمایزکننده تعاونیهای تخصصی کشاورزی از سایر سازمانهای اقتصادی را منعکس
و همچنین اجرای مؤثر سیاستهای دولت در حمایت از تعاونیهای تخصصی کشاورزی را تضمین میکند.
 .5اصول تعاونی مورد حمایت اتحادیه بینالمللی تعاون تأکید میکند که تعاونی برای برآوردهساختن
نیازهای سرمایهای بایستی یک ذخیره مشترک غیرقابل تقسیم ایجاد کند .روند قانونگذاری تعاونی
تخصصی کشاورزی چین باید انواع مختلف تعاونیها و نیازهای سرمایهای آنها را در نظر بگیرد .این روند
همچنین بایستی خروج از صندوق انباشت (ذخیره) در صورتی که رابطه ملکیت نامشخصی وجود داشته
باشد را در نظر بگیرد چرا که بر اساس آموزههای جنبش تعاونی کشاورزی قبلی چین ،این خروج میتواند
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بر اشتیاق کشاورزان برای همکاری و حقوق مالکیت اعضای کشاورزان اثرگذار باشد .به همین دلیل ،قانون
اجازه عملکرد نسبت ًا انعطافپذیر سیستم صندوق انباشت (ذخیره) تعاونیهای تخصصی کشاورزی را میدهد:
اول اینکه ،آیا راهاندازی صندوق انباشت (ذخیره) در اختیار تعاونی تخصصی کشاورزان است به این معنا که
هیچ سیستم صندوق انباشت (ذخیره) قانونی توسط قانون تعیین نشده است .دوم ،آنچه از صندوق انباشت
(ذخیره) برداشت میشود باید برای هر یک از اعضا تعیین شود ،در حساب هر یک از اعضا ثبت شده و بر
اساس مشارکت هر یک از اعضا در تقسیم مازاد ،به منظور حفظ حقوق مالکیت هر یک از اعضا کسر شود.
سوم ،یک عضو میتواند هنگام خروج از تعاونی که فراتر از اصل تجزیهناپذیری صندوق ذخیره اتحادیه
بینالمللی تعاون است با توجه به وضعیت حساب خود ،سهم سرمایه و سهم مربوطه خود را در صندوق
انباشت (ذخیره) برداشت کند.
هسته اصلی سیستم توزیع مازاد تعاونیهای تخصصی کشاورزی در برخورد صحیح با ارتباط میان
اعضای مشارکتکننده و اعضای غیرمشارکتکننده که به هر حال از خدمات تعاونی استفاده میکنند ،نهفته
است .تعاونیهای کالسیک به این اصل پایبند هستند که مازاد تعاونی باید متناسب با حجم معامالت بین
تعاونی و اعضای آن ،میان اعضا توزیع شود .در واقع حذف پرداخت سود سهام ذخیرهشده مانع شکلگیری
سرمایه میشود .این مشکل رایج کنونی کلیه تعاونیها در چین است .چین به دنبال آموختن از تجارب و
قوانین همکاری در سایر کشورها حفاظت از منافع اعضای کشاورز را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده
است .به منظور انعکاس ویژگیهای اساسی تعاونیها و حفظ منافع اعضای کشاورز در بخشی از قانون
همانطور که پیشتر اشاره شد آمده است «مازاد عمدت ًا متناسب با حجم معامالت بین تعاونی و اعضای
آن توزیع میشود” .ماده  37قانون به طور خاص مقرر میکند که «کل مبلغی که به عنوان سود حمایتی به
اعضا بازگردانده میشود نباید کمتر از 60درصد مازاد ،قابل تقسیم باشد» .به منظور حفاظت از منافع اعضای
سرمایهگذار ،قانون پیشبینی میکند که مازاد باقیمانده ،پس از پرداخت حمایت ،باید بر اساس سهم سرمایه
و صندوق انباشت(ذخیره) ثبتشده در حساب هر یک از اعضا ،میان اعضا توزیع شود.
عالوه بر این ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی ملزم به پذیرش اموال ناشی از یارانههای مالی دولتی و
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سایر کمکهای مالی هستند و باید این موارد با توجه به تعداد اعضا در زمان توزیع مازاد به حساب هر یک
از اعضا تقسیم و واریز شود .این تقسیمبندی ،پایهای برای تقسیم و توزیع سود است.
ادغام ،تقسیم ،از هم پاشیدگی و انحالل
با توجه به ویژگی تعاونیهای تخصصی کشاورزی و توسعه آنها در چین ،قانون مقرراتی را در خصوص
از هم پاشیدگی و انحالل تعاونی متفاوت از آنچه در سایر قوانین ارائه شده ،تعیین میکند و این تفاوتها
عمدت ًا در جنبههای زیر منعکس میشود .1 :در مورد انحالل ،اگر کلیه اعضا و طلبکاران از تیم انحالل
اطالعی دریافت کنند ،تیم انحالل از تعهد اعالم عمومی انحالل منصرف خواهد شد .2 .زمانیکه یک
تعاونی تخصصی کشاورزی در حال انحالل است ،یارانههایی که مستقیم ًا از دولت دریافت میکند که بخشی
از دارایی تعاونی است نباید به عنوان مازاد اموال قابل توزیع میان اعضای تعاونی تقسیم شود و اقدامات الزم
برای دفع این داراییها توسط شورای دولتی تدوین میشود .3 .هنگامی که یک تعاونی اعالم ورشکستگی
میکند ،پس از استفاده از داراییهای ورشکستگی برای پرداخت هزینههای ورشکستگی و تسویه بدهیها به
نفع مشترک طلبکاران ،اولویت با تسویه حساب اعضای برجسته اعضای کشاورز تعاونی است .این امر نشان
از آن دارد که بدهی ناشی از معامالت بین اعضای کشاورز و تعاونی با بدهیهای مشترک تعاونی متفاوت،
فلذا از اولویت برخوردار است.
هدایت و پشتیبانی دولت
دولت به دالیل زیر از تعاونیهای تخصصی کشاورزی حمایت میکند :اول ،تعاونی در اصل ترکیبی از
گروههای آسیبپذیر است بنابراین حمایت دولت میتواند قدرت چانهزنی گروههای آسیبپذیر را در معامالت
بازار بهبود بخشد .به عالوه اینکه قدرت چانهزنی مناسب یک الزام عینی برگرفتهشده از اصل رقابت عادالنه
در اقتصاد بازار است .دوم ،تعاونیهای تخصصی کشاورزان مبتنی بر سیستم قرارداد خانوار ،تکاملیافته فرآیند
صنعتیشدن کشاورزی هستند و نقش مهمی در حل خطرات طبیعی و بازاری کشاورزان در عملیات خانواری
مقیاس-کوچک برای افزایش درآمدشان دارند .بنابراین حمایت از تعاونیهای تخصصی کشاورزان ،حمایت
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از کشاورزی ،مناطق روستایی و کشاورزان است .سوم ،حمایت از تعاونیها بخش مهمی از قوانین تعاونی
کشورهای جهان است اما شیوههای حمایت میان کشورهای مختلف ،متفاوت است.
قانون به صراحت بیان میکند که مسئولیت حمایت از توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی بر
عهده کلیه سطوح دولت است و بخشهای اداری کشاورزی و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه باید
هدایت ،پشتیبانی و خدمات برای شکلگیری و توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی ارائه دهند .این قانون
همچنین مفادی در زمینه حمایت مالی و مالیاتی در جهت توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی دارد؛
در ماده  49این قاون آمده است که «دولت باید از پروژههای ساختمانی برای توسعه کشاورزی و اقتصاد
روستایی حمایت کند و وظیفه چنین توسعهای را به تعاونیهای تخصصی کشاورزی بسپارد» .این مفاد
نشاندهنده سیاست ملی به نفع توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی است.
پس از اجرای قانون ،کلیه سطوح دولت پروژههای نمایشی تخصصی کشاورزی را برای حمایت مالی
از تعاونیها تأسیس کردند .برای دریافت حمایت مالی ،تعاونی بایدشرایط زیر را داشته باشد :اول ،آنها باید
الزامات اساسی قانون در جنبههایی همچون ساختار سازمانی ،ساختار حکمرانی و توزیع مازاد ،برخورداری از
مکانیسم عملکرد مناسب و سیستم مدیریت داخلی قوی را برآورده سازند .دوم ،آنها به طور کلی باید در
مقیاس بزرگ با بیش از  100نفر از اعضای خانوار باشند تا ثابت شود که آنها ظرفیت حمایت از عملکردهای
کشاورزان را دارند .سوم ،اعضای آنها باید به طور قابل توجهی بیشتر از افراد غیرعضو درآمد داشته باشند و
چهارم ،توسعه آنها باید با سیاستهای توسعه صنعت کشاورزی محلی مطابقت داشته باشد به عنوان مثال،
از تعاونی دوستدار محیط زیست ،انتظار بهبود منابع وشرایط محیطی میرود.
قانون ضد انحصار جمهوری خلق چین این چنین مقرر میدارد که «قانون ضد انحصار برای انجمنها یا
همکاری تولیدکنندگان کشاورزی یا سازمانهای اقتصادی روستایی در زمینه تولید ،فرآوری ،فروش ،حمل
ت ضد انحصاری متعلق به
و نقل ،ذخیره محصوالت کشاورزی و غیره قابل اجرا نیست» .این حکم معافی 
تعاونیهای تخصصی کشاورزی را منعکس میکند.
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امروزه سیاستهای حمایتی دولت از تعاونیها گستردهتر و مشخصتر است ،مانند سیاست ترجیحی
برای تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای فعالیت داوطلبانه بر روی تعاونیها؛ تعاونیهای تخصصی
کشاورزی دارای اولویت دسترسی به پروژههای عمران دولتی هستند؛ ضمن اینکه این تعاونیها از سیاست
ترجیحی ترویج ورود محصوالتشان در سوپر مارکتها ،جوامع شهری و غیره برخوردار هستند .دولتهای
محلی همچنین سیاستهای خاصی برای تشویق توسعه تعاونیهای تخصصی کشاورزی دارند .به سادگی،
توسعه تعاونیهای کشاورزی به طور فزایندهای در نگاه سیاسی مطلوبتری دیده شده است.
حمایت مالیاتی
تعاونیها برای معافیت مالیاتی محصوالت کشاورزی ،فرآوری ،خدمات بازاریابی و سایر فعالیتهای
کشاورزی که توسط دولت تعیین شده واجدشرایط هستند .اعالمیه مربوط به سیاستهای مالیاتی مربوط به
تعاونیهای تخصصی کشاورزی که توسط وزارت دارایی و اداره مالیات دولت در سیاستهای مالیاتی سال
 2008منتشر شده شامل چهار جنبه زیر است:
 .1تعاونیهای تخصصی کشاورزی هنگام فروش محصوالت اعضا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
معاف هستند .این رفتار بازاریابی شبیه به کشاورزانی است که به صورت فردی اقدام به فروش محصول
خود میکنند.
 .2زمانیکه پرداختکنندگان مالیات از تعاونی تخصصی کشاورزی ،محصوالتی را خریداری کنند آنها
میتوانند از13درصد معافیت مالیاتی بر مالیات ارزش افزوده خود بهرهمند شوند.
 .3تعاونیهای تخصصی کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت فروش بذر ،کود
پزشکی ،آفتکش و ماشینآالت مزرعه به اعضای خود معاف میشوند.
 .4تعاونیهای تخصصی کشاورزی زمانی که با اعضای خود قرارداد خرید محصوالت را میبندند یا
هنگام خرید نهادههای کشاورزی برای اعضا از پرداخت حق تمبر معاف میشوند.
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عالوه بر این ،تعاونیهای تخصصی کشاورزی نیز مانند سایر شرکتها از پرداخت مالیات بر درآمد
شرکتها برای پردازش اولیه محصوالت کشاورزی معاف هستنند.
با این وجود ،چالشهایی برای تعاونیهای تخصصی کشاورزی وجود دارد که واجدشرایط معافیت
مالیاتی هستند .یکی از چالشها سیستم مدیریت فاکتور در مناطق روستایی چین است که بسیار سخت و
پیچیده است .بسیاری از دفاتر مالیاتی محلی مدیریت سهمیه-فاکتور کوچک را تصویب میکنند .این امر
منجر به هزینههای عملیاتی اضافی برای تعاونیهای تخصصی کشاورزی با حجم تجاری زیاد شده است.
آنها مجبورند برای درخواست تخفیف مالیاتی اغلب به اداره مالیات مراجعه کنند .چالش دیگر مربوط به
طبقهبندی محصوالت کشاورزی اولیه است .مقررات غیرمنطقی زیادی در مورد تعریف محصوالت اولیه
کشاورزی وجود دارد که منجر به تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر محصوالت کوچک با ارزش افزوده شده است.
عالوه بر این از آنجا که محصوالت کشاورزی مجازند ،بخشی از پیشنهاد بازار تعاونی باشند و فروشندگان
ورودی این محصوالت مجاز به پیوستن به تعاونیها هستند ،بسیاری از آنها برای دریافت تخفیف مالیاتی
اقدام به ثبت تعاونیها میکنند .در غیاب نظارت صحیح ،تأثیر منفی جدی بر توسعه سالم تعاونیهای
تخصصی کشاورزی میتواند رخ دهد کما اینکه پیشتر رخ داده است.
تعاون میان تعاونیها
در فرآیند تدوین قانون ،تعاونیهای کشاورزی در مراحل اولیه توسعه بودند و همانطور که گفته شد
تعداد کمی فدراسیونهای تعاونی وجود داشتند بنابراین این قانون ،سیستمی برای فدراسیونهای تعاونی
ایجاد نکرد .از زمان تصویب قانون ،به منظور افزایش رقابت ،تعدادی از فدراسیونهای تعاونی شروع به ظهور
کردهاند ،بنابراین ،الزامات عمومی برای فدراسیونهای تعاونی در تدابیر اجرایی ،قوانین و مقررات قانونی که
توسط مقامات قانونگذاری استانی تعیین شده ،ارائه شده است.
یکی دیگر از راههای تعاون میان تعاونیها ،ایجاد وابستگی ضعیف میان تعاونیها است که معمو ًال به
عنوان یک سازمان اجتماعی در بخش اداری امور مدنی ثبت میشود .بر اساس مفاد آییننامه ثبت و اداره
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سازمانهای اجتماعی ،سازمانهای اجتماعی نباید به فعالیتهای تجاری سودآور بپردازند.
در برخی نقاط ،به ویژه در مناطق ساحلی شرقی ،ادغام تعاونیهای مشابه وجود دارد اما امر رایجی نیست.
پس از ادغام ،تعاونی ادغامشده بزرگتر میشود و موقعیت رقابتی آن در بازار به طور قابل توجهی افزایش
مییابد .به دلیل محدودیتهای قانونی ،فدراسیونهای تعاونی در اکثر مناطق روستایی چین با موانع ثبت
نام روبرو هستند.
معمو ًال ،تعاون میان تعاونیها مبتنی بر یک رابطه قراردادی است ،به عنوان مثال یک تعاونی تولید
تخممرغ و تعاونی بازاریابی ممکن است تخممرغها و سایر موارد تولیدشده توسط سایر تعاونیها را در یک
شبکه فروش مستقر به فروش رسانند.
جمعبندی
از آنجا که تعاونیهای تخصصی کشاورزی در چین در مراحل اولیه توسعه قرار دارند ،قانون به طور کلی
واقعیت ویژگیهای نهادی و عملیاتی تعاونیهای تخصصی کشاورزی کنونی را منعکس کرده است .این
قانون با قوانین تعاونی کالسیک موجود در سایر نقاط جهان کام ً
ال متفاوت است ،چرا که ویژگیهای خاص
چین در این قانون گنجانده شده و آمده است.
در آیندهای نزدیک چون همگنی اعضا به یک مسئله جدی تبدیل میشود ،خطر قطبیشدن داخلی
در بین اعضای تعاونی وجود دارد .این مسئله میتواند مانع توسعه سالم تعاونیها در چین شود .در مناطق
روستایی چین ،مقیاس فعالیت یک کشاورز بسیار کوچک است و کشاورزان عادی فاقد تجربه و توانایی
تجاری هستند .برای به دست آوردن بازار ،این امر کام ً
ال متداول است که به تعاونیها همراه با کشاورزان
مقیاس-کوچک در چین ضمن هدایت شرکتهایی اجازه داده میشود تا در تولید ،عرضه سرمایه ،ساختن
نام تجاری ،شبکه بازار و غیره در بازار تعاونی به مزیت دست یابند .این قانون همچنین تعاونیهایی را که بین
شرکتهای ارائهدهنده خدمات و کشاورزان دریافتکننده خدمات ایجاد میشوند را به رسمیت میشناسد.
با این حال ،در چنین تعاونیهایی ،کشاورزان بر خالف شرکتها قدرت و تسلط کمتری دارند که منجر به
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وابستگی کشاورزان مقیاس-کوچک به شرکتها شده است.
در چنین زمینهای برخی تعاونیها بر افزایش سرمایه هر دو نوع عضو در تعاونی تأکید فزایندهای داشتهاند،
به گونهای که نقش و وضعیت سرمایه در اولویت تعاونی است و هیچ ترجیحی به سهام سرمایه اعضا ندارد.
این امر منجر به یک عدم تعادل بزرگ میان اولویت دادهشده به سهام سرمایه اعضا و سایر سهام سرمایه
میشود و اغلب این پیامد را دارد که اکثر سهام سرمایه در اختیار اعضای هیئت مدیره باشد .تمایل به این
است که تعاونیهای منتج به این ساختار به شرکتهای محدود مبدل شوند.

نظام حقوقی تعاون در کشور ژاپن
نویسنده :آکرا کوریموتو
ترجمه :لیال عربسرخی
1

1. Akira Kurimoto
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خالصه متن
  *نظام حقوقی تعاونی ژاپن بر اساس الگوی پروس صورتبندی نموده است ،مشاوران حقوقی دولت آلمان مانند پل
مایت 1و اودو اگرت 2پیشنهاد ایجاد تعاونی به سبک رایفایزن 3را ارائه دادند.
  *حداقل تعداد اعضاء در یک تعاونی کشاورزی  ۱۵نفر است.
  *سیستم حکمرانی تعاونیها از مجمع عمومی ،هیئت مدیره و حسابرسان تشکیل شده است .هیئت مدیره  و مدیر
نماینده ،ارکانی قانونی هستند که به موجب مفاد قانون اساسی اخیراً معرفی شدهاند که در آن اولی در مورد امور مهم
در اداره بازرگانی تصمیمگیری و نظارت میکند .دومی مسئول اجرای طرحهای تجاری و دارای اختیاراتی برای کلیه
اعمال حقوقی و فراقانونی مربوط به فعالیتهای تعاونی است.
  *مهمترین نقاط عطف توسعه تعاون در کشور ژاپن عبارت از تصویب قانون تعاونی صنعتی 4در سال  ۱۹۰۰و قوانین
مصوب سال  ۱۹۴۵و پس از آن میباشند .در این سال مرکز ثقل قانونگذاری و مدیریت تعاونیها از اتحادیه مرکزی
تعاونیهای صنعتی به سازمانهای تعاونی پس از جنگ را که در ارگانهای مختلف فدرالی شده بودند ،تغییر یافت.
  *در سال  ،1988پیرو برگزاری کمپین ضدتعاونی توسط خردهفروشان کوچک ،که تعاونیهای مصرفی بزرگ را
هدف قرار داده بودند ،قانون مالیات ویژه شرکتها به تعاونیهای نیز تسری یافت و بدینترتیب مالیاتی با نرخ 6
درصد (در مقایسه با شرکتهای عمومی  18درصد) به آنها نیز تعلق گرفت.
  *دو نوع نهاد فدرال برای تعاونیهای کشاورزی شامل :فدراسیون تعاونی 5و اتحادیه مرکزی 6وجود دارند .اولی ،برای
انجام وظایف مشترک اقتصادی از جمله :عرضه ،بازاریابی ،بیمه و اعتبار سازماندهی شده است.
  *اتحادیه تعاونی مصرفکنندگان ژاپن ،7ارکان ۳گانهای دارند .۱ :اتحادیه مرکزی :راهنمایی ،ارتباط و تعدیل برای تمام
انواع تعاونیها ارائه میدهد  .۲اتحادیه ملی :برای راهنمایی تعاونیهایی که فعالیت خردهفروشی دارند  .۳فدراسیون
ملی :برای تعاونیهای عمدهفروشی و خردهفروشی فعالیت میکند.
  *تبعیت باالی قانون تعاونی صنعتی از کنترل دولتی به قانون انجمنهای اعتباری تعاونی در هندوستان در سال ۱۹۰۴
شباهت داشت .با وجود ویژگیهای مشترک میان قانون تعاونی صنعتی در ژاپن و قانون مذکور در هندوستان ،هنوز
هم تفاوتهای قابل توجهی وجود داشت ،به طور مثال قانون ژاپن برای تزریق مستقیم سرمایه و یا مدیریت دولتی
آماده نشده بود.
  *پایان جنگ جهانی دوم ،فرصتی را برای تفکیک قوانین تعاونی فراهم آورد و به شدت تحت تأثیر معاملهگران
1. Paul Mayet
2. Udo Eggert
3. Raiffeisen-style
4. Industrial Cooperative Law (ICL): Sangyo Kumiai Ho
5. Rengokai
6. Chuokai
)7. The Japanese Consumers’ Cooperative Union (JCCU
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(ذینفوذان) جدید 1به عنوان طرفداران دموکراسی اقتصادی قرار گرفت .قانون تعاونی کشاورزی 2در سال  ۱۹۴۷در
جهت تقویت اثرات اصالحات ارضی 3به تصویب رسید .این قانون ،پیرو قانون تعاونیهای صیادی در  ،۱۹۴۸قانون
شرکتهای تعاونی خرد و متوسط در سال  ،۱۹۴۹قانون بانک شینکین 4در  ۱۹۵۱و قانون بانک کار در  ۱۹۸۳شکل
گرفت.
  *قانون انجمن تعاونی معیشت مصرفکننده و قانون تعاونیهای کشاورزی دو قانون باالدستی مرجع برای مقررات
تعاونیها در کشور ژاپن هستند.
  *قانون مدنی شماره  ۸۹در آوریل  ۱۸۹۶و قانون تجارت شماره  ۴۸در  ۹مارس  ۱۸۹۹دو مرجع هم برای تنظیم و
اصالح نظام حقوقی تعاون در کشور ژاپن هستند.
  *تعاونیها در طیف گستردهای از فعالیتها از ارائه دستورالعملهایی برای مدیریت و بهبود کشاورزی و فناوری تا
ایجاد تسهیالت الزم برای زندگی روزمره اعضاء و از توزیع ،پردازش ،ذخیره و بازاریابی کاالهای تولید شده توسط
اعضاء تا خدمات ارزانقیمت بهداشتی و پزشکی مشغول میباشند .بر این اساس ،تعاونیها به دو دسته تعاونیهای
چند منظوره ( )Sogo Nokyoو تکمنظوره ( )Senmon Nokyoتقسیم میشوند.
  *همانطور که قبال ذکر شد ،تعاونیهای مصرفی بر اساس منطقه یا شغل مشخص میشوند .آنها به عنوان  chiiki

 seikyoشامل تعاونیهایی که در منطقهای همگن به لحاظ قانونی و  shokuiki seikyoناظر بر تعاونیهایی که در یک
شغل مشخص فعالیت میکنند ،طبقهبندی میشوند .تعاونیهای ترکیبی مانند  Toyota Motor Corpنیز وجود دارند،
که از بدو امر برای خدماترسانی به کارکنان شرکت تویوتا ایجاد شد ،اما به تدریج فعالیت خود را با هدف ارائه
خدمات به مردم منطقه مورد سکونت خود گسترش داد.
  *قانون سرمایهگذاری در سهام ممتاز توسط مؤسسه مالی ساختار یافته تعاونی (شماره  44از  12مه  )1993به
تعاونیهای مالی اجازه میدهد تا سهام ممتاز را به منظور تقویت سرمایه شرکت تعاونی به افراد غیر عضو صادر
کنند.
  *تعاونیها باید در سیستم ثبت تجاری و شرکتی 5نامنویسی کنند تا به عنوان موجودیتی حقوقی 6ثبت شده و اطالعات
آنها نیز در دسترس عموم قرار گیرد.
  *به استثناء مواردی چون  Noji Kumiai Hojinو تعاونیهای مصرفی ،هیچ قانون مشخصی برای تبدیل تعاونیهای
کشاورزی یا مصرفی به اشکال متعارف در دیگر شرکتها وجود ندارد (تعاونیزدایی.)7

1. New Dealers
2. Agricultural Cooperative Law (ACL): Nogyo Kyodokumiai Ho
3. Agrarian Reform
4. Shinkin
5. Corporate
6. corporate bodies
7. Demutualization
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مقدمه
مهمترین نقاط عطف توسعه تعاون در کشور ژاپن عبارت از تصویب قانون تعاونی صنعتی 1در سال ۱۹۰۰
و قوانین مصوب سال  ۱۹۴۵و پس از آن میباشند .قانون تعاون در ژاپن پایههای همکاری رسمی تمام
تعاونیها به عنوان بخشی از اتحادیه مرکزی تعاونیهای صنعتی 2در مقام تنها سازمان رسمی در رأس در بر
میگیرد ،در حالیکه قانونگذاری پس از  ۱۹۴۵چارچوب قانونی سازمانهای تعاونی پس از جنگ را که در
ارگانهای مختلف فدرالی شده بودند ،تعیین نمود .از آنجایی که نظام حقوقی تعاونی خود را بر اساس الگوی
پروس صورتبندی نموده است ،مشاوران حقوقی دولت آلمان مانند پل مایت 3و اودو اگرت 4پیشنهاد ایجاد
تعاونی به سبک رأیفایزن 5را ارائه دادند.
در سال  ،۱۸۹۱یاجیرو شینوگاوا ،6وزیر وقت کشور ،و توسوکه هیراتا– 7افسر وقت قانون دفتر
قانونگذاری ،-هر رو برای مطالعه این نظام قانونگذاری از آلمان دیدن کردند .ماحصل این سفر ،پیشنهاد
تأسیس انجمنهای اعتباری بود ،که مورد تصویب قرار نگرفت .اما پیرو تالشها این دو نفر ،بعدها قانون
تعاونیهای صنعتی تصویب گردید.
قانون تعاونی صنعتی حاوی عناصر پدرساالرانه 8بود که حکایت از رویکردی باال به پایین داشت ،که
به موجب آن تعاونیها تحت نظارت قدرتمند دولت قرار میگرفتند .در اینجا ،این قانونگذار بود که تصمیم
میگرفت که یک تعاونی تأسیس بشود ،تنها او بود که میتوانست در هر زمانی دستور گزارش ،بازرسی،
معکوس کردن تصمیمات مجامع عمومی ،انتخاب مجدد صاحبان مشاغل و تعلیق یا انحالل تعاونی را صادر
1. Industrial Cooperative Law (ICL): Sangyo Kumiai Ho
)2. Central Union of Industrial Cooperatives (Sangyo Kumiai Chuokai
3. Paul Mayet
4. Udo Eggert
5. Raiffeisen-style
6. Yajiro Shinagawa
7. Tosuke Hirata
8. Paternalistic
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کند.
تبعیت باالی قانون تعاونی صنعتی از کنترل دولتی به قانون انجمنهای اعتباری تعاونی در هندوستان در
سال  ۱۹۰۴شباهت داشت .با وجود ویژگیهای مشترک میان قانون تعاونی صنعتی در ژاپن و قانون مذکور
در هندوستان ،هنوز هم تفاوتهای قابل توجهی وجود داشت ،به طور مثال قانون ژاپن برای تزریق مستقیم
سرمایه و یا مدیریت دولتی آماده نشده بود.
قانون تعاونیهای صنعتی در ژاپن انواع تعاونیها را برای اعتبار ،بازاریابی عرضه و تولید (که بعدها
خدمات جایگزین آن شد) دستهبندی کرد .هدف اصلی آن خدمت به تعاونیهای کشاورزی روستایی در یک
جامعه عمدت ًا زراعی بود ،اما تعاونیهای اعتباری و مصرفی نوظهور در شهرها را نیز پوشش میداد .پس از
پایان جنگ جهانی دوم ،فرصتی را برای تفکیک قوانین تعاونی فراهم آورد و به شدت تحت تأثیر معاملهگران
(ذینفوذان) جدید 1به عنوان طرفداران دموکراسی اقتصادی قرار گرفت.
[برخی از تحوالت قانونی پس از جنگ دوم جهانی عبارتند از]:
اول ،قانون تعاونی کشاورزی 2در سال  ۱۹۴۷در جهت تقویت اثرات اصالحات ارضی 3به تصویب
رسید .این قانون ،پیرو قانون تعاونیهای صیادی در  ،۱۹۴۸قانون شرکتهای تعاونی خرد و متوسط در
سال  ،۱۹۴۹قانون بانک شینکین 4در  ۱۹۵۱و قانون بانک کار در  ۱۹۸۳شکل گرفت .همه به منظور
پاسخگویی به نیازهای خاص تعاونیها مربوط در راستای سیاستهای صنعتی بودند .قانون انجمن تعاونی
معیشت مصرفکننده 5در پاسخ به فروپاشی باشگاههای خرید 6که پس از جنگ برای مقابله با کمبود مواد
غذایی فعال بودند ،شکل گرفتند .بدینترتیب قانون انجمن تعاونی معیشت مصرفکننده جایگزین قانون
تعاونیهای صنعتی گردید و تاثیر قابل توجهی در تکامل تعاونیهای مصرفکنندگان داشت .از این زمان
1. New Dealers
2. Agricultural Cooperative Law (ACL): Nogyo Kyodokumiai Ho
3. Agrarian Reform
4. Shinkin
5. The Consumer Livelihood Cooperative Society Law (CCL) :Shohi Seikatsu Kyodokumiai Ho
6. Buying Clubs
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به بعد ،تعاونیها تحت نظارت قوانین و وزارتخانههای مختلف اداره میشدند .ماده  ۳۳قانون مدنی ۱۸۹۶
تمام اشخاص حقوقی را ملزم به تشکیل و فعالیت مطابق مقررات کاربردی 1میکند .طبق این قانون ،برای
تأسیس ،سازماندهی و اداره شرکتهای دارای منافع عمومی (اعم از فعالیت دانشگاهی ،هنر ،خیریه ،عبادت
و دین) ،شرکتهای انتفاعی و سایر شرکتها فراهم میکند.
بر خالف شرکتهای انتفاعی که با ثبت در دفتر امور حقوقی منطقه تأسیس میشوند و در اداره
کسبوکار خود دارای استقالل عمل میباشند ،شرکتهای غیر انتفاعی و منافع عمومی تحت نظارت
شدید در طیف وسیعی از مسائل از جمله تأسیس ،مدیریت و تأمین مالی قرار دارند .آنها تحت رویههای
قضایی همچون :صدور مجوز ،تأییدیه و گواهینامه دارای شخصیت حقوقی میشوند ،در حالیکه [نحوه]
اداره ،مسائل مالی به طور دقیق در مجموعهای از قوانین ،احکام ،دستورالعملها یا اعالنات اداری تصریح
شده است[ .و به همین ترتیب] یکی پس از دیگری برای تعاونیها و شرکتهای انتفاعی و غیرانتفاعی در
جهت تحقق اهداف سیاست عمومی تصویب میشوند .با توجه به تنوع گسترده قوانین حاکم بر تعاونیها،
در این فصل با محدودیتهای بسیاری مواجه هستیم .بنابراین تجزیه و تحلیل ذیل عمدتا به مقررات
عمومی تعاونیهای کشاورزی و مصرفی و تا حد کمتری در خصوص تعاونیهای مالی ،با توجه به اهمیت
در [عرصههای] اقتصاد و اقتصاد اجتماعی و رویکردهای متضاد در تعاونیها که [خود] منعکسکننده
تفاوتهای عمومی هستند ،پرداخته میشود.
جدول :1انواع شرکتها در ژاپن
گروهبندی

هیئت مدیره شرکت
شرکت سهامی

قانونگذاری

2

سودآور

شرکت تضامنی عمومی

قانون شرکتها

مقاماتباالدستی
وزارتخانهمربوطه

3

شرکت تضامنی محدود

شرکت مسئولیت محدود
1. Applied Regulations: Hojin hoteishugi
2. Joint-stock Company
3. Corresponding Min. for functional matters
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شرکت منافع عمومی

قانون مجوز شرکتهای
منافععمومی

شرکتهای رفاه اجتماعی

قانون رفاه اجتماعی

شرکتهای مدارس خصوصی

قانون مدارس خصوصی

شرکتهایمذهبی

قانون شرکتهای مذهبی

شرکتهایغیرسودآور
تعاونیهایکشاورزی

قانون ترویج فعالیتهای
غیرانتفاعی

وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش،
علم و فناوری

قانون تعاونیهای کشاورزی

تعاونیهایصیادی

قانون تعاونیهای صیادی

وزارت کشاورزی ،جنگلداری
و شیالت

تعاونیهای مالکان جنگلها

قانون تعاونیهای
جنگلداری

وزارت کشاورزی ،جنگلداری
و شیالت

وزارت سالمت ،کار و رفاه

تعاونیهای سرمایهگذاری کوچک و
3
متوسط

قانونتعاونیهای
مصرفکنندگان

وزارت کشاورزی ،جنگلداری
و شیالت

قانون شرکتهای
سرمایهگذاری کوچک و
متوسط

وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت
5
و وزارت امور مالی

شرکت عمومی

شرکتهایپزشکی

غیر سودآور

تعاونیهایمصرفکنندگان

خزانه اعتباری

قانون شرکتهای عمومی

هیئت مدیره

قانون خدمات پزشکی

وزارت سالمت ،کار و رفاه

6

قانون خزانه اعتباری

اتحادیه تجارت

قانون اتحادیه تجارت

بانک کار

هیئت مدیره

قانون بانک کار

وزارت سالمت ،کار و رفاه

1

وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش،
2
علم و فناوری

هیئت مدیره

4

وزارت امور مالی

وزارت سالمت ،کار و رفاه و
وزارت امور مالی
وزارت سالمت ،کار و رفاه

)1. Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW
)2. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT
 .3تعاونیهای سرمایهگذاری کوچک و متوسط ()SME cooperative
)4. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI
)5. Ministry of Finance (MOF

 .6خزانه اعتباری Shinyo Kinko (Sinkin(:نام یک مؤسسه سپردهگذاری در ژاپن است که به عنوان مجموعههای از مؤسسات مالی تعاونی در در شهرها
و مناطق مختلف این کشور مشغول کار است .در رأس این مجموعه بانکهای شینکین با محوریت بانک مرکزی شینکین قرار دارد که از سال  1951فعالیت خود
را آغاز کرده است.
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عمومی

حکومتمحلی

قانون خودمختاری محلی

شرکت اداری

-

مستقل

شرکت ملی دانشگاه

وزارت امور داخلی و ارتباطات

1

قانون عمومی برای IAC

وزارتخانهمربوطه

قانون شرکتهای ملی
دانشگاه

وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش،
علم و فناوری

-

منابع قانون تعاون
قوانین حوزه تعاون باید به عنوان قوانین قانون مدنی شماره  ۸۹در آوریل  ۱۸۹۶در نظام ملی حقوق
در نظر گرفته شوند .با این حال ،از آنجایی که شرکتهای تعاونی تبدیل به واحدهای بزرگ مقیاس شده،
با شرکتهای بزرگ رقابت میکنند و با مشکالت مشابهی در زمینه حکمرانی روبرو هستند ،تحت تأثیر
قانون تجارت شماره  ۴۸در  ۹مارس  ۱۸۹۹قرار دارند .به طور خاص قانون شرکتها به شماره  ۸۶در ۲۶
جوالی  ۲۰۰۵الگوی قوانین سازمانی را صرف نظر از انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن [آنها] تنظیم نموده
است .مقررات تعاونیها نیز عناصر قوانین شرکتها را برای پر کردن خألهای مربوط به حکمرانی در نوع
مشارکتی آن به کار میگیرند.
پس از جنگ جهانی دوم ،قوانین منفک تعاونیها ،یکپارچگی [سابق] قانون تعاونیهای صنعتی شد که
مطابق با سیاستهای صنعتی  ۱۹۴۷بودند ،جایگزین شدند[ .با این حال] با وجود بیش از  ۱۰قانون در مورد
تعاونیهای مختلف ،هیچ قانون عمومی برای آنها وجود ندارد.
قوانین ویژه برای انواع تعاونیها عبارتند از:
*قانون تعاون کشاورزی ،شماره  ۱۹ ،۱۳۲نوامبر ۱۹۴۷2

*قانون تعاونی مصرفکنندگان ،شماره  ،۲۰۰از  ۳۰ژوییه ۱۹۴۸3
*قانون تعاون شیالت ،شماره  ۱۵ ،۲۴۲دسامبر ۱۹۴۸4

)1. Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC
2. Agricultural Cooperative Law n. 132 of 19 November 1947
;3. Consumer Cooperative Law n. 200 of 30 July 1948
;4. Fisheries Cooperative Law n. 242 of 15 December 1948
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*قانون تعاونی شرکتهای کوچک و متوسط ،شماره  ۱ ،۱۸۱ژوئن ۱۹۴۹

1

کداری تعاونی ،شماره  ۱ ،۱۸۳ژوئن ۱۹۴۹2
*قانون بان 
*قانون بانک شینکین ،شماره  ۱ ،۲۳۸ژوئن ۱۹۴۹3

*قانون بانک کار ،شماره  ۱۷ ،۲۲۷اوت ۱۹۵۳4

*قانون تعاونی مالکان جنگلها ،شماره  ۱ ،۳۶مه ۱۹۷۸

5

*قانون بانک نورینچوکین ،شماره  ۲۹ ،۹۳ژوئن ۲۰۰۱6

بر اساس چنین قوانین ویژهای ،قوانین بسیاری از جمله احکام دولت ،احکام وزرا ،اعالمیههای مدیران،
مقررات ،دستورالعملها ،الگوهای آییننامه و غیره ایجاد میشوند .به عنوان مثال وزارت کشاورزی،
جنگلداری و شیالت 7ساالنه  ۳مجموعه دستورالعملهای نظارتی کلی برای تعاونیهای کشاروزی ،بانکی
و بیمه را مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار میدهد .عالوه بر قوانین تعاونی قانون ممنوعیت انحصار خصوصی
و حفظ تجارت منصفانه 8به شماره  ۵۴از  ۱۴آوریل  ۱۹۴۷و قانون مالیات بر شرکت 9به شماره  ،۳۴از ۳۱
مارس  ۱۹۶۵برای تمام انواع تعاونیها اجرا میشود .ماده  ۲۲قانون مبارزه با انحصار 10اقدامات یک تعاونی
مانند تشکیل فدراسیون که مطابق باشرایط خاصی است را ،همچون قانون  11قانون انجمنهای بازاریابی
تعاونی مصوب سال  ۱۹۹۲پیشبینی کرده است[ .مگر آنکه این تشکیالت جدید] غیر منصفانه باشند و یا با
ایجاد محدودیت در رقابت مسبب افزایش قیمتها شوند.
;1. Small and Medium-Sized Enterprise Cooperative Law n. 181 of 1 June 19495
;2. Law on Cooperative Banking n. 183 of 1 June 1949
;3. Shinkin Bank Law n. 238 of 15 June 19516
;4. Labor Bank Law n. 227 of 17 August 17 1953
5. Forest-owners Cooperative Law n. 36 of 1 May 1978; and
6. Norinchukin Bank Law n. 93 of 29 June 2001.7
)7. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF
8. Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade
)9. Corporation Tax Law (CTA
10. Anti-Monopoly Act

.11قانون انجمنهای بازاریابی تعاونی ( )Capper–Volsted Actدر  18فوریه  1922توسط کنگره ایاالت متحده آمریکا تصویب شد .این قانون به انجمن
افراد تولیدکننده محصوالت کشاورزی معافیتهای خاصی از قوانین ضد انحصار را داد.
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برخی از الزامات قانونی بدین قرارند:
الف) هدف ،تأمین منافع متقابل میان تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان کوچک باشد.
ب) عضویت باز و داوطلبانه باشد.
ج) حق رأی برابر برای هر یک از اعضاء محفوظ باشد.
د) محدودیتهای توزیع مازاد جبران شود.
تعریف و اهداف تعاونی
هیچ تعریفی از تعاونیها وجود ندارد ،اما اهداف مندرج در قانون ،حکایت از اختصاص [آن مقررات] به
تعاونیها دارد .ماده  ۱قانون تعاونیهای کشاورزی بیان میدارد« :هدف این قانون بهبود بهرهوری کشاورزی
و ارتقاء موقعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان از طریق تسهیل سازمانهای کشاورزی و در نتیجه کمک
به توسعه اقتصاد ملی است» .همچنان که در ماده  ،۳تعریف کشاورز و کشاورزی ارائه میشود ،نام تعاونیها
و فدراسیونهای کشاورزی نیز محفوظ است (ماده  )۴و با آنها به عنوان اشخاص حقوقی برخورد میشود
(ماده  .)۵یک شرکت تعاونی باید از طریق فعالیت خود برای ارائه بیشترین خدمات ممکن به اعضاء خود و
نه برای کسب سود فعالیت کند (ماده .)۸
ماده  ۱قانون انجمن تعاونی معیشت مصرفکننده تصریح میکند که« :این قانون به منظور افزایش
رشد سازمانهای تعاونی معیشتی با ابتکارات مردم تشکیل شده و در نتیجه [احساس] امنیت در زندگی و
اعتالی فرهنگ روزمره را دنبال میکند» .ماده  ۲در خصوص استانداردهای تعاونی به شرح زیر است .در
اینجا تعاونیهای مصرفکنندگان باید فعالیت ذیل را انجام دهند:
*باید انجمنی متشکل از افراد یک منطقه یا شغل مشخص باشد.

*تنها به منظور بهبود و ارتقاء استانداردهای فرهنگی و اقتصادی زندگی روزمره اعضاء خود خواهد بود.

*هرکس با میل خود باید به تعاونی پیوسته و یا از آن جدا شود.

*هر یک از اعضاء ،فارغ از تع داد سهام ،از حق رأی ب رابر با دیگر اعضاء برخوردار است.
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*مازاد عمدتا به می زان خ رید در تعاونی بین اعضا توزیع م یشود.

*در صورت توزیع مازاد به نسبت سهم ه ریک از اعضا ،باید حداکثر می زان آن تعیین گردد.
در ضمن این نوع تعاونی و فدراسیونهای آن در خدمت هیچ حزب سیاسی قرار نمیگیرند.
فعالیت
تعاونیها تنها مجاز به انجام فعالیتهایی هستند که اساسنامه آن را پیشبینی کرده باشد .ماده ،۱۰
بخش ۱قانون تعاونیهای کشاورزی این فعالیتها را مجاز میداند:
*دستورالعمل اعضاء در زمینه مدی ریت کشاورزی و بهبود فناوری
*ارائه وام ب رای مشاغل و زندگی شخصی اعضاء
تدار اعضاء
*پذیرش پ ساندازها و سپردهها مد 

*تأمین کاالی مورد نیاز ب رای فعالیت و زنگی شخصی اعضاء

*نصب و راهاندازی امکانات مشترک مورد نیاز ب رای فعالیت و زندگی شخصی اعضاء
*نصب و راهاندازی تسهیالت ب رای بهبود کار کشاورزی

*احیاء زمین کشاورزی ،فروش ،اجاره و مبادله آن و نصب یا بهبود امکانات مدی ریت آب
*توزیع ،پردازش ،ذخیره و بازاریابی کاالهای تولید شده توسط اعضاء
*بهبود صنعت روستایی

*مراقب تهایبهداشتی
*بهزیستیسالمندان

*بهبود زندگی و فرهنگ روستایی

*توافق ب رای بهبود وضعیت زندگی اعضاء

*مشارکت در هر فعالیتی که ممکن است ،یکی از فعالی تهای فوق را انجام دهد یا به آن کمک کند.

بدین ترتیب قانون تعاونیهای کشاورزی طیف وسیعی از فعالیتهای مجاز در حوزه کشاورزی را مجاز
اعالم میکنند[ .در این میان] تعاونیهای چند منظوره ( )Sogo Nokyoمیتوانند کلیه این فعالیتها
را انجام دهند ،در حالیکه تعاونیهای تکمنظوره ( )Senmon Nokyoتنها قادر به فعالیت در یکی از
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این زمینهها همچون لبنیات و مرکبات میباشند .اولی یک شکل تعاونی غالب است و کسبوکار بانکی و
بیمهای نیز انجام میدهد ،در حالیکه فدراسیونهای اعتباری ،فعالیتی بجز امور مالی نخواهند داشت (ماده
 ،۱۰بخشهای  ۲۴و .)۲۳
این ترکیب از فعالیتهای مالی و سایر فعالیتها باعث ایجاد ساختار حجیم و پیچیده در قانون تعاونیهای
کشاورزی میشود که منجر به ادغام قوانین خواهد شد .عالوه بر این ،تعاونیها قادر به انجام فعالیتهای
متعددی همچون امور اعتباری و مالی نیز میشوند .الزم به ذکر است که اکنون فعالیت مالی یک تعاونی
کشاورزی تحت نظارت و بازرسی ویژه آژانس خدمات مالی ( )FSAقرار میگیرد.
به همین ترتیب ماده  ،۱۰بخش ۱در قانون معیشت مصرفکنندگان ،فعالیتهای ذیل را برای
تعاونیهای مصرف مجاز میداند:
*خ رید و تأمین مواد مورد نیاز اعضاء ب رای زندگی شخصی با/بدون پی شپرداخت و  /یا تولید
*ایجاد تسهیالت مشترک ب رای استفاده اعضاء
*بهبود استانداردهای زندگی و فرهنگی اعضاء
*تأمین زندگی اعضاء

*بهبود دانش اعضاء و کارکنان در مورد تعاونی
*ارائه مراقب تهای بهداشتی به اعضاء

*تأمین رفاه ب رای سالمندان ،معلوالن و غیره

*مشارکت در هر گونه فعالیت الزم ب رای اقدامات فوق.
علیرغم درخواست جدی تعاونیهای مصرفکنندگان ،از زمان تأسیس تاکنون ،هیچگاه مجاز به
فعالیتهای بانکی نبودهاند .آنها مجازند که تنها وامهای کوچک برای هزینهها معیشت ارائه کنند ،آن هم
به شرطی که پیش از آن در اساسنامه ذکر شده باشد.
بسیاری از مفاد قانون بیمه در قانون معیشت مصرفکنندگان اصالحیه  ،۲۰۰۷تغییرات قابل توجهی در
فعالیتهای تعاونیهای مصرفکنندگان ایجاد کرد .فعالیتها و ردیفهای مالی مراقبت بهداشتی و رفاهی
سالمندان را از یکدیگر جدا کرد (ماده  ،۵۰-۳بخش .)۳
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فدراسیونهای تعاونی و تعاونیهای اولیه ،درصورتی که مبلغ بیمه آنها از  ۱میلیون پوند فراتر برود ،یا
حق بیمه آنها از  ۱میلیارد پوند بیشتر شود ،از انجام امور بیمه و فعالیتهای مرتبط منع خواهند شد .بر این
اساس تعاونیهای بیمه از امور مشابه نیز جدا میشوند.
فدراسیون تعاونیهای مصرف کنندگان بیمه در ژاپن 1در اکتبر  ۲۰۰۸با سه کنسرسیوم منطقهای و ۱۵۷
تعاونی اولیه راهاندازی شد .این شرکت در مارس  ۲۰۰۹و کلیه مشاغل بیمهای را که تعاونیهای وابسته
منتقل شده بود ،تحت کنترل خود درآورد .تعاونیهای دانشگاهی و گروههای دانشگاهی پال سیستم 2و
باشگاه سیکاتسو 3نیز فدراسیونهای تعاونی بیمهای خود را ایجاد کردند.
ویژگی دیگر قوانین نظام تعاونی ژاپن ،ممنوعیت معامله (تجارت) با افراد غیرعضو است .قانون به
تعاونیهای کشاورزی اجازه میدهد که تعاونیهای کشاورزی تا حداکثر  ۲۰درصد از دادوستد خود را مطابق
با آییننامهها با اعضاء غیر عضو هر در سال تجاری انجام دهند .در اینجا استثنائاتی وجود دارد .به طور مثال
برای وام و پسانداز تا  ۲۵درصد مجاز است ۱۰۰ ،درصد برای مراقبتهای بهداشتی میباشد و محدودیتی
برای وام به شهرداریها و سازمانهای غیر انتفاعی وجود ندارد.
وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت ( 4)MAFFاز وضعیت موجود در نسبت تعاونیها و افراد
غیر عضو انتقاد کرده و خواهان ارائه گزارشهای ساالنه مبنی بر افشاء وضعیت مبادالت با افراد غیر را
شد .تعاونیها در کمپینهای ضد تعاونی 5فعالیت داشته و این منجر به تصویب قانون اقدامات ویژه [علیه]
خردهفروشان در سال  ۱۹۵۹شد ،که محدودیتهای بیشتری را علیه تجارت افراد غیر عضو ارائه نمود .در
این قانون ،بندی با عنوان هماهنگی وجود دارد که تحقق آن مستلزم هماهنگی با وزارت تجارت و صنعت
بینالمللی 6در رابطه با خردهفروشان کوچک بود .وزارت بهداشت و رفاه 7نیز به نفع [اصل] رقابت ،در جهت
)1. Japan COOP Insurance Consumer Cooperative Federation (JCIF
2. Pal System
 .4وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF

3. Seikatsu Club

5. Anti-Cooperative Campaigns
)6. Ministry of International Trade and Industry (MITI
)7. The Ministry of Health and Welfare (MHW
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اطالع از دادوستد با افراد غیرعضو بازرسیهایی را انجام میدهد.
جدول :2انواع مبادالت با افراد غیر عضو در تعاونیهای مصرفی
مجوز دولت
غیر الزم

مواردی که مبادله با افراد غیر عضو مجاز است.

نوع مجوز

تأمین کاال در مواقع ضروری

نامحدود

بیمه قانونی خودرو برای جبران خسارت
فروش انحصارات

استفاده از امکانات فرهنگی

الزامی

نامحدود
نامحدود
نامحدود

کسبوکارهایی با تصدیگری دولت

نامحدود

فروش به مؤسساتی که در آن تعاونیها فعالیت میکنند.

حمایت  20درصدی از اعضاء

کاالهای عرضه شده برای مناطق دوردست

حمایت  20درصدی از اعضاء

سالمت و مراقبت اجتماعی

حمایت  100درصدی از اعضاء

کاالهای عرضه شده خانههای پرستاری و مراکز مراقبت روزمره

حمایت  20درصدی از اعضاء

کاالهای عرضه شده به بازدیدکنندگان از تعاونیهای شغلی

حمایت  20درصدی از اعضاء

قبرستان

حمایت  100درصدی از اعضاء

کاالهای عرضه شده میان تعاونیها

کاالهای عرضه شده در رویدادهای اجتماعی
استفاده از امکانات در مناطق دوردست

حمایت  20درصدی از اعضاء
حمایت  20درصدی از اعضاء
حمایت  20درصدی از اعضاء

فرآیندها و صورتهای تأسیس
تعاونیها با تأیید مقامات رسمی تأسیس میشوند .به استثناء موارد خاص ،ظرف دو ماه پس از تسلیم
درخواست تأییدیه ،یک تعاونی میتواند آغاز به کار کند .در خصوص تعاونیهای کشاورزی موارد استثناء شامل
نقض قانونی در مراحل تأسیس ،محتویات آییننامه یا طرح کسبوکار ،عدم وجود مبنای مدیریتی الزم و
همپوشانی منطقه با سایر تعاونیها است که در این صورت ،مقامات اداری باید پیش از صدور مجوز با همه
شهرداریهای مربوطه و اتحادیههای تعاونی استان مشورت نمایند (ماده  ،60قانون تعاونیهای کشاورزی).
این محدودیت برای تأسیس تعاونیهایی در یک منطقه همگن ،اغلب به عنوان [مصداق] نقض آزادی
تشکل مورد انتقاد قرار میگیرد .برای تعاونیهای مصرفکنندگان استثنائاتی وجود دارد که شامل عدم تحقق
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الزامات مقرر در هر مورد از مفاد مربوطه است .بنابراین اغلب در تعاونیهای مصرفی همپوشانی وجو دارد،
بهویژه در شهرهای بزرگ که تعاونیهایی با گرایشهای مختلف در حال رقابت با یکدیگر هستند .ثبت
شرکت تعاونی در محل دفتر اصلی آن ظرف دو هفته ،از روز پرداخت اولین سهم انجام میشود (ماده ،74
قانون تعاونیهای کشاورزی و ماده  ،74قانون معیشت مصرف کننده).
یک تعاونی زمانی تأسیس میشود که ثبت نام در محل دفتر اصلی انجام شود (ماده  ،63قانونی
تعاونیهای کشاورزی) .یک تعاونی باید عبارت تعاونی را در نام رسمی خود درج کند و هیچ شخصی غیر از
تعاونی ثبت شده ،نمیتواند از عبارت «تعاونی» در عنوان رسمی خود استفاده کند (ماده  ،4قانون تعاونیهای
کشاورزی و ماده  ،3قانون انجمن تعاونی معیشت مصرفکننده).
همانطور که قبال ذکر شد ،تعاونیهای مصرفی بر اساس منطقه یا شغل مشخص میشوند .آنها به
عنوان  chiiki seikyoشامل تعاونیهایی که در منطقهای همگن به لحاظ قانونی و shokuiki seikyo

ناظر بر تعاونیهایی که در یک شغل مشخص فعالیت میکنند ،طبقهبندی میشوند .تعاونیهای ترکیبی
مانند  Toyota Motor Corpنیز وجود دارند ،که از بدو امر برای خدماترسانی به کارکنان شرکت تویوتا
ایجاد شد ،اما به تدریج فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات به مردم منطقه مورد سکونت خود گسترش داد.
ویژگی دیگر فعالیت یک تعاونی در ژاپن ،محدودیت منطقه جغرافیایی ،در یک استان واحد است .تعاونی
نباید در منطقهای وسیعتر از یک استان واحد ایجاد شود ،مگر در صورتی که که تعاونی تحت یک رده شغلی
بوده و یا در قالب فدراسیونهای تعاونی فعالیت نماید (ماده  ،5قانون تعاونی معیشت مصرفکننده) .برای
غلبه بر محدودیت جغرافیایی ،در دهه  ،1990تعاونیها باید استراتژیهایی اتخاذ میکردند که فدراسیونهای
منطقهای یا کنسرسیومهایی تشکیل شوند که تعاونیها در آن بستر بتوانند در مقیاس بزرگتری اتخاذ
کنند .اصالحیه سال  ،2007حوزه فعالیت یک تعاونی به بخشهای مجاور ،در صورت لزوم اجرای فعالیت
خردهفروشی گسترش داد (ماه  ،5بخش  ،2قانون تعاونی معیشت مصرفکننده) .این امر تعاونیهای
مصرفکنندگان را قادر میسازد تا ادغامهای بین استانی را انجام دهند و مشکالت حاکمیتی مرتبط با
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ساختار هیئت مدیره در کنسرسیوم تعاونی را حل و فصل نمایند .برخی از بزرگترین تعاونیها فراتر از مرزهای
استانی میتوانند با یکدیگر ادغام شوند.
عضویت
حداقل تعداد اعضاء در یک تعاونی کشاورزی  ۱۵نفر است (مفاد  ۶۴و  ،۵۵قانون تعاونیهای کشاورزی).
شرایط عضویت در تعاونیهای کشاورزی به شرح ذیل است (ماده  ،۱۲بخش :)۱
 .۱زارعی که ثبت شده یا نشده باشد ،به استثناء شرکتی که معموال  ۳۰۰کارمند یا بیشتر استخدام میکند
و سرمایه آن بیش از  ۳۰۰میلیون ین است.
 .۲فردی که در حوزه کار یک تعاونی کشاورزی فعالیت میکند و یا همچنان که از کاالها و خدمات
استفاده میکند ،میتواند از دیگر امکانات تعاونی نیز بهرهمند شود.
 .۳یک تعاونی کشاورزی که حوزه فعالیت آن معادل یا قسمتی از تعاونیهای کشاورزی موجود باشد.
 .۴یک سازمان کشاورزی مانند [ 1Noji Kumiai Hojinرا در نظر بگیرد] .به این ترتیب عضویت
شامل یک عضو عادی است که دارای حقق تمام و کمال میباشد .و یک عضو وابسته که نه دارای حق
رأی است و نه ادعایی برای توزیع مازاد دارد .یک تعاونی اولیه میتواند اعضاء حقیقی 2هم داشته باشد ،اما
[آنها] تنها ،اعضاء کاربر مجازی (و هیچ پیشبینی مشخصی برای اعضاء سرمایهگذار وجود ندارد) .در اینجا
یک عضو میتواند با انتقال سهام ،عضویت خود را خاتمه دهد (ماده ،قانون تعاونیهای کشاورزی) .یک عضو
در صورت عدم صالحیت ،فوت یا انحالل و اخراج نیز از تعاونی خارج میشود .اخراج عضو در صورت عدم
استفاده از امکانات تعاونی برای مدت غیر معقول و عدم انجام تعهدات و تخلف از مقررات آییننامه ممکن
است با تصمیم مجمع عمومی انجام شود (ماده  ،22قانون تعاونیهای کشاورزی) .هر یک از اعضاء باید یک
یا چند واحد سهام داشته باشند ،اما صرف نظر از تعداد سهام در اختیار ،تنها یک رأی برای تصمیمگیری و
انتخابات دارند (ماده  13و  ،16قانون تعاونیهای کشاورزی) .در قرارداد عضویت مقرر شده که هر عضو ،به
 .1عنوان یک تعاونی تولیدی کشاورزی سرآمد در ژاپن است.

2. Corporate Member
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طور انحصاری ،میتواند به مدت یک سال از امکانات موجود در تعاونی استفاده نماید .مدت قرارداد نیز برای
عضو اختیاری است ،اما اگر [به هر علتی] از امضاء قرارداد سرباز زند ،از امکانات محروم خواهد شد (ماده
 ،19قانون تعاونیهای کشاورزی) .زمانی که کسیشرایط ورود به تعاونی و تمایل به عضویت را داشته باشد،
تعاونی نباید از پذیرش وی امتناع ورزد وشرایط سختتری را برای وی وضع کند (ماده  ،20قانون تعاونیهای
کشاورزی) .برای یک تعاونی مصرفی ،حداقل  300عضو برای حضور در مجمع عمومی افتتاحیه مورد نیاز
است (ماده  ،55بخش  ،2قانون انجمن تعاونی معیشت مصرفکننده) .یک تعاونی زمانی منحل میشود که
تعداد اعضاء آن به کمتر از  20نفر کاهش یافته باشد (ماده  ،64قانون انجمن تعاونی معیشت مصرفکننده).
صالحیت عضویت در یک تعاونی مصرفی را مقررات ذیل تعیین خواهند کرد:
*اشخاصی که در یک منطقه خاص اقامت دارند.
*اشخاصی که به یک شغل معین اشتغال دارند.

در بخش  4آمده است که دانشآموزان ممکن است در دانشگاهها و مدارس به عضویت تعاونی درآیند.
به این ترتیب فقط اعضاء کاربر ،مجاز به تعامل با تعاونی هستند و هیچ عضو حقیقی غیرکاربر نمیتواند در
تعاونی اولیه وجود داشته باشد .یک عضو میتواند عضویت خود را در پایان هر سال کاری با اخطار حداقل
90روز به تمام برساند (ماده  ،19قانون تعاونی معیشت مصرفکننده).
وجوه مالی
هر یک از اعضاء تعاونی دارای یک یا چند سهم خواهند بود .میزان هر واحد سهم برای همه اعضاء برابر
است .حداکثر تعداد سهام متعلق به یک عضو باید در آییننامه مشخص شود .مسئولیت یک عضو نباید از
مقدار سهم او (مسئولیت محدود) تجاوز کند (ماده  13و  ،28قانون تعاونیهای کشاورزی و ماده  ،20قانون
تعاونیهایمعیشتمصرفکننده).
یک تعاونی کشاورزی میتواند ،سهام چرخشی 1را با واداشتن یک عضو به پرداخت کل یا بخشی از
بازپرداختهای حمایتی خود در مدت  5سال ،همانطور که در آییننامه مشخص شده ،اجرا کند (ماده ،2-13
1. Rotating Shares
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قانون تعاونیهای کشاورزی) .همچنین میتواند [انواعی از] کمکهای غیرنقدی را بپذیرد که در آن نام
عضو مشارکتکننده ،اموال وی ،قیمت آن و سهام تخصیصیافته باید در قوانین ذکر شده باشد (ماده ،28
بخش  ،3قانون تعاونیهای کشاورزی).
یک عضو نمیتواند بدون رضایت تعاونی سهم (های) خود را به یکی دیگر از اعضاء خود منتقل کند.
هنگامی که هیچ شخصی سهام خود را واگذار نمیکند ،یک عضو میتواند از تعاونی بخواهد تا سهام
وی را مطابق آییننامه بپذیرد (ماده 21ف بخش  1و ماده  ،54بخش  2در قانون تعاونیهای کشاورزی).
یک عضو میتواند حتی پس از خروج نیز ،درخواست بازپرداخت تمام یا بخشی از سهام خود را طبق مقررات
آییننامه مطالبه نماید (ماده  ،23قانون تعاونیهای کشاورزی).
در تعاونیهای مصرفکنندگان ،یک عضو میتواند تعداد سهام خود را در پایان یک سال تجاری با اخطار
حداقل حداقل  90روزه پیش از خروج ،برداشت کرده و یا کاهش دهد (ماده  19و  ،25قانون تعاونیهای
معیشت مصرفکننده) .هر شخصی که از تعاونی انصراف داده باشد ،میتواند طبق مقررات آییننامه ،استرداد
کل یا بخشی از مبلغ پرداختی از سهم یا سهام خود را داشته باشد .در اینشرایط ،اگر تعهدات تعاونی تا پایان
سال تجاری از داراییها تأمین نشود ،میتواند از فرد انصراف داده بخواد که کل یا بخشی از سهام خود را به
تعاونی بپردازد (مفاد  21 ،22و  ،20قانون تعاونیهای تأمین معیشت مصرفکننده).
در ژاپن ،حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس تعاونی تعیین نشده ،بجز مواردی که تعاونیها فعالیت
بانکی یا بیمهای انجام میدهند .در این صورت  100میلیون ین برای تعاونیهای اولیه 1 ،میلیارد ین برای
فدراسیونهای تعاونی و  10میلیارد ین برای فدراسیونهای ملی تعاونی کشاورزی تعیین شده است (ماده
 ،10-2قانون تعاونیهای کشاورزی و ماده  ،54-2قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان).
سرمایه تعاونی متغیر است .یک تعاونی میتواند مازاد را بین اعضاء از طریق سود سهام در میزان استفاده
(بازپرداخت حمایت) یا سود سهام پرداخت شده بین اعضاء تقسیم کند .اولی به عنوان تخفیف تلقی میشود
و شمول مالیات نخواهد شد ،در حالیکه نرخ دومی باید کمتر از  7درصد در سال (تعاونیهای کشاورزی) یا
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 10درصد در سال (تعاونیهای مصرفی) سهام پرداخت شده باشد (ماده  ،25قانون تعاونیهای کشاورزی و
ماده  ،52قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان).
تعاونی موظف است که صورتهای مالی و ترازنامه عمومی را به مقامات اداری ارائه و به دفاتر مربوطه
سپرده شود (ماده  31-7و  92-2قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان) .تعاونی کشاورزی سود حاصل
از کاهش سرمایه یا ادغام را به عنوان صندوق ذخیره سرمایهگذار کنار میگذارد و باید  5درصد یا بیشتر مازاد
هر سال را به منظور آموزش اعضاء و فعالیتهای بهبود زندگی/فرهنگی منتقل کند.
یک تعاونی مصرفی باید حسابهای ذخیره جداگانهای برای مراقبتهای بهداشتی و فعالیتهای
اجتماعی داشته باشد که به جز تخصیص پرداخت به آن فعالی زمانی که هزینهها تا حدی از طریق مالیات
پرداخت میشود ،مورد استفاده قرار نمیگیرد (ماده  ،54-2ماده  54-3قانون تعاونیهای کشاورزی ،ماده
 50-3و ماده  51-2قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان).
قانون سرمایهگذاری در سهام ممتاز توسط مؤسسه مالی ساختار یافته تعاونی (شماره  44از  12مه )1993
به تعاونیهای مالی اجازه میدهد تا سهام ممتاز را به منظور تقویت سرمایه شرکت تعاونی به افراد غیر عضو
صادر کنند.
وجوه حکمرانی
سیستم حکمرانی تعاونیها از مجمع عمومی ،هیئت مدیره و حسابرسان تشکیل شده است .مجمع
عمومی عالیترین ارگان تصمیمگیرنده است که در آن اعضاء از حق رأی برابر در تعاونیهای اولیه بدون
استثناء برخوردار هستند ،در حالیکه در در فدراسیونها ممکن است ،مقررات متفاوتی در اساسنامه باشد که
مطابق با تعداد اعضاء تعاونیهای وابسته اعمال شوند .اینها همه در حالی است که فرد غیر عضو هیچ از این
حقوق را ندارد (ماده  ،16قانون تعاونیهای کشاورزی و ماده  17قانون تعاونیهای معیشت مصرفکننده).
مطابق مقررات اساسنامه ،یک عضو میتواند در مورد موضوعات خاصی که مطرح میشود ،رأی داده
و نماینده دیگر اعضاء شود .نمایندگان از بین اعضاء انتخاب میشوند ،در حالیکه دوره نمایندگی آنها باید
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در اساسنامه حداکثر  3سال ذکر شود (ماده  ،48قانون تعاونیهای کشاورزی و ماده  ،47قانون تعاونیهای
معیشتمصرفکنندگان).
مدیران و حسابرسان به عنوان افسران در تعاونیها به ایفای نقش میپردازند .یک تعاونی باید حداقل
پنج مدیر و دو بازرس داشته باشد .مدیران از بین اعضاء یا مسئولین اجرایی انجمنهای عضو طبق مقررات
آئیننامه در مجمع عمومی انتخاب میشوند ،اما یک سوم یا کمتر از تعداد معین مدیران میتوانند از بین
افرادی انتخاب شوند که عضو در تعاونی هستند (ماده  ،30قانون تعاونیهای کشاورزی و ماده  27و ،28
قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان).
تعاونیهای کشاورزی که پسانداز اعضاء را میپذیرند ،باید دارای سه مدیر اجرایی از جمله یک نفر
متخصص در امور بانکی باشند .مدت تصدی مأموران طبق آییننامه پیشبینی میشود ،اما در تعاونیهای
کشاورزی این مدت نمیتواند از  3سال تجاوز کند (ماده  ،31قانون تعاونیهای کشاورزی) .مدت تصدی
مدیران و بازرسان در تعاونیهای مصرف به ترتیب دو تا چهار سال خواهد بود (ماده  ،30قانون تعاونیهای
معیشتمصرفکنندگان).
هیئت مدیره و مدیر نماینده ،ارکانی قانونی هستند که به موجب مفاد قانون اساسی اخیراً معرفی شدهاند
که در آن اولی در مورد امور مهم در اداره بازرگانی تصمیمگیری و نظارت میکند .دومی مسئول اجرای
طرحهای تجاری و دارای اختیاراتی برای کلیه اعمال حقوقی و فراقانونی مربوط به فعالیتهای تعاونی
است (ماده  32و ماده  ،35-3قانون تعاونیهای کشاورزی .ماده  30-4و ماده  ،30-9قانون  ،30-9قانون
تعاونیهایمعیشتمصرفکنندگان).
تعاونیهای کشاورزی دارای سیستمی با دو هیئت مدیره 1میباشند .هیئت مدیره و کمیته نظارت بر
مدیریت 2که در سال  1996با هدف تقویت ساختار حاکمیتی معرفی شدند .کمیته نظارتی مدیریت ممکن
است به صورت اختیاری با مقررات آییننامه ایجاد شود ،در حالیکه یک ارگان اجباری در فدراسیونهای
1. Dual Board System
2. Keiei Kanri Iinnkai
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تعاونی کشاورزی است که فعالیتهای بانکی یا بیمهای اتجام میدهد و سایر فدراسیونها با  500عضو ثابت
یا بیشتر شکل میگیرند (ماده  ،30-2قانون تعاونیهای کشاورزی) .این مجمع متشکل از بیش از  5نفر
است که در مجمع عمومی انتخاب میشوند که یک چهارم آنها ممکن است ،اعضاء عادی نباشند .در مورد
مسائل مهم مربوط به مدیریت کسبوکار تعاونی تصیمگیری میکند ،مدیران و مدیران نماینده را انتخاب
میکند و تصمیمات عملی روزانه را به مدیران محول میکند (ماده  ،34ماده  35-2و ماده  ،35-3قانون
تعاونیهای کشاورزی) .از این نظر ،اختیارات آن بر هیئت مدیره غلبه دارد.
حسابرسان مسئول نظارت بر اجرای وظایف مدیر هستند .تعاونیهای کشاورزی پذیرنده پسانداز
یکی از اعضاء و کسانی که فعالیت بیمهای انجام میدهند (همه فدراسیونها ،تعاونیهایی که میزان ذخایر
پسانداز و بدهی آنها بیش از  5میلیارد ین است) باید بیش از یک حسابرس داشته باشند که نه عضو و
نه مجری باشد ،در حالیکه یک حسابرس تماموقت از میان حسابرسان تعاونیهای بزرگتر – جایی که
میزان ذخایر و پساندازهای آنها بیش از 20میلیارد ین است -انتخاب شوند (ماده 30ف قانون تعاونیهای
کشاورزی).
تعاونیهای مصرفی که مجموع بدهیهای آنها بیش از  20میلیارد ین است ،ذخیره مشابهی دارند (ماده
 ،28قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان) .کلیه فدراسیونها و تعاونیهایی که میزان ذخایر بدهی
آنها بیش از  20میلیارد ین است و فعالیت بیمهای انجام میدهند ،عالوه بر حسابرسی حسابرس داخلی،
مشمول حسابرسی خارجی توسط حسابرسان مستقل منصوب در مجامع عمومی هستند (ماده ،31-8
قانون تعاونیهای معیشت مصرفکنندگان).
حقوق اعضاء اقلیت 1در برخی موارد اینگونه پیشبینی شده است:
*حق دسترسی به دفاتر و سوابق حسابداری

*حق تقاضای تشکیل مجمع عمومی و غیره

*حق مطالبه عزل  /انتخاب مجدد افس ران و غیره در مجامع عمومی و غیره
1. Minority Members
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*حق درخواست از مقام اداری ب رای انجام بازرسی
*حق مطالبه از مقام ب رای انحالل مصوبات و غیره حق دستور شکایت اعضاء با اعمال مقررات CA

(دعوای ابطال مصوبات یا دستور قضایی علیه اعمال غیر قانونی یک افسر و اقدام نماینده سهامداران

علیه افس ران و غیره) ایجاد شد.
ثبت و نظارت

تعاونیها باید در سیستم ثبت تجاری و شرکتی 1نامنویسی کنند تا به عنوان موجودیتی حقوقی 2ثبت
شده و اطالعات آنها نیز در دسترس عموم قرار گیرد .روند ثبتی خاصی برای تعاونیها وجود ندارد ،آنها
باید برای ثبت نام در دفتر امور حقوقی منطقه یا یکی از شعب ثبت آن اقدام کنند .تغییرات در امور ثبت
شده ،مانند انتقال نشانی دفتر اصلی ،صدور حکم موقت اجرای تعلیق وظایف مدیر ،ادغام و انحالل نیز باید
اطالع داده و ثبت شوند .ثبت به معنای کنترل خاص یا اولیه نیست .به غیر از راهنماییهای ارائه شده توسط
فدراسیونهای تعاونی و اتحادیههای مرکزی ،تعاونیها تحت نظارت عمومی مقامات اداری هستند.
فصل  5قانون تعاونیهای کشاورز و فصل  8قانون تعاونی معیشت مصرفکنندگان ،طیف وسیعی از
اقدامات نظارتی را شامل جمعآورری گزارشهای ،بازرسی ،دستورات انحالل ،اقدامات علیه نقض قوانین
و مقررات لغو تصمیمات در مجمع عمومی و غیره ارائه میدهد .اما از آنجایی که تعاونیهای کشاورزی در
طیف وسیعی از فعالیتهای مالی مشغول هستند ،در مقایسه با تعاونیهای مصرفکنندگان ،مورد تفحص
بیشتری قرار میگیرند.
در سال  ،2011دستورالعمل مربوط به اجرای بازرسی مندرج در قانون تعاونیهای کشاورزی توسط
وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت ( 3 )MAFFو آژانس خدمات مالی ( )FSAبه طور مشترک
منتشر شد .بازرسی مشترک سه جانبه توسط استاندار ،وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت و آژانس
خدمات مالی از فعالیتهای بانکی و بیمهای تعاونیهای کشاورزی بر اساس این دستورالعمل از سال 2011
1. Corporate
 .3وزارت کشاورزی ،جنگلداری و شیالت (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF

2. corporate bodies
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انجام شده است.
تبدیل
به استثناء مواردی چون  Noji Kumiai Hojinو تعاونیهای مصرفی ،هیچ قانون مشخصی برای
تبدیل تعاونیهای کشاورزی یا مصرفی به اشکال متعارف در دیگر شرکتها وجود ندارد (تعاونیزدایی.)1
تعاونیها در صورت انحالل ،داراییهای باقیمانده را میتوانند بین اعضاء توزیع کرده و یا طبق مقررات
آییننامه یا روشهای تصویب شده در مجمع عمومی به سایر واحدها واگذار کنند (ماده  ،6قانون تعاونیهای
کشاورزی و ماده  ،62قانون تعاونی معیشت مصرفکنندگان) .دالیل انحالل تعاونیها به قرار ذیل هستند:
*مصوبه مجمع عمومی
*ادغام تعاون

*ورشکستگیتعاونی
*انقضاء مدت

*ترتیب انحالل (همانطور که در ماده  ،2-95قانون تعاون یهای کشاورزی و ماده  ،95بخش  ،3قانون
تعاون یهای معیشت مصرفکنندگان ارائه شده است).

*عدم امکان دستیابی به فعالی تها (تنها در قانون تعاون یهای معیشت مصرفکنندگان)
فدراسیون رفاه تعاونیهای کشاورزی 2مجاز نیست تا به پرداخت سود سهام و یا توزیع داراییهای
باقیماندهای که باید متعلق به دولت ،نهادهای محلی یا سایر فدراسیونهای رفاهی کشاورزی باشد ،بپردازد.
انحالل تعاونی با قطعنامه صورت نمیگیرد ،مگر آنکه تأیید مقامات اداری را کسب کند .انحالل یا ادغام
تعاونی و یا انتقال مشاغل به تعاونی دیگر مستلزم تصویب اکثریت ویژه با دو سوم یا بیشتر آراء اعضاء حاضر
در جلسهای است که نیمی یا بیشتر از کل اعضاء در آن حضور دارند (ماده  ،46قانون تعاونیهای کشاورزی
و ماده  ،42قانون تعاونیهای معیشت مصرفکننده).

1. Demutualization
2. Welfare Federation of Agricultural Cooperatives: Koseiren
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حمایت مالیاتی
تعاونیها تا سال  1940از مالیات بر شرکت معاف بودند .اما پیرو انتقادات خردهفروشان کوچک و تأمین
مالی اقتصاد در زمان جنگ ،قانون مالیات ویژه شرکتها به تعاونیهای نیز تسری یافت و بدینترتیب مالیاتی
با نرخ  6درصد (در مقایسه با شرکتهای عمومی  18درصد) به آنها نیز تعلق گرفت .این قانون در سال
 ،1948با حفظ نرخهای مختلف موجود ،توسط قانون مالیات شرکت 1اتخاذ گردید.
فدراسیونهای رفاهی تعاونیهای کشاورزی در سال  1951به عنوان مؤسسات اغلب پزشکی با منافع
عمومی معرفی شدند که خدمات بهداشتی /اجتماعی را در مناطق روستایی  -جایی که گزینههای بسیار
کمی برای مردم وجود داشت  -ارائه میدهند .این فدراسیونها ،در سال  1984برای فعالیتهای غیر انتفاعی
معاف از مالیات شدند.
در سال  ،1988پیرو برگزاری کمپین ضدتعاونیها توسط خردهفروشان کوچک ،که تعاونیهای مصرفی
بزرگ را هدف قرار داده بودند ،نرخ مالیات باالتری برای تعاونیهای بزرگ یا بیش از  100میلیارد ین در
فروشگاههای خردهفروشی تعیین شد.
استانداردهای مالیاتی 2نرخهای مالیاتی متفاوتی را مطابق با وضعیت شرکت در ضمیمهها برای نهادهای
عمومی ،شرکتهای منافع عمومی و تعاونیها درج میکند .در حال حاضر ،تعاونیها در مقایسه با سایر
سازمانهای تجاری با نرخ کمتری مالیات میپردازند (جدول ،)3اگرچه تفاوت در نرخها برای شرکتهای
متعارف و تعاونیها از  12.3به  6.5درصد بین سالهای  1984و  2012کاهش یافته است .آنها همچنین
مشمول یک حمایت مالیاتی خاص در ثبت و مجوز ،تمبر و همچنین مالیات محلی ،شرکتهای بزرگ،
مالیات بر دارایی ثابت و غیره هستند .بازپرداخت حمایتی به عنوان تخفیف در نظر گرفته شده و مشمول
مالیات نخواهد شد.
)1. Corporation Tax Act (CTA

 .2تعیین مشاوران مالیاتی  Chartered Tax Adviser (CTA( :یک عنوان حرفهای بینالمللی است که نشاندهنده باالترین استانداردهای تخصصی در
زمینه اخالقی ،حرفهای و فنی به ویژه در حوزه مالیاتستانی است.
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جدول  :3نرخ مالیات شرکتها از سال 2011
نرخ
(درصد)

معافیتمالیاتی

شرکتهای منافع عمومی(5پیوست )CTA ،2

درآمدهای تجاری (مبادالت)

22

معاف از مالیات

تعاونیهای بزرگ مقیاس

کلیه درآمدها

26

مشمولمالیات

انواع موجودیتها

1

درآمدساالنه

محدودهمالیاتی

3

مجامع عمومی (پیوست )CTA ،1

تعاونیها و غیره (پیوست )CTA ،3
ثبت نشده

6

شرکتهایمتعارف

7

 SMEبا سرمایه کمتر از  100میلیون ین

معافیتمالیاتی
کلیه درآمدها

درآمدهای تجاری (مبادالت)
کلیه درآمدها
کلیه درآمدها

-

22
30
30
22

درآمدنقدینگی

2
4

معاف از مالیات

مشمولمالیات
معاف از مالیات

مشمولمالیات
مشمولمالیات

تعاون میان تعاونیها
دو نوع نهاد فدرال برای تعاونیهای کشاورزی شامل :فدراسیون تعاونی 8و اتحادیه مرکزی 9وجود دارند.
اولی ،برای انجام وظایف مشترک اقتصادی از جمله :عرضه ،بازاریابی ،بیمه و اعتبار سازماندهی شده است
(ماده  ،۱۲بخش  ،۲قانون تعاونیهای کشاورزی) .این [نهاد] به عنوان یک شرکت ویژه در سطوح استانی
و ملی برای انجام وظایف غیراقتصادی شامل :هدایت ،حسابرسی ،آموزش و اطالعات ،ارتباطات ،داوری،
تحقیق و غیره شکل گرفته و ممکن است با مقامات اداری نیز تبادل نظر کند .البته باید توجه داشت که همه
تعاونیهای کشاورزی ملزم به حسابرسی توسط اتحادیههای مرکزی هستند (ماده .)۲۲ - ۳۷
فدراسیون یا اتحادیه تعاونیهای مصرف ،میتواند عالوه بر فعالیتهای مذکور در ماده  ،۱۰بخش ،۱
1. Type of entity
2. Liquidation income
3. Scope of tax
4. Tax-exempt
5. Public interest corp
6. Unincorporated
7. Conventional corporations
8. Rengokai
9. Chuokai
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در فعالیتهای مربوط به مشاوره ،ارتباط و اداره تعاونیهای وابسته شرکت میکند (ماده  ،۱۰بخش .)۲
فدراسیونهای ملی برای کارکردهای اقتصادی همچون بیمه ،مراقبتهای بهداشتی ،مسکن و اتحادیههای
استانی وظایفی چون :راهنمایی ،ارتباط و تعدیل را انجام میدهند .کنسرسیوم منطقهای نیز به عنوان یک
فدراسیون تعاونی ،که چندین استان را پوشش میدهد ،از سال  ۱۹۹۰به منظور تحقق اقتصاد در زمانی که
ادغام بین استانی مجاز نبود ،تأسیس شد.
اتحادیه تعاونی مصرفکنندگان ژاپن ،1ارکان  ۳گانهای دارند .۱ :اتحادیه مرکزی :راهنمایی ،ارتباط
و تعدیل برای تمام انواع تعاونیها ارائه میدهد  .۲اتحادیه ملی :برای راهنمایی تعاونیهایی که فعالیت
خردهفروشی دارند  .۳فدراسیون ملی :برای تعاونیهای عمدهفروشی و خردهفروشی فعالیت میکند.
جمعبندی
تعاونیها با قانونگذاری و مدیریت تفکیک شده ،منجر به ممانعت از هویتبخشی و انسجام در بخش
تعاون ،به عنوان یک قسمت مستقل شده است .پس از گذشت  ۶۵سال از تصویب قانون تعاونیهای
کشاورزی ،مجموعهای از مؤسسات را با محوریت منافع شخصی ایجاد کرده که تحت یک قانون واحد قرار
نمیگیرند .هنوز شکافی در قوانین تعاونی وجود دارد که هم تعاونیهای کارگری و هم چند ذینفعی فاقد
تشخیص قانونی میباشند.
برای حل مشکالت فوق باید به تجربه کره جنوبی اشاره کرد که در آن سیستم حقوقی مشابهی ایجاد شد،
اما در آنجا چارچوب قانونی برای نظام تعاون تصویب شد (در ۲۶ژانویه  ۲۰۱۶ابالغ شده و از  ۱دسامبر  ۲۰۱۲به
اجرا درآمد) ،افراد را قادر به ایجاد تعاونیهای عمومی و اجتماعی میکند .با الهام از وقایع کره جنوبی ،یک گروه
مطالعاتی برای بررسی امکان استفاده از یک قانون مشارکتی اساسی برای تکمیل قوانین موجود تشکیل شد.
مشکل دیگر این سیستم حقوقی آن است که جنبههای مختلف حقوق تجارت را در قوانین سازمانی
گنجانده است .چنین سیستمی ایجاد شده تا مقامات اداری بتوانند بر اعمال سازمانها از تأسیس و فعالیت تا
)1. The Japanese Consumers’ Cooperative Union (JCCU
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اداره و تأمین مالی ذیل مقررات خاص خود نظارت میشوند.
قوانین بخش تعاونی ،قسمت عمدهای از مقررات مالی را متناسب با حجم روزافزون مشاغل و افزایش
نظارت عمومی شامل میشود که منجر به ایجاد ساختار پیچیده و ناشیانه قوانین با بخشهای بزرگ و
نامتناسب مربوط به مشاغل بانکی و بیمه میشود.
این بندها با افزودن بندهای ویژه ،به صورت نامسنجم در حال تکثیر است .با این حال ،جهانی شدن از
قانونگذاران میخواهد که با وجود تالش بخش اقتصادی که خواستار جداسازی مشاغل و حوزههای مالی
است ،خواهان همگرایی روزافزون مقررات است.

نظام حقوقی تعاون در کشور فرانسه
نویسنده :دیوید هایز

1

ترجمه :سینا عبایی

1. David Heiz
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خالصه متن
  *در حقوق تعاون فرانسه یک قانون  1947عام و موارد بسیاری قانون خاص برحسب نوع تعاونیها وجود دارد ،در
موارد سکوت قوانین خاص ،قانون عام حاکم است .این مسأله چالشهای بسیاری در خصوص تناقضات و تعارضات
قوانین بهوجود آورده است.
  *در حقوق فرانسه شرکتهای تعاونی در دو قالب متفاوت شرکتهای خصوصی و شرکتهای عمومی تشکیل
میشود که مکانیزم اداره این دو متفاوت از هم است.

  *اصل دغدغه اجتماعی تعاونیها در قانون  1947وجود نداشت و بعداً در مورد تعاونیهای جدیدی به نام تعاونی
منفعت جمعی این بحث صورت گرفت.
  *ظرفیت عضویت تعاونی از طریق توزیع سهام مشخص میشود .هیچ مقرره عامی برای شرایط عضویت وجود
ندارد .هرچند برخی شرایط به طور طبیعی از ماهیت تعاونی و اهدافش نشأت میگیرد .برای مثال درخصوص
عضویت در یک تعاونی کشاورزی هر فرد باید یک کشاورز باشد.
  *درحقوق فرانسه در ابتدا درآمد تعاونیها بهعنوان سود تلقی نمیشد و مازاد نام داشت ،اما به مرور بخشی از این
مازاد تحت عنوان سود قابل تقسیم به سهامداران تعیین شد.
  *ذخیره قانون و بازپرداخت حمایتی (مازاد برگشتی) از مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونی معاف شدهاند.
  *در تعاونیهای باز اصل بر گشودگی است با این حال برخی شرایط با توجیه قرابت اعضا با فعالیتهای تعاونی
پذیرفته شدهاست.
  *در بعضی تعاونیهای فرانسه اعضا کیفیتی دوگانه دارند یعنی هم سهامدار هستند و هم طرف قرارداد شرکت.
  *ذخیره قانونی به میزان  15درصد مازاد برای تعاونیها اجباری است.

  *اصل دموکراتیک اصلی غیرقابل مناقشه است ،اما امروزه در حقوق فرانسه تعدیلهایی در آن نیز رخ داده است .او ً
ال
اساسنامه باید یک حد نصابی (5درصد از حداکثر آرا یک نفر) مقرر کند .ثانی ًا تعداد آرا نمیتوانند بر اساس هر معیاری

خصوصا تعداد سهام باشد؛ آن میزان باید متناسب با اهمیت فعالیتهای اقتصادی بین تعاونی و تعاونگر یا متناسب
با کیفیت تعامالت اعضا باشد.
  *تبدیل در تعاونیامروزه تحت  2شرط زیر امکانپذیر است :یا تبدیل تنها راهحل برای نجات تعاونی از مشکالت مالی
است و یا برای توسعهاش ضروری است.
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مقدمه
حقوق تعاون فرانسه در عین استواری بهشدت متنوع و مختلف است .این امر ناشی از تحول
تاریخی این کشور است که توسط روابط دو سویه بین سازمانهای تعاونی و دولت مشخص
میگردد .ویژگی اصلی آن تأکید زیاد بر قانونگذاریهای اختصاصی برای تعاونیهای خاص است و
ی آن ارتباط قوی بین حقوق تعاون
بنابراین مشکل در ارائه راهحلهای مشترک است .دومین ویژگ 
و حقوق شرکتها است ،اگرچه حتی گاهی متناقض باشد .اولین قانون اختصاصی تعاونیها که
هنوز الزماالجرا هست ،درسال (1867در دوره دوم امپراتوری دوم ناپلئون سوم) به مناسبت اولین
اصالح مهم قانون شرکتها تصویب شد .بعد از یک دوره سرکوب علیه سازمانهایی که به ارتباط
با شورش  1848متهم بودند ازجمله تعاونیها ،ناپلئون سوم برای حمایت از توسعه تعاونیها ،یک
شیوه ی آزادانهتری با یک چهارچوب قانونی مطلوب تصویب کرد .به دلیل بی اعتمادی تعاونیها
نسبت به دولت ،آنها از ایده یک قانون تعاونی ویژه امتناع کردند زیرا میترسیدند که این شیوهای
برای کنترل بیشتر دولت باشد .بنابراین قوانین حاکم بر تعاونیها در همان قانون شرکتها وارد
شدند و برای تعاونیها قانونی ویژه اختصاص نیافت اما با این وجود قواعد شرکتهای تعاونی
چیزی متفاوت با قوانین سایر شرکتها بود .در آغاز جمهوری سوم در سال  ،1889پروژهای برای
وضع یک قانون تعاون عام آغاز گشت اما آن هم نهایتاً در سال  ،1896خاصه بهدلیل اختالفات
مالیاتی با تجار خرد در برابر تعاونیهای مصرف کننده ،کنارگذاشته شد .در نتیجه ،در اوایل قرن
بیستم قوانین زیادی برای رشتههای مختلف تعاونی ازجمله :تعاونیهای کشاورزی ،تعاونیهای
بانکی ،تعاونیهای مسکن ،تعاونیهای کارگران ،تعاونیهای مصرفکنندگان و  ...به وجود آمد.
تا قبل از جنگ جهانی دوم حدود  15قانون مربوط به تعاونیهای مختلف وجود داشت .پروژه
جدیدی برای یک قانون عام جدید آغاز شد که آن نیز بهدلیل جنگ متوقف شد .سپس در سال
 1947نهایتاً متنی در خصوص قانون تعاون تصویب گشت .حتی اگر بپذیریم که این قانون 1947
یک قانون عام بود مشهود است که عمدتا از تجربه تعاونیهای مصرف الهام گرفته شده است .در
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حقیقت در آن زمان ،تعاونیهای مصرف از نظر اقتصادی قویترین بودند و پیش از این ،یک تفکر
تعاونی جامعی را بنیان نهاده بودند .قانون  1947با اینکه در بسیاری موارد عمیقا تغییر یافته و
اصالح شده بود ،همچنان اساس حقوق تعاون به شمار میرفت .مع هذا قوانین خاص تعاون در آن
زمان سی ساله و گاهی پنجاه ساله بود و نهادسازیهای متمایزی را ایجاد کرده بودند .در نتیجه
قانون  1947قوانین خاص قبلی را نسخ نکرد اما اصول کلی مشترک را به آنها اضافه کرد .این امر
به منظور کاهش اختالفات بود .در واقع قانون  1947بیان میکرد :اصول کلی آن (برخالف اصول
قانونی کالسیک) بر قوانین خاص حاکم خواهد بود .این امر قاعدتا باید منجر به افزایش استفاده از
مقررات عام میشد اما متاسفانه قانون  1947شامل بسیاری بیانات بود که اجازه تخطی از آن را
به قوانین خاص میداد .بنابراین قوانین خاص به قوت خود باقی ماندند و هنوز هم فعال هستند.
هرکدام از قوانین خاص قبلی خود جداگانه اصالح شده است و موارد جدیدی هم بهمنظور تنظیم
مقررات تعاونیهای جدید تصویب شده است .یک اصالح مهم قانون 1947در سال 1992با هدف
کمک به تعاونیها برای ایجاد سرمایهگذاری تصویب شد .برای رسیدن به این هدف قانون -643
 92در  13جوالی  1992برخی ابزارهای سرمایهداری را برای تعاونیها تصویب کرد .گذشته از
این ابتکارات ،اصالح  1992تعریف تعاونیها را تکمیل کرد و عمومیتی که در ماده  2قانون 1947
برای مقررات عام بود را از میان برد .شاید برای ایجاد یک حقوق تعاون عام قوی ،اصالح  1992را
بتوان تالش ناکامی نامید اما به لحاظ عملی آن مطابقت بیشتری با واقعیت دارد.
منابع قانون تعاون
گذشته از هدف تعاونیها یک نکته مهم تعریف ارائه شده در ماده  1قانون  1992کیفیت
یک تعاونی به عنوان یک شرکت است .اتخاذ یک تصمیم قطعی در رابطه با این پرسش که آیا
یک تعاونی یک شرکت است یا یک انجمن ،بسیار محل اختالف بود .در قوانین فرانسه هر نهاد
خصوصی ذاتاً یا انجمن است یا شرکت .ماده  1832قانون مدنی بیان میدارد که هدف یک
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شرکت تقسیم سود است درحالی که ماده  1قانون  1جوالی ( 1901که در آن مؤسسات در
حقوق فرانسه معرفی شده اند) بیان میکند که مؤسسه با هرهدفی میتواند باشد جز با هدف
تقسیم سود .در آغاز قرن بیستم در مواردی بیان شد که تعاونی یک انجمن است چون (درآن
زمان) سودهایش را تقسیم نمیکرد و به عبارت دقیقتر ،اص ً
ال هیچ سودی نداشت ،بلکه صرفاً مازاد
داشت .با این وجود این در مورد همه تعاونیها صادق نبود .از آنجایی که قانون تعاون در آن زمان
ضعیف بود ،این مساله شدیدا ً به انتخابهای صورت گرفته در اساسنامه بستگی داشت .عالوه بر
این ،قوانین خاصی که تصویب شده بودند ،هنگامی که میخواستند شرایطی را بیان کنند ،اغلب
شرکت را برمیگزیدند .اعضای تعاونی اغلب ساختار شرکت را نسبت به انجمن ترجیح میدادند
چرا که قانون انجمنها تقریبا هیچ مقرراتی برای سازماندهی و اداره تعیین نمیکند و لذا برای
فعالیتهای اقتصادی خیلی نامناسب است .این دلیلی بود که قانونگذار  1947تعاونی را به عنوان
یک شرکت معرفی کرد .راه حل دیگر ایجاد یک نهاد مستقل بود اما این نیز بخاطر پیچیدگیاش
مطرود گشت .تنها استثنا به تعاونیهای کشاورزی مربوط میشود که برای آن مقررات کاملتری
تهیه شده است .معهذا یک نفر ممکن است با وجود این ،مشاهده کند که محتوای سازمانی و
مدیریتی آن عمدتاً رونوشتی از قانون شرکتهای عمومی است .برگزیدن شرایط عمومی یک
تعاونی به عنوان یک شرکت ،چندان مورد مناقشه قرار نگرفته است ،اما همه نویسندگان به
تناقض منطقی آن اشاره میکنند ،زیرا ویژگیهای اصلی تعاونی با تعریف شرکت مطابقت ندارد.
معضل عملی این است که این ویژگیها پیامدهای مهمی در بر دارد .اولین آنها که سایر پیامدها
از همین سرچشمه میگیرد ،اعمال قانون شرکتها برای تعاونیها است .البته قانون شرکتها
بهعنوان یک قانون عامتر درصورتی که با قانون تعاون در تعارض نباشد اعمال میشود .این بدین
معناست که زمانی که مقرراتی در قانون تعاون برای حل یک مساله وجود ندارد ،بهجای اینکه
از قوانین تعاونی ،اصول کلی را استنباط کنیم ،برمبنای قانون شرکتها عمل میشود .مطمئناً
این امر برای کسانی که مسئول نوشتن پیش نویسها هستند مناسب است ،زیرا ممکن است
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به جلوگیری از تکرار قوانین تعاونی موجود در مورد شرکتها ،کمک کند .با این وجود خطرات
بسیاری ممکن است از راهحلهای نامناسب (که از تسری قوانین شرکتها به تعاونیها ناشی
میشود) حاصل شود .امروزه تعاونیها باید چندین قانون مختلف را رعایت کنند :قانون تعاونی
خاص ،قانون تعاون عام ،و تمام مقررات قانون شرکتها در صورت عدم تناقض با قوانین تعاون.
نتیجه بسیار پیچیده است و قضات برای حصول اطمینان از برتری قانون تعاون و اعمال همه
مواردی از قانون شرکتها که با قانون تعاون منافات ندارد مشکالت بسیاری دارند .الزم به ذکر
است مواردی که نیاز به مداخله قضایی دارند ،بسیار هستند .بیشترین تعداد این موارد ناظر به
تعاونیهای کشاورزی است .خیلی از این موارد شامل بانکهای تعاونی نیز میشود اما به ندرت
به مسائل خاص تعاونی ربط دارد .این نکته هم باید اضافه شود که عالقه بسیار کمی از سوی
پژوهشگران برای مطالعه و پژوهش قوانین بخش تعاون وجود داشت ه و پیامد آن فقدان یک متن
قانونی جامع و مقاالت بسیار کم و غالبا ضعیف است که منجر به عدم آگاهی از مسائل موجود
میگردد.
تعریف و اهداف تعاونیها
تفاوت بین قوانین خاص و عام به اصول حقوق تعاون آسیبی وارد نمیکند .تعریف یک تعاونی
توسط قانون  1947تحت عنوان"تعاونیها شرکت هستند" ارائه شده است که اهداف اصلی آنها از
این قرار است :اوالً ،به منظور کاهش قیمت خرید و احتماال قیمت فروش برخی تولیدات و خدمات
با انجام وظایف شرکتها یا واسطههایی که حق و حقوق آنها سبب افزایش قیمتها میشود.
ثانیاً بهمنظور بهبود کیفیت محصوالتیکه برای اعضا تولید میشوند یا توسط اعضا تولید شده و به
مصرفکنندگان فروخته میشوند .ثالثاً بهطور کلی بهمنظور همکاری و مشارکت برای تأمین نیازها
و برای ارتقاء فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی اعضایش و همچنین آموزش آنها .قانون 1947
اضافه میکند که تعاونیها در هر رشتهای از فعالیتهای انسانی میتوانند فعالیت کنند ،بنابراین
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محدودیتی از این منظر وجود ندارد .این تعریف محرک ایجاد قوانین خاص با درنظر گرفتن
ویژگی فعالیت آنهاست .برای مثال ماده  1قانون  78-763مصوب  19جوالی  1978درخصوص
تعاونیهای کارگران بیان میدارد که« :شرکتهای تعاونی کارگران تولید توسط کارگران هر دسته
یا حرفهای که برای فعالیت مشترک با یکدیگر در یک شرکت (که مستقیماً توسط خودشان یا
به وسیله نمایندگانشان که از میان خودشان انتخاب میشود) مشارکت میکنند ،ایجاد و اداره
میگردد .این تعریف مورد انتقاد قرارگرفته ،چرا که آن توسط تعاونیهای مصرف ارائه شد که برای
همه رشتههای تعاونی مناسب نبود .آخرین فعالیت ذکر شده در ماده ( 1مورد سوم باال) متفاوت
است ،چرا که منشأ آن اصالحیه سال  1992است و قابلیت شمول برای همه تعاونیها را دارد.
عالوه براین بر تأمین منافع اعضا به عنوان فعالیت اصلی تعاونیها تأکید میکند .تنها از آنجایی
که تناقضی میان قوانین عام و خاص در این تعریف وجود ندارد ،همان مالحظات را میتوان در
مورد اصول تعاونی درنظر گرفت که بیشتر آنها در در قانون عام بیان شده و هیچ اصولی توسط
قانون  1947که در تناقض با قانون خاص باشد بیان نشده است .از آنجایی که قانون  1947تا
حدی نتیجه چانه زنیها بود ،زمانی که راه حلی عادی میان تعاونیهای مختلف وجود نداشت ،به
طور عام باقی ماند .یک مثال خوب ،معامله با اعضای غیر عضو است .اصل انحصاری بودن به طور
منطقی از تعریف تعاونی که توسط ماده  1قانون  1947ارائه شده است ناشی میشود و بنابراین در
ماده  3بیان شده است .اما تعاونیهای مصرف (که همانطور که گفتیم در آن زمان قدرتمندترین
بودند) اولینهایی بودند که فعالیتهایشان را در رابطه با اشخاص ثالث توسعه دادند .قانون 1947
عالوه براین بیان میدارد که یک تعاونی صرفاً با اعضای خودش باید معامله کند مگر این که قانون
خاص خالف این را مقرر کند .امروزه ،تنها تعاونیهای تجاری برای معامله با صرفاً اعضای خودشان
تشکیل میشوند که مجاز به معامله با غیراعضا به میزان  20درصد از فعالیت خود میباشند.
تعاونیهای مصرف و بانکی که تعاونیهای باز هستند کامال رایگان هستند .تنها اصلی که مطلقاً
مشمول قانون  1947نیست ،اصل دغدغه اجتماعی مربوط به اصل هفتم است که توسط ICA
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در سال  1995معرفی شد .این یک نکته برای یک تعاونی منفعت جمعی جدید ،همانطور که در
ذیل مورد بحث قرارگرفته است ،مهم هست.
اشکال و مدلهای تأسیس
با ارجاع به قانون شرکتها ،آن متن روشن میکند که اعضای تعاونی ممکن است شکلی از تعاونی را
انتخاب کنند .درهرصورت ،قوانین خاص تعاونی در واقع تنها به قالب تعاونی اشاره میکنند :شرکت خصوصی
و شرکت عمومی .ممکن است که یک تعاونی که بدون ارجاع به یک قانون تعاونی خاص و تصویب فرم
ی در عمل چنین انتخابی نکرده است ،بهدلیل اینکه قانون 1947
شرکت تشکیل شود اما تقریب ًا هیچ تعاون 
خیلی ناقص است .بنابراین این فصل تنها این دو شکل را در نظر میگیرد .در هر مورد این تعاونی باید
به عنوان یک شرکت به وسیله ثبت شرکتهای تجاری ثبت شود .شخصیت حقوقی این تعاونی از ثبت
آن ناشی میشود .هیچ تأییدیه ویژهای بنابر قانون عام نیاز نیست اما این تأییدیه اغلب تحت قوانین خاص
مقرر شده است .برخی تعاونیها به هیچ تأییدیهای نیاز ندارند ،مثل تعاونیهای تجاری ،در حالی که سایرین
به یک تأیدیه سهلالوصول نیاز دارند مثل تعاونیهای کارگران .دو مدل از تعاونیها برای اخذ یک تأیدیه
قوی ارجاع میشود .اول ،تعاونیهای کشاورزی که باید رضایتی از شورای عالی همکاری کشاورزی کسب
کنند .این مرجع دارای اختیارات تفحصی است و ممکن است ثبت تعاونیها را بر اساس تأیدیه قانونی و
نظارتش در راستای مطابقت با اصول اجباری رد کند یا پس از موافقت ،لغو تأیید کند .این نکته باید اشاره
شود که تعاونیهای کشاورزان باید با مواد اجباری تأسیس شرکت مصوب وزارت کشاورزی مطابق باشد.
دوم ،تعاونیهای منفعت جمعی که باید موافقت دولت را اخذ کنند.
تعاونیهای منافع جمعی جدید
در سال  ، 2001قانون  624/2001مصوب  17جوالی ،با تصویب مفاد جدید در قانون
 ،1947نوع جدیدی از تعاونیها ایجاد شد :شرکت تعاونی منافع جمعی ( .)SCICاین تعاونی
جدید که تا حدی بر اساس مدل تعاونیهای اجتماعی ایتالیایی تنظیم شدهاست ،از نظر هدف و
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از نظر تولید یا عرضه کاالها یا خدمات با منافع عمومی که دارای مزایای اجتماعی آنها است و
مالکیت چندگانه سهامش مشخص میشود و چند تا از اهداف آن با هدف کلی تعریف شده در
ماده  1قانون  1947متفاوت است .برخی حتی آن را برعکس میدانند ،زیرا هدف آن تأمین منافع
غیر اعضا است .کلید واژه این تعاونی مطلوبیت اجتماعی است :این دلیل ایجاد چنین شرکتی
است .این کلیدواژه همچنین در زمینههای دیگر برای ارزیابی اثرات غیر اقتصادی سازمانها در
اقتصاد اجتماعی و همبستگی جامعه بکار میرود .این هدف آثار مهمی دارد که ابتکارش متعلق
به تعاونی منفعت اجتماعی است .اولین اثرش سهامداران چندگانه است .قانون  5دسته عضو را
تعریف میکند :کارگران ،کاربران ،داوطلبان ،نهادهای عمومی و سرمایهگذاران .برای تشکیل این
تعاونی حضور حداقل سه دسته الزم است که از میان این سه مورد دست کم دو مورد آن باید از
سه دسته اول باشد .بنابراین کاربران نمیتوانند تنها اعضای تعاونی باشند و در اکثر اوقات آنها
با کارگران جفت میشوند .درهرحال اهمیت کارگران به نظریه مشارکت محور که بیشتر در
بین قرنهای نوزدهم و بیستم در جنبشهای تعاونی بحث میشد ارتباطی ندارد .این وضعیت
از این امر ناشی میشود که در بسیاری سازمانهای داوطلبانه با هدف فایده اجتماعی ،کارگران
مشارکت روزافزونی در مدیریت دارند ،درحالی که این امر باید موضوع فعالیت داوطلبان باشد.
به نظر میرسید ارائه یک چهارچوب رسمی برای بازشناسی پیامدها و ارائه به آنها برای اهداف
اجتماعی تعاونی مؤثرتر است .همچنین این کام ً
ال جدید است که به یک نهاد عمومی اجازه داده
شود تا وارد یک تعاونی شود ،همچنین تأیید اینکه سرمایهگذاری تعاونیهای منافع جمعی هم
با تعاونیها و هم با انجمنها رخ میدهد .در مدیریت تعاونی منفعت جمعی ،مقررات اساسنامه
تعاونی بین گروهبندی اعضا با سازماندهی حق رأیشان در گروههای متمایز یا اختصاص دادن
حق رأی برابر به همه اعضا مختار است .به دلیل پیچیدگی ساختار گروهها تقریبا هیچ تعاونی
منفعت جمعی آن را انتخاب نکرده است .اما هدف سودمندی اجتماعی آثار مالی مهمی هم دارد.
اوالً ،از آنجایی که بسیاری از کاربران تعاونیها عضو نیستند ،بازپرداخت حمایتی سنتی نمیتواند
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معنای یکسانی داشته باشد .به جای تبدیل سود حاصله از معامالت با غیراعضا و استفاده از آن به
عنوان یک ذخیره ویژه ،قانونگذاران فرانسوی طی یک انتخاب رادیکال تصمیم گرفتند که صرفاً
بازپرداخت حمایتی را حذف کنند .نتیجتاً این مازاد تنها امکان دارد به پاداش صاحبان سهام و
انباشت ذخایر اختصاص داده شود .اختصاص به ذخایره باید حداقل  50درصد باشد ،چرا که عالوه
بر تکلیف قانونی عام ذخیره در ماده  ،16پاداش سرمایه نیز تحت محدودیتهای عام ماده 14
قانون 1947قرار میگیرد .اما به منظور پذیرش آن نوع تعاونی ،به پروژه نظارت عمومی که قویتر
از سایر تعاونیهاست ،ارجاع میشود .مؤسسان باید از دولت مجوزی بگیرند که عمدتا این امر را
بررسی میکند که آیا معیار مطلوبیت اجتماعی برآورده شده است یا خیر .این شرط به دو دلیل
محل بحث است .اوالً ،این تعاونی منافع جمعی را ضعیف میکند چراکه ماهیت این ویژگی یک
آزادی در ارزیابی مهم به دولت میدهد و همینطور این مجوز باید هر  5سال یکبار تمدید شود
و بنابراین یک خطر مستمر برای رد وجود دارد .نقد دوم از مزایای ضعیفی که توسط این مجوز
کسب میشود ناشی شدهاست :مثال فقط از سال  2010است که این تخصیص به ذخایر مشمول
مالیات نمیشود .نکته دیگر مربوط به ابتکار قانونگذاری  ،SCICامکان تبدیل انجمن به تعاونی
است .قانون  2001درواقع تبدیل (بدون تأسیس یک شخصیت حقوقی جدید) به یک تعاونی را
اجازه داده که قب ً
ال یعنی پیش از زمانیکه تعاونیها به عنوان شرکت معین شدند این امکان وجود
نداشت .آن اصول جدید برای همه تعاونیها قابل اعمال است اما آنچه که قانون به آن پرداخته
است بیشتر مکانیزمی برای تبدیل به یک تعاونی منفعت جمعی است ،به ویژه برای تضمین بقای
هرگونه مجوز یا قرارداد عمومی که از نظر تأمین و مراقبت بسیار مهم است.
عضویت
ظرفیت عضویت تعاونی از طریق پخش سهام مشخص میشود .هیچ مقرره عامی برای شرایط عضویت
وجود ندارد .هرچند برخی شرایط به طور طبیعی از ماهیت تعاونی و اهدافش نشأت میگیرد .برای مثال
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درخصوص عضویت در یک تعاونی کشاورزی هر فرد باید یک کشاورز باشد .قوانین خاصتر یک لیستی
از اشخاصی که حق دارند عضو بشوند را تعیین میکند ،مثل تعاونیهای صنعتی .ابتکار اصالح سال 1992
این بود که یک دسته کلی جدیدی از اعضا به نام سرمایهگذاران معرفی کرد .اعضای سرمایهگذار بسیار مهم
هستند ،چراکه آنها شرکای تعاونی نیستند .برخی از قوانین خاص همچنین عضویت افرادی که عالقهمند
به تعاونی هستند ،مثل اشخاص بازنشسته را پذیرفته اند .منطق پشت اصل ارزش مضاعف سرمایهگذار و
عضو ،فراهم آوردن گستره وسیعتری از عضویت در تعاونیها است .اغلب برخی معیارهای شخصی به
شرایط عضویت از طریق مجوزی که متعاقب ًا در درخواست تعاونیها صادر شده ،اضافه میشوند .قانون به
اساسنامه  1947اجازه میدهد که این شیوه را مقرر کند و برخی قوانین خاص نیز چگونگی این شیوه را معین
میکنند .این با اصل گشوده بودن تعاونیها تناقض دارد .تعاونگران اینگونه توجیه میکنند که عضویت باید از
حیث تصدیق روحیه تعاونی در متقاضی به عنوان معیار همکاری موفق مورد انتظار بین تعاونی و عضو جدید
مورد بررسی قرارگیرد .یک قاضی میتواند امتناع از پذیرش را برای بررسی صحت رویه آن مورد بازنگری
قراردهد ،اما هیچ دلیلی برای ارائه به متقاضی نیاز نیست .چیزی که از اصل گشودگی تعاونی باقی میماند
تنها وظیفهی بیان شده در ماده  3قانون  1947است که درخواست اشخاص ثالثی را که تعاونی با آنها
همکاری میکند ،میپذیرد .با وجود این ،این مقرره هیچوقت اجرا نشدهاست ،یا به دلیل اینکه قوانین خاص
راهحل معارضی را مقرر میکند یا به دلیل اینکه برای این اصل هیچ انسجام عملی پیشبینی نشده است.
تنها قانون خاصی که یک مقرره مشابهی را بیان میکند ،ماده  8قانون الزماالجرا برای تعاونی کارگران است
و آنجا وجود یک مقرره خاص در اساسنامه تعاونی شرط میشود که سازمان چتری قویا خالفش را توصیه
میکند .در عمل تمایزی باید بین تعاونیهای باز و بسته قائل گردید و در تعاونیهای بسته اعتبار شرایط
شخصی مورد اعتراض واق ع نمیشود .در تعاونیهای باز امتناع از پذیرش مجاز نیست.
از آنجایی که عضویت هم به خصیصه سهامداری اشاره میکند و هم به طرف قراردادی تعاونی،
طبیعتا انتظار میرود که اعضا فعالیت اقتصادی با تعاونی داشته باشند .هیچ مقررهای برای چنین
تعهدی وجود ندارد اما چنین فهمیده میشود که تخلف از آن ممکن است در تعاونیهای مختلف
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به طور مختلف موجب مجازات باشد ،دست کم بهصورت اخراج قانونی عضو .به طور عامتر ،ماده
 231-3قانون تجارت بیان میکند که اساسنامه میتواند اجازه دهد به مجمع عمومی تا عضوی
را با تصمیمی مطابق حدنصابی که الزم است اخراج کند .با وجود این بسیاری از قوانین خاص
این صالحیت را به رکن اجرایی میدهند .از طرف دیگر درحالی که این ماده منسوخ هیچ نظارتی
را بر این اختیار اخراج عضو پیشبینی نمیکند ،اما این امر که یک قاضی میتواند این تصمیم
را بررسی کند بهرسمیت شناخته شده است .این نظارت قضایی هم راجع به جنبههای رویهای
تصمیم است و هم راجع به علل این تصمیم .بنابراین به طور خالصه ،اگر یک عضو وظایفش
را انجام ندهد ممکن است اخراج شود خواه سهامدار باشد خواه طرف قراردادی .مساله جدلیتر
این است که آیا خسارتی که توسط رفتار دیگری به تعاونی زده شده است میتواند توجیهی
برای اخراج باشد یا نه .عالوه بر اخراج ،اساسنامه ممکن است سایر مجازاتهای مربوط به حقوق
ی کند .در مقابل ،هر عضوی میتواند انتخاب کند که تعاونی
قراردادی را مثل خسارات پیشبین 
را ترک کند .مدلهای استعفا توسط اساسنامه تعریف میشوند و قانون خود استعفا را به منظور
حمایت از ارزش تعاونی محدود میکند .این سوال با توجه به مفاهیم قواعد حسابداری IAS32

مطرح شد اما تاکنون هیچ اصالح قانونی صورت نگرفته است .یک تعاونی درحال حاضر مجاز است
که از خروج عضو در برخی شرایط امتناع کند و به منظور تقویت این امکان تنها اساسنامهای که
تغییر کرده است به تعاونیهای کشاورزی مربوط میشود.
وجوه مالی
سرمایهگذاری که پیشتر در تعاونیها وجود داشت ،ترکیبی بود از سرمایه و ذخایره تعاونیها و ارزش آن
بهوسیله سهام نمایان میشد که با ویژگی غیرقابل انتقال بودن -جز با اجازه هیأت مدیره تعاونی -مشخص
میشود .آن انتقال در هر موردی بی فایده است ،چراکه هر عضو ممکن است در هر زمانی از تعاونی
استعفا بدهد و سهامش بازپرداخت شود حتی اگر بازپرداختش به میزان مجموع همان پولی باشد
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که او به تعاونی پرداخته است ،بدون درنظرگرفتن ارزش افزوده به دست آمده در طی توسعه
تعاونی .از دیرباز گفته شده است که توسعه تعاونیها با کمبود بودجه آن مختل میشود ،بهویژه
به دلیل دشواری جذب سرمایهگذاران .در دهه 1980با قدرت جناح چپ ،منافع سیاسی جدیدی
در تعاونیها پدید آمد و بنابراین توجه ویژهای به آنها شد .این امر منجر به اصالح  1992گشت،
که تغییرات اساسی در قانون  1947خصوصاً در جنبههای مالیاش سبب شد .معرفی سهامداران
جدید به عنوان سرمایهگذاران نسبت به تعاونگران بیشتر مورد بحث بودند .این تغییر در قانون
خیلی جدید بود و خیلی درموردش بحث شده بود .در واقع اعضای سرمایهگذار به جز در برخی
سازمانهای تعاونی که برای حفظ و توسعه تعاونیها اختصاص داده شدهاند هنوز هم خیلی کم
هستند .ابتکار دوم شامل ایجاد دو دسته جدید از سهام میشود .اولی سهام با مزایای خاص .این
مزایای خاص توسط قانون تعریف نشده است و آنها باید توسط اساسنامه مشخص میشدند
به شرط آنکه اعضای سرمایه گذار تصمیم بگیرند که ایجاد چنین سهامی را اجازه بدهند .قانون
 1947تنها یک محدودیت این مزایا را بیان میکند :آنها باید به اصول تعاونی احترام بگذارند .این
مقرره سوال سختی را بهوجود میآورد چراکه قانون بیان نکرده است که این اصول چه هستند،
ممکن است سوال شود که آیا اصول  ICAباید در اینجا اعمال شود؟ .با این وجود هیچ بحث
جدی در رابطه با محتوای این اصول وجود ندارد ،اما این مورد که اختصاص رأی اضافه باید ممنوع
شود مورد توافق قرارگرفته است .بنابراین مزایا اساساً مالی هستند .تعاونی نمیتواند به سهامداران
سود بیشتری از حد تعیین شده توسط ماده  14بپردازد ،اما آنها میتوانند به سهامداران برای
سهامشان با اعطای مزایای مخصوصی که به نسبت سایر سهامداران بیشتر است اطمینان دهند.
دسته جدید دوم سهام ،سهام با حق تقدم در سود اما بدون حق رأی است .مزیت اضافی مالکیت
این سهام این است که سود آن قبل از هر سهامدار دیگری باید پرداخت شود ،اما این پرداخت با
عدم حق رأی جبران میشود .همهی سهامداران این دسته در یک نشست خاص جمع میشوند
و یک نماینده در مجمع عمومی انتخاب میکنند .این مجمع خاص باید قبل از هر تصمیمی -که
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مربوط است به حق این دسته ازسهامداران -رضایتش را اعالم کند .فقدان حق رأی هزینهی
اولویت در سود است :بنابراین اگر این سود برای سه سال پرداخت نشود سهامداران حق رأیشان
را باز پس میگیرند .اصالحات  1992ابزار مالی دیگری را که چند سال است توسط تعاونیهای
بانکی استفاده میشود ،تعمیم داده است که عبارتند از گواهینامههای تعاونی.
گواهینامههای تعاونی شبیه اوراق بهادار شرکت هستند و مزایای مشابهی را فراهم میکنند .البته دارنده
یک گواهینامه سهامدار نیست و در مجمع عمومی شرکت نمیکند ،اما این گواهینامه میتواند مبادله شود
و ارزشش متناسب است با نتایج فعالیتهای اقتصادی تعاونی .نکته مهم این ابزارها این است که آنها از
ابزارهای مالی سرمایه داری گرفته شدهاند .ویژگی دومشان استفاده کم از آنها در تعاونیهاست که عمدتا
بخاطر پیچیدگی یا عدم جذابیت آنهاست ،نه به دلیل عدم اراده برای رعایت اصول تعاونی .توضیح دیگر
نیز این است که تعاونیهای بزرگ اغلب زیرشاخههای فرعی تشکیل میدهند.
وجوه حکمرانی
قانون  1947نسبت به ساختار تعاونیها ساکت است ،اما قواعدی برای اداره جلسات مجمع
عمومی اعضا مقرر میکند .دست کم این بدان معناست که مجمع عمومی ارگان اصلی تعاونی
است .قوانین خاص مقرراتی در مورد پرسشهای جزئیتر مثل پاداش اعضا یا پاداش نمایندگان
دربرمیگیرند اما در کل رهیافت حقوقی برای این پرسشها نه جامع است و نه سازگار .این
توضیحات را میتوان در حقوق شرکتها یافت .اساس سازماندهی تعاونیها به انتخاب قالب
شرکت که یا شرکت خصوصی است یا عمومی ،بستگی دارد .هنگامی که تعاونی بر اساس قالب
شرکت خصوصی تشکیل میشود توسط یک یا چند مدیر اداره میشود که معموال یک نفر است.
این مدیر در برابر مجمع عمومیای که اورا بر میگزیند و اخراج میکند پاسخگو است .او نماینده
تعاونی در همه امورش در رابطه با اشخاص ثالث است حتی اگر اساسنامه این اختیارات را محدود
ی نداشته باشد مدیر
کند .مجمع عمومی میتواند آزادانه او را اخراج کند اما اگر هیچ دلیل منطق 
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میتواند ادعای غرامت کند .این سازوکار زمانی پیچیدهتر است که تعاونگران بخواهند ساختار
شرکت عمومی را انتخاب کنند .اینجا انتخابی بین دو ساختار وجود دارد .ساختاری که درآنجا
شرکت توسط هیات اجرایی بر اساس مدل سنتی فرانسوی اداره میشود و تعاونی توسط هیاتی
که رییس آن را انتخاب میکند اداره میشود .رئیس دارای اختیارات گستردهای برای نمایندگی
شرکت است و او در برابر اعضا مسوول است .اوالً ،مثل هر مدیری رییس ممکن اخراج شود در
هرزمانی بدون هیچ توضیحی اخراج شود .دوما ،مدیر ممکن است برای تخلفاتش در تعاونی مورد
پیگرد قرار گیرد ،خواه توسط یک عضو فردی خواه توسط یک یا چند عضو که به نمایندگی از
تعاونی علیه او شکایت می کنند.
ساختار مدیریت دوگانه بر اساس سنت آلمانی ،که در آن قدرت در اختیار هیأت اجرایی است
که توسط هیأت نظارتی که برگزیده از سوی اعضای مجمع عمومی منصوب میشوند .مدیران
هیأت اجرایی دارای اختیارات و مسوولیتهای مشابه رئیس هیأت مدیره در نوع اول ساختار
هستند .اصل این است که کار آنها توسط اعضای شورای نظارت ،نظارت میشود و آنها اختیار
تحقیق و تفحص تا هر اندازهای که بخواهند را دارند .آنها مسوول سوء رفتار مدیران نیستند ،مگر
اینکه از آن آگاه شوند و اقدامات مناسب را اتخاذ نکنند .برای تعاونیهای کارگران و صنعتگران این
امر باید مشخص شود که یک پارامتر حداقلی دوگانه در اداره شرکتهای خصوصی که حداقل
 20عضو دارند معرفی میشود ،برخی از این اعضای مجمع عمومی انتخاب میشوند تا وظایف
نظارت را برعهده بگیرند.
اصل دموکراتیک بودن
اصل دموکراسی بسیار مشهور است اگرچه این در همه تعاونیها رایج نبود ،امروزه به وسیله
قانون بیان شده و محل مناقشه نیست .قانون  1947اصل «یک فرد یک رأی» را مقرر میکند
و قوانین خاص تنها اصالحات جزئی در این اصل انجام میدهند .در برخی قوانین خاص مانند
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تعاونیهای کشاورزان ،برای مثال اساسنامه تعاونی ممکن است بیش از یک رای برای یک عضو
مقرر کند اما این امکان بسیار محدود است .اوالً اساسنامه باید یک حد نصابی ( 5درصد از حداکثر
آرا یک نفر) مقرر کند .ثانیاً تعداد آرا نمیتوانند بر اساس هر معیاری خصوصا تعداد سهام باشد؛
آن میزان باید متناسب با اهمیت فعالیتهای اقتصادی بین تعاونی و تعاونگر یا متناسب با کیفیت
تعامالت اعضا باشد .اصالح دوم این اصل به تعاونیهای ثانویه مربوط میشود .برای آنها تعداد آرا
هر تعاونی اولیه در تعاونی ثانویه میتواند متناسب با تعداد اعضایش یا روابط اقتصادیش با تعاونی
ثانویه باشد .به منظور تضمین اصل دموکراتیک در تعاونیهای بزرگ ماده  10قانون  1947و برخی
از قوانین خاص مقرراتی برای سازماندهی جلسات عمومی محلی مقرر میکنند .جلسات عمومی
محلی دستورکاری مشابهی با مجمع عمومی دارند .در عمل این راه حل پیچیده است و به ندرت
مورد استفاده قرار میگیرد .ضعف اصل دموکراتیک ناشی از مشکل دیگری است که عبارت است
از محدودیت حضور در مجمع عمومی .فارغ از اینکه چرا تعاونگران در جلسات شرکت نمیکنند،
نتیجه این است که اختیارات به عده محدودی از اعضا تعلق میگیرد و گاهی اوقات تعاونگران
اختیارات خود را به کادر فنی واگذار میکنند .با وجود این قانون از اختیارات تعاونگران حمایت
میکند .اعضای سرمایهگذار امروزه میتوانند در حقوق سهامداران شریک شوند اما نمیتوانند
بیش از یک سوم آرا یا اگر بعضی از آنها خودشان تعاونی هستند بیش از 49درصد آرا را داشته
باشند ،یعنی درصدی کمتر از اکثریت .در میان سرمایهگذاران اصول دموکراتیک تحمیلی نیست
و ممکن است به نسبت تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها به آنها آرا اختصاص داده شود.
اصول دموکراتیک همچنین بیان میکند که قدرت تنها به تعاونگران تعلق دارد و بنابراین مدیریت
باید توسط آنها انجام گردد .برخالف شرکتهای سرمایهداری ،برای اشخاص ثالث امکان انتخاب
شدن برای اداره شرکت وجود ندارد اگرچه این صریحا در قانون  1947بیان نشده ،با این حال در
چندین قانون خاص صراحتا بیان شده و غیرقابل مناقشه است.
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استفاده از مازاد
تعاونی یک شرکت است ،بنابراین فعالیت اقتصادی دارد و نیازدارد تا سودآور باشد .با وجود این ،قانون
درآمد تعاونی را به عنوان سود تلقی نکرده بلکه بیشتر مازاد درنظر گرفته است .مازاد توسط قانون تعریف
نشدهاست اما بخشی از سرمایهای است که در پایان سال مالی پس از پرداخت کلیه مخارج به تعاونی تعلق
میگیرد .قانون دربارهی استفاده از مازاد توضیحات مفصلی داده است .طبق دستور قانون  1947اولین
استفاده مازاد مذکور پرداخت سود به سهامداران است .هیچ چیزی در مورد تقسیم سود وجود ندارد ( بهجز در
خصوص تعاونیهای کارگران که در آن سود باید پرداخت شود .ضمنا سود آنها محدود به 33درصد مازاد
است چرا که متناسب با دستاوردهای یک شرکت تجاری نیستند) .سود درصدی است که توسط اساسنامه
با محدودیتی که قانون تعیین کرده است ،معین میشود :میانگین نرخ سود اوراق بهادار شرکت ،همانطور
است که در هر شش ماه توسط وزارت اقتصاد بیان میشود .از آنجایی که این یک سود است حتی اگر هیچ
مازادی به وسیله پیشبینی درآمدهای سال بعد وجود نداشته باشد میتواند پرداخت شود .دومین استفاده از
مازاد امکان توزیع یک بازپرداخت حمایتی است که باید متناسب با تعامل میان عضو و تعاونی باشد .ارتباط
بین برآورد بازپرداخت حمایتی و تعامالت موجود نشان میدهد که پولی که از معامالت با شخص ثالث ناشی
میشود نمیتواند به عنوان بازپرداخت حمایتی(تشویقی) به اعضا داده شود .استفاده سوم وظیفه تشکیل ذخایر
است .با اینکه این استفاده سوم بعد از سود و بازپرداخت حمایتی بیان شده ،این تکلیفی است که باید قبل
از پرداخت آنها انجام شود .این تکلیف شامل  15درصد مازاد میگردد .پرداخت بابت ذخیره تا مقداری که
برابر میزان فوقالذکر است ضروری است .این ذخیره اهمیت باالیی برای حیات تعاونیها دارد به چند جهت:
او ًال مازادی که استفاده نشده است همیشه میتواند به ذخیره اختصاص یابد حتی اگر به حداقل اجباری
رسیده باشد .تنها راهحل دیگر دادن این مبلغ به تعاونیهای دیگر یا سازمانهای انتفاعی عمومی است .ثانی ًا،
هنگامی که مازاد به ذخیره اختصاص مییابد ،از حیث مالیاتی اوضاع مطلوبتر است .ثالث ًا ،حداقل برای ذخیره
اجباری بلکه حتی برای سایر ذخیرهها درصورت پیشبینی در اساسنامه ،نباید بین تعاونگران تقسیم شوند،
چه در طی حیات تعاونی و چه در زمان انحاللش .این نتیجه مالکیت مشترک تعاونی به وسیله اعضایش
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است که جامعه تعاونگران صاحب تعاونی است و هیچ عضو فردی هیچ حقی نسبت به هیچ جزئی از تعاونی
ندارد .این اصل تاریخی مهم ،توسط اصالحیه  1992منعطف شد .از آن پس زمانی که ذخیره به حداقل
الزم برسد ،توزیع نیمی از ذخیره به صاحبان سهام ممکن گشته ،لذا قابل تقسیم است .این عمل میتواند به
طور مجدد تا نیمی از مقدار افزوده شده از زمان آخرین تخصیص انجام شود .این امکان جدید از حیث عام
است و ممکن است توسط قوانین خاص تخصیص داده شود ،مثل قانون تعاونی کارگران .هنگامی که این
امکان وجود دارد تا بخشی از ذخایر را به صاحبان سهام اختصاص یابد ،تعاونیها از آن فرصت برای بهبود
درآمدهای مالی اعضا بدون داشتن وظیفه پرداخت نقد و برای افزایش سرمایهای که به وسیله افزایش ارزش
سهام یا ایجاد سهام جدید نشان داده میشود ،استفاده میکنند .این یکی از ابزار های مالی جدید معرفی شده
توسط اصالحیه  1992است.
تبدیل
تبدیل در فرانسه پدیدهای است که به همان اندازه که متأخر است نادر نیز هست .در تاریخ قانون تعاونی
فرانسه ،تبدیل برای مدت طوالنی کامال ممنوع بود .از آنجایی که تعاونیها و شرکتها با ماهیتی متمایز از
هم در نظرگرفته میشدند ( و درآن معنا هنوز هم چنین اند) هیچ تبدیلی از تعاونی به شرکت (دیگر) از نظر
قانون امکان نداشت .تنها راه حل از بین همه شیوهها انحالل تعاونی و سپس ایجاد یک شرکت جدید بود.
به عبارت دیگر ،شرکت نمیتوانست سرمایه تعاونی را بپذیرد .این رویه در سال  1992تغییر کرد ،یعنی از
زمانی که فرآیند تبدیل در ماده  25اصالحیه  1992ایجاد شد .اگرچه نسبت به شرایط و پیامدهای این امر
محدودیتهایی در نظرگرفته شده است .او ًال تبدیل تنها تحت دو شرط آلترناتیو امکان دارد :یا تبدیل تنها
راهحل برای نجات تعاونی از مشکالت مالی است و یا برای توسعهاش ضروری است .در هر مورد ،تصمیم
به تبدیل نمیتواند آزادانه گرفته شود ،مگر بعد از اینکه از سوی مقامات اجرایی مجوز داده شود که قبل از
آن هم باید با شورای عالی تعاون مشورت شود .به عبارت دیگر یک نظارت پیشینی برای اجرای این شرایط
وجود دارد .این تصمیم هیأت اجرایی میتواند در برابر قاضی اقامه شود که او نظارت پسینی را اعمال میکند.
اگر تبدیل مورد قبول واقع شود ،شرکت جایگزین در سازماندهی امورمالیاش کامال آزاد نیست .سرمایههای
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ناشی از ذخایر تعاونی باید در شرکت جدید به یک ذخیره خاص اختصاص یابد که اعضا در آن برای یک
ی در برابر سواستفادههای احتمالی نباشد اما الاقل
دوره  10ساله هیچ حقی ندارند .شاید این ،حمایت قطع 
مانعی در برابر حرص و طمعهای کوتاهمدت است.
حمایتهای مالیاتی
وضع مالیات همیشه بین تعاونیها و شرکتهای سرمایهداری محل اختالف بوده است .این مورد اخیراً
به عنوان یک نوع حمایت غیر مستقیم دولت از تعاونیها در نظر گرفته میشود و کمیسیون اروپایی هم
دست کم تا حدی با این عقیده همسو است .بنابراین مرتبا مطرح میشود که برخی از اصول عام یا راهحلها
اصالح خواهند شد .با سیاست جدیدی که توسط دولت جدید فرانسه اتخاذ شده است این امر احتماال برای
چندین سال اتفاق نخواهد افتاد .نقطه آغازین این بحث صالحیت تعاونیها به عنوان شرکت است که نتیجه
آن نیز بحث مالیات است .بهطور ویژه ،الزم است که بین دو مالیات مهم تمایز قائل شویم :مالیات بر درآمد و
مالیات مشاغل شهری .و قبل از اینکه به جزییات بپردازیم باید اشاره شود که به طور کلی تعاونیها خارج از
حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیستند .در رابطه با مالیات بر درآمد شرکت ،تعاونیها عموم ًا مشمول آن هستند.
هرچند تعاونیها به دلیل ویژگیهای اختصاصیشان تا حدی مورد معافیت قرار میگیرند .ما میتوانیم دو
حالت را که در آن نقض قواعد مالیاتی مجاز است از هم تفکیک کنیم .اولی مبلغی است که به تعاونگران به
عنوان بازپرداخت حمایتی اختصاص یافته است و در محاسبه مالیات شرکت لحاظ نمیشود .البته این باید
روشن شود که بازپرداخت حمایتی که بیشتر از  50درصد مازاد است ،صرفنظر از محاسبه درآمدهای ناشی
از معامله با غیراعضا نمیتواند مورد استثنای مالیاتی قرارگیرد.
به هرحال تعاونی باید به تکالیف قانونیاش برای بهرهمندی از این تدبیر عمل کند -که نداشتن بیش
از  20درصد معامالت با غیراعضا و اطمینان اینکه حداقل  50درصد سهام تعاونی به وسیله اعضا تملک
شده  -میباشد .معافیت دوم اختصاص به ذخایر است که به عنوان سپرده سرمایهگذاری تلقی میشود .این
تدبیر از سال  2007برای تعاونیهای کارگران و همینطور برای تعاونیهای منفعت جمعی قابل اعمال است.
درکنار این معافیتهای جزئی برخی از تعاونیها از معافیت فراگیرتری برخوردارند .این امر به طور ویژه در
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رابطه با تعاونیهای صنایع دستی ،تعاونیهای حمل و نقل ،تعاونیهای دریایی و در شرایطی تعاونیهای
کشاورزی صادق است .در رابطه با مالیات مهم دوم ،یعنی مالیات مشاغل شهری ،اکثریت تعاونیها کامال
یا جزئا تحت شرایطی که به وظایفشان مربوط است معاف شدهاند .به نظر میرسد که نظام مالیاتی امروزین
محصول تاریخ و مذاکرات میان سازمانهای تعاونی مختلف با دولت است و بنابراین همیشه به یک دلیل
قانونی واضح مربوط نیست .یک بازاندیشی کلی حداقل در میان دانشگاهیان ،نباید دنیای تعاونی را به وحشت
بیندازد ،خصوصا اگر کسی این ترس تعاونیها را در برابر خطر بی اعتباری ویژگیهای قانون مالیات تعاونی
قرار دهد.
روابط قراردادی مابین تعاونی و اعضا
قرارداد همکاری موضوع مهمی برای بحث است .قانون تقریبا در رابطه با آن ساکت است لکن این
از اصول کیفیت دوگانه ناشی میشود :هر تعاونگری در اصل یک سهامدار تعاونی است و همچنین طرف
قراردادی اش .این توصیفی کالسیک است و چیز بیشتری را مطرح نمیکند .با اینکه در مورد وجود قرارداد
همکاری بحثی نشده است ،ماهیت و محتوایش بهجهت پاسخهای مختلفی که بسته به نوع تعاونی داده شده
است بسیار نا واضحتر است .شرایط قانونی قرارداد که بین تعاونی و تعاونگر منعقد میشود در برخی موارد
مورد بحث قرار گرفته است .برای مثال در تعاونیهای کشاورزی چنین است :تعاونی نماینده تعاونگر است یا
خریدار محصولش؟ این سوال خیلی مهم است زیرا تعیین میکند که آیا دارایی محصوالت همچنان متعلق
به کشاورز است یا مالکیت این اموال به تعاونی واگذار شده است .قضات اول تصمیم گرفتند که مالکیت
برای تعاونگر باقی بماند اما بعدا در دهه سال  2000تصمیم گرفتند که مالکیت حتما به تعاونی انتقال یابد،
بنابراین فاصله فزاینده بین تعاونی و اعضایش تقویت شد .این نظر اخیرا به وسیله قانون یا دست کم بوسیله
آییننامه حکومتی مصوب وزارت کشاورزی در سال  2009تأیید شده است .این سوال به نحو دیگری در
مورد تعاونیهای کارگران بیان شده است ،اما به همان اندازه مهم است .در تعاونیهای کارگران از دیرباز
رویه این بوده که هر کارگر یک کارگر حقوق بگیر در تعاونی است؛ که باید گفت کارگر بدین لحاظ توسط
حقوق کار حمایت میشود .با وجود این ،برخی ویژگیها ناشی از شرایط دیگر کارگران سهامدار است .برای
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مثال اگر اساسنامه یک تعاونی از کارمندی که عضو نیست بخواهد تا به عنوان سهامدار درخواست دهد،
فقدان چنین درخواستی ،قرارداد کار را فسخ میکند درحالی که کارفرما باید کارگر را بر طبق رویهای که برای
اینکار تعیین شده است ،اخراج کند .در تعاونیهای بانکی نیز ،اعضای تعاونی توسط قانون به مثابه مصرف
کنندگان دیدهشده اند .قضات حتی تصمیم گرفتهاند که هزینه سهمی که یک عضو میبایست بپردازد ،باید
به عنوان هزین ه وام در نظر گرفته و باید با نرخ مؤثر کلی ادغام شود ،نظیر هزینههای اداری ،بدون توجه
به حقوق خاصی که به هر سهم تعلق گرفته است .این مثالها چالشهای بین قرارداد همکاری به صورت
کلی ،در رابطه با دو ویژگی هر عضو را نشان میدهد و قرارداد همکاری به عنوان کاربرد این دو ویژگی در
روابط بین تعاونی و تعاونگر در دسته کلی تر قراردادها در نظر گرفته میشود.
تعاونی در بین تعاونیها
قانون ،تعاونی در تعاونی را به عنوان یک اصل ذکر نکرده است اگرچه ما برخی از کارکردهای آن را
میتوانیم بیابیم .اولین مثال امکان ایجاد یک تعاونی جدید توسط چند تعاونی با یکدیگر است .تعاونی جدید
مانند هر تعاونی دیگری تشکیل و تنظیم میشود اما تعاونگران آن خود تعاونیها هستند .تنها خصیصه آن در
کاربرد اصول دموکراتیک است .در مجمع عمومی ،هر تعاونی یک رای برابر ندارد .بلکه قدرت رای هر یک از
تعاونیها متناسب با تعداد تعاونگرانش است.گفته شده است که این معنای درست "هر فرد یک رأی" است
چراکه این تنها راه برای تضمین این امر است که هر فرد در تعاونی اولیه وزن یکسانی با سایر تعاونگران دارد.

این نیز باید اشاره شود که تعاونی در تعاونی از طریق سرمایهگذاری مورد استقبال واقع شده ،چراکه وقتی که

اعضای سرمایه گذار خودشان تعاونی هستند محدودیت اعضای سرمایهگذار شدت کمتری دارد 49( .درصد
به جای  33درصد) .اینگونه شرکتها بسیار در بین تعاونیهای کشاورزی رایج هستند.
جنبه دیگر تعاونی در تعاونی امروزه دیگر از لحاظ قانونی اعتباری ندارد ،اما درکل نیز هیچ گاه موفق نبود.
با وجود این دو نکته باید در مورد این جنبه بیان شود .اولین نکته استفاده از قانون تعاونی برای سازماندهی
اینگونه شرکتها (تعاونی در تعاونی) در بین تعاونیها و سایر سازمانهای مربوط به اقتصاد متحد و اجتماعی
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است .در سال  1985اتحادیه اقتصاد اجتماعی ایجاد شد که از هر شخصی میتواند تشکیل شود غیر از
تعاونیها ،سرمایههای مشترک یا انجمنها (چنانچه توسط اساسنامه بیان شود) ،و در کل توسط هر سازمان
غیر انتفاعی دیگر .اما نهادهای حقوقی باید  65درصد حق رای را داشته باشند .آیین نامه اتحادیه اقتصاد
اجتماعی از قواعد قابل اعمال در تعاونیها تبعیت میکند .نکته دوم مربوط است به قانون تعاون به عنوان یک
مدل .بیشترین تعداد شرکتها در اقتصاد متحد و اجتماعی ،تعاونی نیستند بلکه انجمناند (حدودا سه چهارم).
مقررات انجمن در سال  1901تصویب شد و توسعه فعالیتهای اقتصادی بهوسیله چنین ساختارهایی را
درنظر نگرفت؛ آن اساسنامه شامل هیچ مقررهای درباره ساختار درونی انجمن ،اختیار ارکانش ،موارد اعمالش
و سازوکار انحاللش نمیشود .هیچ اصالحی که برای این مقررات کافی باشد بخاطر اهمیت سمبلیک آن
صورت نگرفته است .یک تدبیر این است که مدل تعاونی مورد استفاده قرار گیرد .یکی از اهداف ایجاد قانون
تعاونی اخیر برای تعاونیهای منفعت جمعی امکانی برای انجمنهای بزرگ بود تا قالب قانونی جدید را به
تصویب برسانند لکن آن هدف محقق نشده است .موضوعی که نزدیک به تعاونی در تعاونی هست تشکیل
گروهی از طریق وسایل فرعی است که مفهومی کامال مخالف با تعاونی در تعاونی است .قدرتمندترین
تعاونیها زیرشاخه های سرمایهداری ایجاد میکنند .سوالی که ایجاد میشود راجع به سازگاری آن شیوه
با تعریف یک تعاونی است و این بحث به دلیل اثرات عملی آن بحثی سخت بوده است .با سکوت قانون
تحولی که در دهه  1980آغاز شد همچنان ادامه دارد .قانونگذار در آن زمان اطمینان بیشتری به شاخههای
فرعی سرمایهداری داده است ،به ویژه برای تعاونیهای تجاری .قانونگذار با اصالح تعریف قانونی در سال
 2001مشخص کرده است که خدماتی که ارائه میشود به اعضا میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد .به
ویژه بحثی هم صورت گرفته است که این مکانیزم غیرقانونی است .به هرحال هیچ مقرراتی آن را تنظیم
نمیکند ،بنابراین در رابطه با اینکه آن رویه چطور میتواند مورد استفاده قرار گیرد هیچ محدودیتی وجود
ندارد که این وضعیت مطلوب نیست.
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جمعبندی
اولین نتیجه این است که ویژگیهای حقوق تعاون فرانسه خیلی دور از ویژگیهای قانون تعاون آن
نیست .تأسف آور است که هیچ مقرراتی در مورد تعاونیها در قانون اساسی وجود ندارد و همینطور بیان نشده
که شورای قانون اساسی میتواند چنین اصلی را از قانون اساسی تفسیر کند یا نه .حقوق تعاون بسیار غنی
است اما موارد مورد اختالف بیشتر از حدی است که توضیح داده شده است .این عمدتا نتیجه غیاب یک کار
آکادمیک است که نواقص موجود در قانون تعاون را توضیح دهد .آینده حقوق تعاونی فرانسه به تعیین یک
قانون جامع تعاونی قویتر نیاز دارد.
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خالصه متن
  *تعاونیها در هند با عنوان انجمن تعاونی شناخته میشوند.
  *موفقیت انجمنهای تعاونی اعتبار منجر به تشویق توسعه فعالیت این نوع تعاونی در سایر گروههای فعالیت اقتصادی
شد.
  *قوانین تعاونی در هند به صورت ایالتی تصویب میشود.
  *جنبش تعاونی هند دارای یک چهارچوب نظارتی محکم است و به شدت توسط قانون اساسی حمایت میشود.
  *بانکهای تعاونی در هند تحت کنترل دوگانه بانک مرکزی هند و اداره ثبت انجمنهای تعاونی هستند.
  *تعاونیها از نظر ارتقا ،مدیریت و حمایت بودجه از امتیاز حمایت دولتهای ایالتی و مرکزی برخوردارند.
  *قوانین تعاونی هند به شرکتهای تعاونی اجازه میدهد تا هر فعالیت اقتصادی را انجام دهند.
  *انجمنهای تعاونی بین خودشان نباید با یکدیگر رقابت کنند ،به همین منظور انجمنهای تعاونی فدرال با اهداف مشابه
و یکسان نباید در یک منطقه عملیاتی ثبت شوند.
  *برای ثبت یک انجمن تعاونی چند ایالتی حداقل  50فرد عالقمند از هر یک از ایالتهای مربوطه باید به نهاد ثبت کننده
مرکزی مراجعه کنند.
  *اشخاص حقیقی ،هر انجمن تعاونی ،دولتهای مرکزی و ایالتی ،شرکتهای خصوصی و آنهایی که تحت مالکیت یا
کنترل دولت هستند و هر طبقهای از افراد یا انجمنهای متشکل از اشخاص حقیقی که توسط نهاد ثبتکننده مرکزی
تأیید شدهاند ،به عنوان عضو پذیرفته شوند .در مقابل یک شخص حقیقی نمیتواند به عضویت مستقیم انجمن تعاونی
ملی و یا انجمنهای تعاونی فدرال درآید.
  *عضو انجمن تعاونی اگر در سه مجمع عمومی متوالی حضور نداشته باشد ،صالحیت عضویتش لغو میگردد.
  *اختالفات بین اعضا و انجمن تعاونی در مورد اساسنامه ،مدیریت یا کسب و کار به داوری ارجاع داده میشود.
  *هیچ یک از اعضای حقیقی نباید بیش از یک پنجم کل سرمایه انجمن را در اختیار داشته باشند ،اما این قانون برای
دولت یا سازمانهای مورد تأیید آن قابل اجرا نیست.
  *هیچ یک از اعضای حقیقی نباید بیش از یک پنجم کل سرمایه انجمن را در اختیار داشته باشند ،اما این قانون برای
دولت یا سازمانهای مورد تأیید آن قابل اجرا نیست.
  *یک انجمن تعاونی چند ایالتی از سود خالص خود در هر سال باید:
  ـمقداری به میزان حداقل  25درصد را به صندوق ذخیره منتقل کند؛
  ـ یک درصد به صندوق آموزش تعاونی که توسط اتحادیه تعاون ملی هند اداره میشود ،اعتبار دهد؛
  ـمقداری به میزان حداقل  10درصد را به صندوق ذخیره مربوط به زیانهای پیشبینی نشده منتقل نماید.
  *حداکثر تعداد مدیران در یک انجمن تعاونی چند ایالتی نباید از  21نفر تجاوز کند .هیئت مدیره میتواند عالوه بر 21
مدیر ،دو مدیر را نیز به همکاری دعوت کند .دو مدیر انتخاب شده باید در زمینه بانکداری ،مدیریت ،امور مالی یا در
زمینههای دیگر مرتبط با اهداف و فعالیتهای انجام شده توسط انجمن دارای تجربه باشند .با این حال ،این دو عضو
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هیئت مدیره حق رأی در هیچ یک از انتخابات انجمن تعاونی را ندارند.
  *دو کرسی هیئت مدیره برای زنان در هر انجمن تعاونی پیشبینی شده است.
  *دوره تصدی اعضای منتخب هیأت مدیره پنج سال از تاریخ انتخابات است.
  *دولت مرکزی و ایالتی میتوانند درصد مشخص یا کل سهام انجمن تعاونی چند ایالتی را در اختیار گیرند.
  *در قانون انجمن تعاونی چند ایالتی سال  2002و قواعد انجمنهای تعاونی چند ایالتی سال  2002هیچ پیشبینی در
مورد تبدیل تعاونیها به شکل دیگر شرکتهای تجاری وجود ندارد.
  *یک انجمن تعاونی میتواند شرکتی را به عنوان یک شرکت تابعه برای تحقق اهداف تجسم یافته توسط انجمنهای
تعاونی تأسیس کند.
  *سهم یک عضو در درآمد اختصاص داده شده به اعضای حقیقی انجمنهای تعاونی از پرداخت مالیات بر درآمد
معاف است.
  *انواع مختلفی از معافیتها و کسورات برای انجمنهای تعاونی وجود دارد .معافیت از مالیات بر درآمد شامل طبقات
خاصی از درآمد است که بخشی از کل درآمد را شامل نمیشود مانند سود و منفعت یک شرکت صنعتی جدید در یک
منطقه تجاری آزاد به مدت  10سال و سود و منفعت حاصل از  100درصد صنایع صادرات محور .همچنین مالیات
بر ثروت برای انجمنهای تعاونی وجود ندارد.
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مقدمه
قحطی مداوم ،شیوههای ربوی وامدهندگان و استثمار زارعان در اواخر قرن نوزدهم باعث بدهکاری،
ناراحتی و نارضایتی کشاورزان در هند شد .بریتانیاییهای حاکم معتقد بودند که چنین شرایط نامطلوبی
خسارتهایی به اقتصاد هند وارد میکند .در همان ابتدا ،لرد ونلوک ،فرماندار وقت مدراس ،1سر فردریک
نیکلسون را در مارس  1892به منظور بررسی امکان سازماندهی بانکهای کشاورزی در مدراس منصوب
کرد .بر اساس گزارش سر فردریک نیکلسون ،کمیته حقوقی ادوارد تعیین شد .با پذیرش توصیههای کمیته
حقوق ،اولین قانون انجمنهای تعاونی 2در 25ام مارس  1904تصویب شد .قانون  1904تنها به سازماندهی
انجمنهای تعاونی اعتبار اولیه محدود میشد.
موفقیت انجمنهای تعاونی اعتباری ،اندیشمندان حوزه اجتماعی را تشویق کرد تا انواع دیگر انجمنهای
تعاونی را برای کاهش مشکالت اقتصادی صنعتگران ،بافندگان و مصرفکنندگان تشکیل دهند .عالوه بر
این ،قانونگذاران معتقد بودند که یک سازمان فدرال میتواند جنبش تعاونی را از طریق تجمیع و توزیع
منابع تقویت کند .نیاز شدید به انجمنهای تعاونی غیراعتباری و انجمنهای تعاونی فدرال منجر به تصویب
قانون انجمنهای تعاونی  1912شد .در سال  ، 1919قانون دولت هند 3تصویب شد و موضوع تعاونی به
استانها واگذار شد .بسیاری از ایالتها به عنوان یک موضوع ایالتی ،قوانین جامع خود را وضع کردند .به
عنوان مثال ،استانداری بمبئی قانون انجمنهای تعاونی بمبئی را در سال  1925و استانداری مدراس قانون
انجمنهای تعاونی مدراس در سال  1932را تصویب کرد .قانون انجمنهای تعاونی چند واحدی 4در سال
 1942تصویب شد تا انجمنهای تعاونی از بیش از یک ایالت عضو داشته باشند .این قانون لغو شد و قانون
انجمنهای تعاونی چند ایالتی 5در سال  1984تصویب شد .در دهه  ،1990دولت نیاز به انجمنهای تعاونی
1. Madras
2. Cooperative Societies Act
3. the Government of India Act
4. The multi-unit cooperative societies act
5. The multi-state cooperative societies act

خالصه قوانین حقوقی حوزه تعاون در کشور هند

177

متکی به خود را تشخیص داد و کمیتهای از کارشناسان به ریاست چوداری برهم پراکاش 1برای تدوین یک
مدل قانون تعاونی تعیین شد .پیشنویس قانون تعاونیها که توسط کمیته تنظیم شده بود برای بررسی و
تصویب در اختیار همه دولتهای ایالتی قرار گرفت .با در نظر گرفتن متن و روح قانون مدل تعاونیها ،قانون
انجمنهای تعاونی چند ایالتی در سال  2002اصالح شد.
دولت هند در سال  2002یک سیاست تعاونی ملی را برای تسهیل جنبش تعاونی هند اعالم کرد .عالوه
بر این ،قانون شرکتهای  1956در سال  2003اصالح شد تا یک شکل تعاونی از سازمانها به عنوان
شرکتهای تولیدکننده ثبت شود تا ساختار قانونی جایگزینی برای انجمنهای تعاونی فراهم شود .در اینجا
ذکر این نکته ضروری است که قانون مقررات بانکی  1949از  1مارس  1966به بانکهای تعاونی تسری
یافت.
اصالحیه 97ام قانون اساسی که در  13ژانویه  2012ابالغ شد ،این حق را به شهروندان داده که
انجمنهای تعاونی را سازماندهی نمایند .این اصالحیه تشکیل داوطلبانه ،عملکرد مستقل ،کنترل دموکراتیک
و مدیریت حرفهای انجمنهای تعاونی را تضمین میکند.
بنابراین  ،جنبش تعاونی هند دارای یک چهارچوب نظارتی محکم است و به شدت توسط قانون اساسی
حمایت میشود.
منابع حقوق تعاونی و ویژگیهای قانونگذاری عمومی
هند یک جمهوری دموکراتیک فدرال است و هر ایالت قانون انجمنهای تعاونی ( )CSA2خود را دارد .به
عنوان مثال ایالتهای توسعهیافته مانند کراال ،تامیلنادو ،ماهاراشترا و گجرات به ترتیب دارای قوانینی با عناوین
 Maharashtra CSA 1960 ،Tamilnadu CSA 1983 ،Kerala CSA 1969و Gujarat CSA 1961

هستند .انجمنهای تعاونی اعتبار شهری و انجمنهای تعاونی اعتبار فدرال تحت قانون مقررات بانکی
 1949قرار دارند .بانکهای تعاونی در هند تحت کنترل دوگانه بانک مرکزی هند و اداره ثبت انجمنهای
1. Choudhary Brahm Prakash
2. Cooperative Societies Act
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تعاونی هستند .فرم تعاونی سازمانها نیز به عنوان یک شرکت تولیدکننده تحت قانون شرکتها (اصالحی)،
 ،2002ثبت شده است .همچنین این شرکتهای تولیدکننده دارای ویژگی منحصر به فرد کسب و کارهای
تعاونی هستند .هدف این است که چالشهای تولیدکنندگان روستایی در محیط آزاد شده و رقابتی نوظهور،
به ویژه به دلیل کمبود منابع و موسسات تجاری ،حل شود .انجمنهای تعاونی ،حوزه قضایی ،اجرایی را
محدود کردهاند و به شدت توسط دولت تا مرز مداخله ،حمایت میشوند .در حالی که شرکتهای تولیدکننده
آزادی انجام چندین فعالیت در کل کشور را با حداقل الزامات قانونی دارند97 .امین اصالحیه قانون اساسی
به جنبش تعاونی هند انگیزه داده است.
الزم به ذکر است که قوانین جداگانهای در هر ایالت با توجه به نیاز مردم و بسته به مشخصات جنبش
وضع شد .قوانین ایالتی ،انواع انجمنهای تعاونی را به جز انجمنهای تعاونی چند ایالتی ،ثبت میکند.
قوانین ایالتی چارچوب نظارتی جامعی را ارائه میدهد .هر قانون ایالتی شامل مواد اصلی مانند ثبت ،سهم،
ادغام ،اصالح ،اصالحات اجباری ،وظایف و مسئولیتهای اعضا ،پارامترهای استقراض ،محدودیتهای
سرمایهگذاری ،بازرسی ،تحقیق ،حسابرسی ،هزینه اضافی و انحالل است .قانون انجمنهای تعاونی چند
ایالتی  2002یک قانون دولت فدرال است و مقررات مشابه قوانین ایالتی دارد .این مقاله اساس ًا به قانون
انجمنهای تعاونی چند ایالتی  2002و قوانین مربوط به آن میپردازد .برای اثبات برخی نکات ،قوانین ایالتی
نیز به منظور روشن شدن رابطه بین این دو ،مورد اشاره واقع میشود.
تعریف و هدف تعاونیها
در مقدمه قانون انجمن تعاونی چند ایالتی  2002آمده که این قانونی است:
*ب رای تجمیع و اصالح قانون مربوط به انجمنهای تعاونی،

*با موضوعاتی که محدود به یک ایالت نیست و به نفع اعضا در بیش از یک ایالت محسوب م یشود،

*ب رای تسهیل شکلگیری داوطلبانه و عملکرد دموکراتیک انجمنهای تعاونی به عنوان نهادهای
مردمی مبتنی بر خودیاری و کمک متقابل  ،و

*ب رای توانمندسازی این انجمنها تا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود را ارتقاء دهند و استقالل
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عملکردی ب رای موضوعات مرتبط با خود یا اتفاقات غیر مترقبه را فراهم آورند.
همچنین 97امین اصالحیه قانون اساسی "برای ایجاد محیط مساعد  ،چارچوب قانونی قوی و حمایت از
انجمنهای تعاونی ،برای رشد آنها و جلوگیری از مداخالت غیر ضروری سیاسی و بوروکراتیک" انجام شد.
بخش  )g(3در مورد اصول تعاونی در برنامه اول قانون صحبت میکند ،که این هفت اصل همکاری در
بیانیه  ICAدر مورد هویت تعاونی  1995است .عالوه بر این  ،بخش " )h(3انجمن تعاونی "1را به عنوان
یک انجمن تعریف میکند که طبق قوانین مربوط به انجمنهای تعاونی -که در حال حاضر در هر ایالتی در
حال اجرا است -ثبت شده یا تصور میشود ثبت شده است.
بخش  )1( 5به طور خاص بیان میکند که هدف اصلی انجمن تعاونی خدمت به منافع اعضا است و
اساسنامه انجمن باید بهبود اجتماعی و اقتصادی اعضای خود را از طریق خودیاری و کمک متقابل مطابق با
اصول تعاون فراهم نماید .در حالی که شرکتهای تأسیس شده تحت قانون شرکتهای  1956هند ،جهت
افزایش بازده سرمایهگذاری سرمایهگذاران ،تأسیس میشوند .هیئت مدیره با اتخاذ اصل "یک سهم  ،یک
رأی" انتخاب میشود و عمدت ًا با مشتریان تجارت میکند تا با اعضا.
قانون توسعه شرکتهای تعاونی ملی 1962 2و بانک ملی کشاورزی و قانون بانک توسعه روستایی
 1981با هدف ایجاد موسساتی برای حمایت از انجمنهای تعاونی در هند تصویب شد .قانون شرکتها
 1956در سال  2002اصالح شد تا آزادی عملیاتی بیشتری به فرم تعاونی سازمانها بدهد .تشکیل یک
انجمن تعاونی یک حق اساسی در هند است و تعاونیها از نظر ارتقا ،مدیریت و حمایت بودجه از امتیاز حمایت
دولتهای ایالتی و مرکزی برخوردارند.
فعالیت
قوانین تعاونی هند به شرکتهای تعاونی اجازه میدهد تا هر فعالیت اقتصادی را انجام دهند .انجمنهای
تعاونی میتوانند در مشاغل مختلف مانند تولید ،فرآوری ،بازاریابی ،مصرف کننده ،مسکن ،بانکداری ،صنایع،
1. Cooperative society
2. The National Cooperative Development Corporation Act
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بهداشت ،آموزش و غیره با رعایت سایر قوانین مربوطه مانند قانون اختالفات صنعتی فعالیت داشته باشند.
انجمنهای تعاونی مجاز هستند ( )sec. 19موسسات فرعی تشکیل دهند .تعاونی کودهای کشاورزی هند
و گروه توکیو مارین و نیچیدو فایر 1یک سرمایهگذاری مشترک برای ورود به تجارت بیمه در هند ایجاد
کردهاند .انجمنهای تعاونی در هند با مسئولیت محدود ایجاد میشوند .حوزه فعالیت یک انجمن تعاونی به
وضوح تعیین شده و توسط نهاد ثبت کننده انجمنهای تعاونی تأیید میشود.
اگرچه هند رویکرد چند نمایندگی 2برای توسعه اقتصادی را پذیرفته است ،اما انجمنهای تعاونی بین
خودشان نباید با یکدیگر رقابت کنند .این موضوع به منظور ارتقاء همکاری بین تعاونیها رعایت میشود .از
آنجا که مرز مشخصی در زمینه فعالیت و ماهیت تجارت وجود دارد ،رقابت بین انجمنهای تعاونی محدود
میشود .تعاونیها در هند مکمل یکدیگر محسوب میشوند .قانون  )1(12بیان میکند" :انجمنهای تعاونی
فدرال را میتوان با توجه به ماهیت فعالیتهای آنها طبقهبندی کرد .انجمنهای تعاونی فدرال با اهداف
مشابه و یکسان نباید در یک منطقه عملیاتی ثبت شوند" .عالوه بر این ،قانون  )2(12توصیه میکند که برای
جلوگیری از رقابت با انجمنهای عضو ،قوانین و مقرراتی وضع شود.
انجمنهای تعاونی در هند به عنوان آژانسهایی برای اجرای طرحهای دولتی عمل میکنند .آنها
دانههای غذایی و سایر محصوالت کشاورزی را برای اطمینان از قیمت بهتر برای کشاورزان و مداخله موفق
در بازار به منظور تثبیت قیمت کاالهای مصرفی مصرف کننده ،خریداری میکنند.
انجمنهای تعاونی نیز میتوانند با رعایت برخی محدودیتها در شرایط خاص و نه در حجم تجارت
معمول ،به افراد غیرعضو خدمات ارائه دهند .به عنوان مثال ،یک غیرعضو ،واجد شرایط خرید کاالهای
مصرفی از انجمن تعاونی مصرفکننده است اما نمیتواند حقوق و امتیازات یک عضو را مطالبه کند .به طور
دقیقتر ،در بخش  68آمده است که "معامله یک انجمن تعاونی چند ایالتی با هر شخص دیگری به جز
عضو ،مشمول چنین ممنوعیتها و محدودیتهایی خواهد بود ،که میتواند در اساسنامه مشخص شود".
1. Tokyo Marine and Nichido Fire Group
2. multi agency approach
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گزارش کارگروه احیای موسسات اعتباری تعاونی روستایی ،1تجهیز سپرده و اعطای وام را تنها به اعضا
توصیهمیکند.
اشکال و شیوههای تأسیس
طبق بخش  ،4دولت مرکزی یک نهاد ثبت مرکزی را تعیین میکند که دارای مجوز برای ثبت
انجمنهای تعاونی چند ایالتی در هند است .حداقل  50فرد عالقمند از هر یک از ایالتهای مربوطه باید
برای ثبت یک انجمن تعاونی چند ایالتی به نهاد ثبت کننده مرکزی مراجعه کنند .درخواست باید به طور
ثابت شامل [قانون  ])1(3چهار نسخه از اساسنامه پیشنهادی ،فهرست افرادی که در تأمین سرمایه مشارکت
داشتهاند ،گواهی بانکی مبنی بر موجودی اعتبار انجمن تعاونی پیشنهادی ،طرح نشان دادن قابلیت اقتصادی
و کپی تأیید شده از قطعنامه مروجین .2در صورت رضایت نهاد ثبت کننده ،وی میتواند انجمن تعاونی را
ثبت کرده و گواهی ثبت نام امضا شده را صادر کند.
ثبت یک انجمن تعاونی چند ایالتی باید آن را به یک شرکت با نام که دارای عمر دائمی است ،تبدیل
نماید .این تعاونی تواناییهای زیر را خواهد داشت:
*کسب ،نگهداری و تصرف در اموال منقول و غیر منقول؛

*امضای قرارداد ،اقامه و دفاع از دادخواست و سایر اقدامات حقوقی؛

*انجام تمام اقدامات الزم ب رای هدفی که علت تأسیس تعاونی بوده است ،و

*بایستی با نام ثبت شده شکایت کند و یا مورد شکایت قرار گیرد [بخش .])1(9
هر انجمن تعاونی چند ایالتی باید دارای محل اصلی کسب و کار و آدرس باشد (بخش  )14و نام باید
حاوی کلمات انجمن تعاونی باشد و در انگلیسی یا به هر زبان هندی با "محدود "3خاتمه مییابد.

1. Report of the Task Force on Revival of the Rural Cooperative Credit Institutions
2. Certified copy of the resolution of the promoters
3. limited
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عضویت
در مورد یک انجمن تعاونی چند ایالتی که همه اعضاء آن افراد حقیقی هستند ،حداقل  50نفر از هر یک
از ایالتهای مربوطه باید به منظور ثبت انجمن تعاونی ،عضو شوند .فصل چهارم از این قانون ،به شرایط
عضویت ،وظایف ،حقوق و تعهدات اعضا میپردازد .بخش  )a()1(25بیان میکند که هر شخص حقیقی
دارای صالحیت انعقاد قرارداد تحت بخش  11از قانون قرارداد هند مصوب  1872میتواند عضوی از یک
انجمن تعاونی باشد .عالوه بر این ،این قانون اجازه میدهد تا هرگونه انجمن تعاونی دیگر ،دولتهای
مرکزی و ایالتی ،شرکتهای خصوصی و آنهایی که تحت مالکیت یا کنترل دولت هستند و هر طبقهای
از افراد یا انجمنهای متشکل از اشخاص حقیقی که توسط نهاد ثبت کننده مرکزی تأیید شدهاند ،به عنوان
عضو پذیرفته شوند [بخش  .])1(25با این حال ،هیچ شخص حقیقی ،واجد شرایط پذیرش به عنوان عضو
انجمن تعاونی ملی (در کشور تنها یک انجمن تعاونی ملی برای یک هدف خاص وجود خواهد داشت) یا
انجمنهای تعاونی فدرال [در سطوح منطقهای (اعضا ،انجمنهای تعاونی هستند) ،ایالتی (اعضا ،انجمنهای
تعاونی منطقهای هستند) و ملی (اعضا ،انجمنهای تعاونی ایالتی هستند) بیش از یک انجمن تعاونی فدرال
در کشور وجود دارد] نیست [بخش  .])1(25بخش  26اجازه میدهد تا شخصی را به عنوان عضو اسمی یا
وابسته بپذیرد ،اما این فرد نمیتواند سهام این انجمن را به اشتراک بگذارد ،رأی بدهد یا در مجمع عمومی
شرکت کند.
درخواست پذیرش در انجمن تعاونی توسط شخص حقیقی باید حداکثر تا چهار ماه از تاریخ دریافت
رسیدگی شود و ظرف  15روز از تاریخ تصمیمگیری ،ابالغ شود .در غیر این صورت ،امتناع از پذیرش
محسوب میشود .اشخاص حقیقی میتوانند پیش از آنکه تصمیم نهایی شود ،درخواست تجدید نظر ارائه
نماید.
هيچ يك از اعضا نميتواند از حقوق عضویت استفاده كند مگر آنكه سهم خود از سرمايه را پرداخت كرده
باشد .این فرد در صورتی صالحیتش رد خواهد شد که
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*کسب و کارش در تضاد یا در رقابت با کسب و کار انجمن تعاونی باشد؛

*از خدمات ارائه شده توسط تعاونی کمتر از سطح حداقل مشخص شده در اساسنامه ب رای دو سال
متوالی بهرهبرداری نماید؛

*در سه مجمع عمومی متوالی حضور نداشته باشد؛ و
*هی چکدام از الزامات انجمن تعاونی را اجرا نکند.

انجمن تعاونی میتواند با قطعنامهای که اکثریت دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی تصویب شده،
عضوی را به دلیل اقدامات مضر برای عملکرد انجمن تعاونی اخراج کند.
اختالفات بین اعضا و انجمن تعاونی در مورد اساسنامه ،مدیریت یا کسب و کار به داوری ارجاع داده
میشود .نهاد ثبتکننده مرکزی داور را تعیین میکند و مفاد قانون داوری و سازش  ،1996در مورد همه
داوریهای تحت قانون انجمنهای تعاونی ( )CSAچند ایالتی اعمال میشود.
بر این اساس ،انجمنهای تعاونی در هند از اصل عضویت آزاد و داوطلبانه استفاده میکنند .این قانون
از حقوق فردی محافظت میکند و به اعضای فعال پاداش میدهد .ثبت نام اعضای جدید ،مشروط به احراز
شرایط الزم ،تشویق میشود.
انجمنهای اولیه تعاونی در هند ،اصل دموکراتیک «یک عضو ،یک رأی» را صرف نظر از میزان سرمایه
اعضا ،اتخاذ میکنند .به عنوان یک عضو حقیقی ،فرد فقط برای یک رای واجد شرایط است و از آنجایی
که قانون اساسی ،اصل "یک شهروند  ،یک رأی" را برای انتخاب نمایندگان پارلمان تصویب کرده ،کارکرد
صحیح این اصل اثبات شده است.
وجوه مالی
همانطور که قب ً
ال گفته شد ،هیچ انجمن تعاونی چند ایالتی با مسئولیت نامحدود پس از آغاز قانون ،ثبت
نمیشود [بخش  .])1(16به طور معمول ،اساسنامه یک انجمن تعاونی باید سرمایه سهمی مجاز شرکت
تعاونی و تعداد سهام با ارزش اسمی را مشخص کند .با این حال ،قانون مقررات بانکی (همانطور که برای
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انجمن های تعاونی قابل اجرا است) قواعد ورود برای بانکهای تعاونی در مورد تعداد اعضا و سرمایه سهام
را تعیین میکند .هنگامی که ثبت نام اعضای جدید و متعاقب آن سرمایه مشترک به بیش از سرمایه مجاز
برسد ،انجمن تعاونی میتواند از نهاد ثبت کننده درخواست کند تا سرمایه سهمی مجاز را افزایش دهد .با این
حال ،هیچ یک از اعضای حقیقی نباید بیش از یک پنجم کل سرمایه انجمن را در اختیار داشته باشند ،اما
این قانون برای دولت یا سازمانهای مورد تأیید آن قابل اجرا نیست.
یک عضو میتواند از عضویت و سرمایه سهمی خود منصرف شود ،مشروط بر این که آن را برای مدتی
که در اساسنامه ذکر شده نگه دارد .در صورت فوت یک عضو ،انجمن تعاونی میتواند سهم یا سود عضو
متوفی را به شخص معرفی شده یا وارث قانونی وی منتقل کند (بخش .)36
قانون  24به وضوح در آن اشاره شدهاست که هیچ بخشی از وجوه ،غیر از سود خالص یک انجمن تعاونی
چند ایالتی نباید به عنوان پاداش یا سود سهام یا به نحوی دیگر بین اعضا توزیع شود .در بخش  )1(63آمده
است که یک انجمن تعاونی چند ایالتی از سود خالص خود در هر سال باید:
الف -مقداری به میزان حداقل  25درصد را به صندوق ذخیره منتقل کند؛
ب -یک درصد به صندوق آموزش تعاونی که توسط اتحادیه تعاون ملی هند اداره میشود ،اعتبار دهد؛
ج -مقداری به میزان حداقل  10درصد را به صندوق ذخیره مربوط به زیانهای پیشبینی نشده منتقل
نماید.
عالوه بر این بخش  )2( 63تصریح میکند که با رعایت شرایطی که ممکن است تجویز شود ،مانده سود
خالص میتواند برای تمام یا هر کدام از اهداف زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف -پرداخت سود سهام به اعضا بابت سرمایه سهمی تسویه شده آنها با نرخی که بیش از حد مقرر
نباشد؛
ب -تشکیل یا سهیم شدن در صندوقهای خاص از جمله صندوق آموزش و پرورش ،که ممکن است
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در اساسنامه مشخص شود.
ج -اهدای 1مبلغی که از  5درصد سود خالص تجاوز نکند.
د -پرداخت مبلغ بالعوض به کارکنان به میزان و نحوه تعیین شده در اساسنامه.
عالوه بر این ،قانون  )3(24عنوان میدارد که انجمن تعاونی میتواند پاداش حمایتی را برای اعضای خود
مطابق با معامالت یک عضو با انجمن تعاونی ارائه دهد و توجه شود که اجباری هم نیست.
پس از انحالل یک انجمن تعاونی چند ایالتی ،داراییهای مازاد همانطور که در گزارش مدیر تصفیه
نشان داده شده است ،میتواند توسط ثبتکننده مرکزی ،همانطور که در قوانین انجمن تعاونی چند ایالتی
ذکر شده ،استفاده شود .در غیر این صورت ،نهاد ثبت کننده مرکزی میتواند داراییهای مازاد را بین اعضاء
این انجمن تعاونی چند ایالتی به نحوی که تجویز شده (بخش  ،)91با اجازه دولت مرکزی ،تقسیم کند.
معیارهای تقسیم مازاد بین اعضا توسط دولت با توجه به اهمیت موردی ،تعیین میشود .تاکنون نویسنده به
چنین موردی دست پیدا نکرده است.
حسابرس که توسط انجمن تعاونی تعیین شده است ،نتایج مالی یک انجمن تعاونی چند ایالتی را در قالب
گزارشهای حسابرسی ارائه میدهد .به طور معمول ،گزارش حسابرس باید در مجمع عمومی ساالنه خوانده
شود و توسط هر یک از اعضای انجمن تعاونی چند ایالتی قابل بازرسی باشد (بخش .)75
97امین اصالحیه قانون اساسی تصریح میکند که گزارش حسابرسی انجمن تعاونی باید در صورت لزوم
در مقابل قانونگذار ایالت یا پارلمان ارائه شود.
بنابراین ،جنبههای مالی انجمنهای تعاونی هند تحت مراقبت و نظارت دقیق پیشبینی شده در قانون
و مقررات قرار دارند .با این حال ،انجمنهای تعاونی از این مزیت برخوردارند که موارد مربوط به ارزش
سهام ،تعداد سهام و میزان سرمایه سهمی را در اساسنامه تعیین کنند .این قانون تالش میکند شفافیت و
پاسخگویی را تضمین نماید.
1. Donation
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وجوه حکمرانی
جنبش تعاونی هند ساختار سه جانبهای را در مدیریت تعاونی اتخاذ میکند .مجمع عمومی ،مرجع عالی
انجمن تعاونی است .مجمع عمومی ،هیئت مدیره را انتخاب میکند و آنها مدیر اجرایی 1را تعیین میکنند.
تمامی اعضای یک انجمن تعاونی چند ایالتی باید یک رأی در امور انجمن تعاونی داشته باشند (بخش
 .)31در یک انجمن تعاونی چند ایالتی -که اعضای آن شامل انجمنهای تعاونی یا سایر انجمنهای تعاونی
چند ایالتی است -اساسنامه میتواند با توجه به عضویت و میزان تجارت انجام شده توسط چنین انجمنهای
تعاونی یا انجمنهای تعاونی چند ایالتی ،سیستم رأیدهی عادالنهای را فراهم آورد.
اعضای حقیقی یک انجمن تعاونی چند ایالتی باید رأی خود را شخص ًا ارائه کنند و هیچ یک از اعضا نباید
مجاز به رأیدهی از طرف نماینده باشد (بخش  .)32یک انجمن تعاونی چند ایالتی یا یک انجمن تعاونی یا
هر نهاد دیگری که عضو هر انجمن تعاونی چند ایالتی دیگر است ،میتواند نمایندهای برای خود تعیین کند.
97امین اصالحیه قانون اساسی ،دولتها را ملزم میکند که برای اطمینان از مشارکت اعضا در مدیریت
انجمن تعاونی ،حداقل الزامات شرکت در جلسات اعضا و استفاده از حداقل سطح خدمات تعاونی که میتواند
در اساسنامه تعیین شود ،پیشبینیهایی را در قانون انجام دهند.
هیئت مدیره هر انجمن تعاونی چند ایالتی باید در مدت مقرر و حداکثر شش ماه پس از پایان سال
مربوطه ،مجمع عمومی عادی سالیانه را به نحوی که به منظور موارد زیر تجویز شده ،فراخواند.
*مالحظه صورتهای مالی حسابرسی شده؛
*مالحظه گزارش حسابرس؛
*توزیع سود؛

*بررسی کسریهای عملیاتی در صورت وجود؛
*ایجاد ذخایر خاص؛

*تأیید بودجه ساالنه؛
1. chief executive
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*بررسی استفاده واقعی از ذخایر و سایر وجوه؛
*تصویب طرح چشم انداز بلندمدت؛

*بررسی گزارشات ساالنه و حسابهای مؤسسه فرعی در صورت وجود؛
*اخ راج اعضا؛

*لیست کارمندانی که از بستگان اعضای هیئت مدیره یا مدیر اجرایی هستند؛
*اصالح اساسنامه در صورت وجود؛

*تدوین قانون رفتار اعضای هیئت مدیره و عوامل؛
*انتخاب اعضای هیئت مدیره (بخش .)39

هیئت مدیره باید در هر مجمع عمومی جزئیات را در قالب بیانیهای که وام یا کاالی اعتباری متعلق به
هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بستگان نزدیک وی در سال قبل و مبالغ باقی مانده آن را برای اطمینان
از شفافیت عملیات اعالم نماید.
بخش  41نشان میدهد که بایستی برای هر انجمن تعاونی چند ایالتی یک هیئت مدیره وجود داشته
باشد .اعضا با مصوبه مجمع عمومی ،بایستی مدیرانی را انتخاب کنند .قانون  19در مورد نحوه انجام انتخابات
صحبت میکند .مسئول برگزاری انتخابات که توسط هیئت مدیره تعیین شده است ،باید فرآیند رأیگیری
برای اعضای هیئت مدیره را برگزار کند ،اما نباید عضو یا کارمند انجمن تعاونی باشد.
حداکثر تعداد مدیران در یک انجمن تعاونی چند ایالتی نباید از  21نفر تجاوز کند .هیئت مدیره میتواند
عالوه بر  21مدیر ،دو مدیر را نیز به همکاری دعوت کند .در اصالحیه 97ام قانون اساسی آمده است که
دو مدیر انتخاب شده باید در زمینه بانکداری ،مدیریت ،امور مالی یا در زمینههای دیگر مرتبط با اهداف و
فعالیتهای انجام شده توسط انجمن دارای تجربه باشند .با این حال ،این دو عضو هیئت مدیره حق رأی در
هیچ یک از انتخابات انجمن تعاونی را ندارند .عالوه بر این ،مدیران عملیاتی در انجمنهای تعاونی ملی نیز
باید از اعضای هیئت مدیره باشند و این اعضا از شمارش تعداد کل مدیران که پیش از این مشخص شد،
کنار گذاشته میشوند .اقدام مثبت تصویب شده توسط اصالحیه قانون اساسی 97ام ،وجود یک کرسی را
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برای طبقه (کاست) یا قبایل تعیین شده و دو کرسی را برای زنان در هیئت مدیره هر انجمن تعاونی تضمین
میکند .بر اساس بخش  ،48دولت مرکزی یا ایالتی میتواند اعضای انجمن را متناسب با سهم حقوق
صاحبان سهام و به عنوان ضمانت نامزد هیئت مدیره کند .عالوه بر این ،هیئت مدیره میتواند یک کمیته
اجرایی و چند کمیته فرعی را که الزم تشخیص داده میشود ،تشکیل دهد (بخش .)53
عالوه بر این ،اصالحیه قانون اساسی 97ام مقرر میدارد که دوره تصدی اعضای منتخب هیأت مدیره
پنج سال از تاریخ انتخابات است .هیئت مدیره اختیارات زیر را داراست:
*پذیرش اعضا؛

*تفسیر اهداف سازمانی و تعیین اهداف خاصی که باید ب رای دستیابی به اهداف سازمانی حاصل شود؛

*ارزیابی دورهای عملیات؛

*تعیین و برکناری مدیر اجرایی و سایر کارکنان انجمن که نیازی به انتصاب توسط مدیر اجرایی ندارند؛

*تصویب مقرراتی ب رای انتصاب کارکنان انجمن تعاونی چند ایالتی و مقدار حقوق ،مستمری و سایر
شرایط خدمات ،از جمله اقدامات انتظامی علیه کارکنان؛

*قرار دادن گزارش ساالنه ،صورتهای مالی ساالنه ،ب رنامه ساالنه و بودجه به منظور تصویب در مجمع
عموم ی؛

*در نظر گرفتن گزارش حسابرسی و ارائه آن در مجمع عمومی؛

*کسب یا دفع اموال غیرمنقول ،بررسی عضویت در سایر انجمنهای تعاونی؛

*تصویب بودجه ساالنه و تکمیلی ،تصویب وام به اعضا و انجام اقدامات دیگر یا انجام سایر اقدامات
مطابق با این قانون یا اساسنامه یا به تفویض مجمع عمومی (بخش .)49

یک مدیر اجرایی ،با هر نامی که از منصب او یاد میشود ،باید توسط هیئت مدیره تعیین شود و او باید
یک کارمند تمام وقت در انجمن تعاونی چند ایالتی باشد .مدیر اجرایی (مدیرعامل) باید عضو هیئت مدیره
و کمیته اجرایی و سایر کمیتهها یا زیرکمیتهها باشد .در مواردی که دولت مرکزی یا دولت ایالتی  51درصد
یا درصد بیشتری از سهام عادی یا کل سهام انجمن تعاونی چند ایالتی را در اختیار دارد ،حقوق و مستمری
پرداختی و سایر شرایط و ضوابط خدمات شامل بازنشستگی  ،پاداش و سایر موارد مزایای بازنشستگی مدیر

خالصه قوانین حقوقی حوزه تعاون در کشور هند

189

اجرایی باید همانطور که مقرر شد ،تجویز شود (بخش  .)51بخش  52درباره اختیارات و وظایف مدیر اجرایی
صحبت میکند .مدیر اجرایی باید تحت نظارت کلی ،هدایت و کنترل هیئت مدیره ،اختیارات واگذار شده به
وی را اعمال کند و انجمن تعاونی را مدیریت کند.
هر انجمن تعاونی چند ایالتی باید به وسیله حسابرسی که توسط مجمع عمومی ساالنه تعیین میشود
مورد ممیزی قرار گیرد .حسابرس یک انجمن تعاونی چند ایالتی باید یک حسابدار رسمی در چهارچوب
قانون حسابداران رسمی  1949باشد .حسابرس این اختیار را دارد که در هر زمان به دفاتر ،حسابها و اسناد
انجمن تعاونی چند ایالتی دسترسی داشته باشد و مسائل مربوط به پرداخت وام ،معامله و شرکت در مجمع
عمومی را جویا شود .گزارش حسابرس باید در مجمع عمومی خوانده شود و امکان بررسی آن توسط هر یک
از اعضای انجمن تعاونی مهیا باشد.
عالوه بر این ،دولت مرکزی این قدرت را دارد که در موارد خاصی که انجمن تعاونی بر اساس اصول
تعاونی اداره نمیشود ،حسابرسی ویژهای را مستقیم ًا هدایت کند و به احتمال زیاد به منافع تجاری ،صنعت
یا کسب و کار که با آن مرتبط است آسیب جدی خواهد رساند .عالوه بر این ،نهاد ثبتکننده مرکزی دارای
اختیار تحقیق و بازرسی از انجمن تعاونی چند ایالتی است.
بر این اساس ،اعضای هیئت مدیره که با فرآیند دموکراتیک انتخاب شدهاند ،انجمن تعاونی چند ایالتی
را اداره میکنند .مدیر اجرایی باید ضمن مدیریت انجمن تعاونی ،از پایبندی به قانون اطمینان حاصل کند.
حسابرسی ساالنه گواهی بر کارآمدی مدیریت انجمن تعاونی است .دولت و نهاد ثبت کننده مرکزی در موارد
خاص انحراف انجمن تعاونی را از اهداف مورد نظر کنترل میکنند.
ثبت و نظارت
در هند ،انجمنهای تعاونی چند ایالتی تحت قانون انجمنهای تعاونی چند ایالتی سال  2002و قواعد
انجمنهای تعاونی چند ایالتی سال  2002ثبت شدهاند .پس از دریافت درخواست ،نهاد ثبت کننده مرکزی
باید جزئیات برنامه که در فرم  IIنگهداری میشود را وارد کند و سپس یک شماره سریال به برنامه بدهد و
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تأییدیه را صادر کند .اگر نهاد ثبت کننده مرکزی بپذیرد که انجمن تعاونی چند ایالتی پیشنهادی با الزامات
قانون و قوانین مطابقت دارد ،میتواند انجمن و اساسنامه آن را ثبت کند .پس از ثبت نام ،نهاد ثبت کننده
مرکزی باید گواهی ثبت نام امضا و مهر شده حاوی شماره ثبت و تاریخ ثبت نام را صادر کند .عالوه بر این،
نهاد ثبت کننده مرکزی باید یک نسخه معتبر از اساسنامههایی را که تأیید و ثبت شده است ،منتشر کند
(قانون  .)4بنابراین انجمن تعاونی ثبت شده این اختیار را دارد که در حوزه کسب و کار ثبت شدهاش فعالیت
داشته باشد.
بانک مرکزی هند عملیات تجاری مانند مسائل مربوط به نرخ بهره ،مجوز شعب بانکهای تعاونی را
تنظیم میکند ،هرچند که توسط ثبت کننده مرکزی ثبت شده است.
عالوه بر این ،انجمن تعاونی ثبت شده باید مشروط به شرایط مندرج در قوانین تجارت و سایر قوانین
مربوطه ،کسب و کار خود را به انجام رساند .اخیراً ،الزامات مقررات زیست محیطی چهارچوب قانونی
گستردهای را در بر گرفته که همه جنبههای حفاظت از محیط زیست مانند هوا ،آب ،حفاظت از جنگل،
حفاظت از حیات وحش ،را برای همه انواع مشاغل از جمله انجمنهای تعاونی الزام آور میکند.
انجمنهای تعاونی فدرال نقشی حیاتی در قبل و بعد از تأسیس انجمنهای تعاونی چند ایالتی ،عالوه بر
نقش تنظیم کنندگی نهاد ثبت کننده مرکزی ،ایفا میکنند.
اهداف اساسی انجمنهای تعاونی فدرال عبارتند از:
*ایجاد اساسنامهها و سیاستهای نمونه ب رای استفاده انجمنهای تعاونی عضو.
*ارائه آموزشهای تخصصی و اطالعات پایگاه داده؛

*انجام تحقیقات ،ارزیابی و کمک در تهیه ب رنامههای توسعه چشم انداز ب رای انجمنهای تعاونی عضو؛
*ترویج روابط هماهنگ میان انجمنهای تعاونی عضو؛

*کمک به انجمنهای تعاونی اعضا در جهت حل و فصل اختالفات بین خود؛
*انجام خدمات تجاری به نمایندگی از انجمنهای تعاونی عضو؛
*ارائه خدمات توسعه مدی ریت به انجمنهای تعاونی عضو؛
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*وضع قانون ب رای نظارت بر انجمنهای تعاونی عضو؛

*ارائه کمکهای حقوقی و مشاوره به انجمنهای تعاونی عضو؛

*کمک به انجمنهای تعاونی عضو در سازماندهی گروههای خودیاری  ،و

*توسعه سیستم اطالعات بازار ،آرم ،ارتقاء نام تجاری ،کنترل کیفیت و ارتقاء فناوری (بخش .)24
اتحادیه تعاونی ملی هند نماینده جنبش تعاونی در هند است .همچنین یک انجمن تعاونی ملی محسوب
میشود که در قانون انجمن تعاونی چند ایالتی سال  ،2002ثبت شده است.
تبدیل

1

در قانون انجمن تعاونی چند ایالتی سال  2002و قواعد انجمنهای تعاونی چند ایالتی سال  2002هیچ
پیشبینی در مورد تبدیل تعاونیها به شکل دیگر شرکتهای تجاری وجود ندارد .با این حال ،بخش 19
به انجمن تعاونی چند ایالتی اجازه میدهد تا یک یا چند نهاد فرعی را برای پیشبرد اهداف اعالم شده که
ممکن است تحت هر قانونی ثبت شده باشد ،به استثنای فرم یک شرکت مشارکتی ،2ارتقا دهد .هرگونه
مؤسسه فرعی تا زمانی که مجمع عمومی انجمن تعاونی چند ایالتی وجود آن را ضروری بداند ،باید وجود
داشته باشد .انجمن تعاونی چند ایالتی ،ضمن ارتقای چنین نهاد فرعی ،نباید بخش عمدهای از مشاغل یا
فعالیتهای خود را که در راستای اهداف اعالم شده است ،منتقل یا واگذار کند.
عالوه بر این ،قانون انجمن تعاونی و قواعد چند ایالتی به یک انجمن تعاونی اجازه میدهد که تحت یک
قانون انجمنهای تعاونی ایالتی ثبت نام کرده و خود را به انجمن تعاونی چند ایالتی تبدیل کند.
عالوه بر این ،بخش  17به انجمن تعاوني چند ایالتی اين امكان را ميدهد كه خود را به دو يا چند انجمن
تعاوني تقسيم كند .بنابراین ،تحول در ساختار تعاونی رخ میدهد .این موضوع به منظور سودآوری در نظر
گرفته نشده است .با این حال ،یک انجمن تعاونی میتواند شرکتی را به عنوان یک شرکت تابعه برای تحقق
اهداف تجسم یافته توسط انجمنهای تعاونی تأسیس کند.
1. Conversion
2. Partnership firm
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حمایتمالیاتی
بخش  ،59انجمنهای تعاونی چند ایالتی را از ثبت اجباری اسناد معاف میکند.
1

طبق قانون مالیات بر درآمد سال  ،1961یک انجمن تعاونی 2به عنوان یک انجمنی از افراد ( )AOP3و
یک نهاد مشمول مالیات در نظر گرفته میشود .با این حال ،سهم یک عضو در درآمد اختصاص داده شده
به اعضای حقیقی انجمنهای تعاونی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
نرخ مالیات بر یک انجمن تعاونی متفاوت است با مالیات بر  AOPاست .هر سال وزیر دارایی نرخ
جدیدی از مالیات بر درآمد را برای انجمنهای تعاونی طبق بند  Bاز قسمت اول اولین برنامه قانون مالیات
ساالنه اعالم میکند .انجمنهای تعاونی در محاسبه درآمد مشمول مالیات خود دارای چندین امتیاز هستند.
آنها همچنین از معافیت مالیاتی بر درآمد مشمول مالیات خود برخوردار میشوند.
انواع مختلفی از معافیتها و کسورات برای انجمنهای تعاونی وجود دارد .معافیت از مالیات بر درآمد
شامل طبقات خاصی از درآمد است که بخشی از کل درآمد را شامل نمیشود مانند سود و منفعت یک
شرکت صنعتی جدید در یک منطقه تجاری آزاد به مدت  10سال و سود و منفعت حاصل از  100درصد
صنایع صادرات محور .کسورات لحاظ شده در محاسبه درآمد کل تحت بخش  P80قانون مالیات بر درآمد
فقط برای انجمنهای تعاونی قابل اجرا است .این مقررات با هدف ارتقاء انجمنهای تعاونی در هند تصویب
شدهاند .مالیات بر ثروت برای انجمنهای تعاونی وجود ندارد.
انجمنهای تعاونی در هند از حقوق و امتیازات ویژهای نسبت به سایر شرکتها در زمینه ثبت اسناد،
پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت برخوردارند .با این وجود ،انواع دیگر شرکتهای تجاری برای
دریافت امکانات مساوی و ختم رفتار ویژه با انجمنهای تعاونی ،البی میکنند.

1. Compulsory registration of instruments
2. Cooperative society
3. Association of persons
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تعاون میان تعاونیها
قانون انجمن تعاونی چند دولتی سال  2002اصول همکاری را همانطور که در اصول  ICA 1995ذکر
شده ،تعریف میکند .اصل ششم ،همکاری بین تعاونیها است .این اصل در هند مورد تأیید حقوقی قرار
گرفته است .بخش  24در مورد عملکرد انجمنهای تعاونی فدرال صحبت میکند که قب ً
ال مورد بحث قرار
گرفت .انجمنهای تعاونی فدرال نقش یک دوست ،فیلسوف و راهنمای انجمنهای تعاونی اولیه را ایفا
میکنند.
طبق بخش  63یک انجمن تعاونی چند ایالتی باید  1درصد اعتبار به صندوق آموزش تعاونی که توسط
اتحادیه تعاونی ملی هند ،دهلینو ،اداره میشود ،اختصاص دهد .اتحادیه تعاونی ملی هند از این پول برای
سازماندهی و ارتقاء تعاونیها و آموزش به ذینفعان و نمایندگی جنبش تعاونی هند استفاده میکند.
به عنوان اقدامی برای حفاظت از منافع انجمنهای تعاونی و پیشبرد اصل همکاری بین تعاونیها ،بخش
 )a( 64انجمنهای تعاونی چند ایالتی را به سرمایهگذاری یا سپردهگذاری در بانک تعاونی ،بانک تعاونی
ایالتی ،بانک توسعه زمینهای تعاونی یا بانک تعاونی مرکزی عالوه بر سایر روشهای مطمئن سرمایهگذاری،
هدایت میکند.
زنجیره ارزش تعاونیهای کشاورزی به طور قابل توجهی به اقتصاد کمک میکند و مدلهای آن ارزش
تکرار در سایر بخشها را دارد .نمونه ( Anand Milk Union Limited (AMULبهترین مثال برای
اصل همکاری بین تعاونیها است.
بنابراین ،انجمنهای تعاونی چند ایالتی در هند ویژگیهای فدرال خود را مطابق با اصول حفظ میکنند.
جمعبندی
با تأیید دیدگاه عمومی مبنی بر اینکه قوانین ایالتی و قانون مرکزی ،چشم انداز اصالحی و نظارتی برای
توسعه جنبش تعاونی دارند ،نمیتوان دیدگاه گروهی از تعاونگران که با شک به موضوع نگاه میکنند را
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نادیده گرفت .آنها معتقدند که تغییرات یا اصالحات مختلفی که در قوانین تعاونی اعمال شده (مقررات
در قانون شرکتها  ،اصالحیه قانون اساسی  97و غیره) ،نشان دهنده میزان مداخله دولت هند در جهت
آزادسازی ،خصوصیسازی ،جهانی شدن( )LPG1و دستور کار پنهان آن برای تبدیل تعاونیها به یک PPP2

(مشارکت عمومی -خصوصی) است و راه را برای شرکتهای چندملیتی ( )MNCهموار میکند تا در
مسائل با اهمیت اقتصادی حرف آخر را بزنند.

1. Liberalization, Privatization, Globalization
2. Public Private Partnership

نظام حقوقی تعاون در کشور هلند
نویسنده :فن در زنگن
ترجمه :صادق مرآتی
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1. Ger J.H. van der Sangen
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خالصه متن
  *تعاونی در هلند به انجمنی اطالق میگردد که به موجب یک اساسنامه ثبتی و با هدف تأمین نیازهای مادی خاص (غیر
بیمه) اعضای خود تشکیل شود .بنابراین طبق قوانین هلند ،به جز محدودیت فعالیتهای بیمهای ،تعاونی میتواند همه
نوع فعالیت تجاری را مادامی که مستلزم معامالت اقتصادی باشد ،در صورت صالح دید اعضا انجام دهد.
  *تعاونی مجاز است به عنوان یک شرکت هلدینگ فعالیت کند  ،مشروط بر اینکه تعامل اقتصادی با اعضای آن توسط
یکی از شرکتهای تابعه تعیین شده آن انجام شود.
  *یک تعاونی ممکن است تجارت خود را به غیر اعضای خود با انجام معامالت اقتصادی حمایتی گسترش دهد ،به
شرطی که صراحت ًا در اساسنامه قید شده باشد.

  *تعاونیها همچنین مجازند منافع غیر اقتصادی دیگری را نیز دنبال کنند ،به شرطی که اساسنامه مانع آن نباشد و
تعقیب منافع غیر اقتصادی با هدف اقتصادی تعاونی مرتبط باشد.
  *تعاونیها یا از طریق تأسیس یک شخص حقوقی جدید یا از طریق ادغام حقوقی بین دو یا چند تعاونی موجود یا از
طریق تبدیل شخص حقوقی موجود به تعاونی شکل میگیرند .ایجاد یک تعاونی جدید به حداقل دو مؤسس (معمو ً
ال

اما نه لزوم ًا) و یک سند محضری نیاز دارد.

  *یک شرکت تعاونی هلند از بدو تأسیس به حداقل دو عضو نیاز دارد .با این حال ،در صورت انصراف یکی از اعضا،
این واقعیت که تعاونی تنها یک عضو دارد ،منجر به انحالل تعاونی نمیشود.
  *در صورت ورشکستگی یا انحالل تعاونی ،همه اعضا به طور مشترک در قبال کل کسری تعاونی مسئول هستند .البته
ممکن است مسئولیت اعضا در قبال بدهی تعاونی در اساسنامه محدود یا به طور کلی حذف گردد.
  *قوانین هلند در مورد اعضای ارگان مدیریتی نیز بسیار انعطاف پذیر است ،اگرچه به طور پیشفرض ،نامزدهای
عضویت در هیأت مدیره باید اعضای تعاونی باشند .با این حال ،اساسنامه ممکن است عضویت افراد غیر عضو را
در هیأت مدیره بالمانع بداند .عالوه بر این ،قانون این امکان را پیشبینی میکند که کمتر از نیمی از تعداد کل اعضای
هیأت مدیره میتواند توسط افراد غیر عضو تعیین شوند و استفاده از مدیر حرفهای مستقل امکان پذیر است.
  *تعاونیها از نقطه نظر مالیاتی به عنوان شرکتهای خصوصی محدود با سهام تلقی میشوند و مشمول مالیات بر
درآمد شرکت میشوند.
  *به طور کلی قوانین هلند در مورد تعاونیها بسیار انعطاف پذیر بوده است .در این زمینه ،ذکر این نکته ضروری است
که طبق قانون هلند ،تعاونیها ملزم به رعایت اصول اجتماعی یا مدنی اضافی یا عضویت نیستند ،مگر اینکه اساسنامه
به گونه دیگری تصریح کند.
  *قانونگذار هلند ،اصول  ICAرا به طور فعال ترویج نمیکند.
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مقدمه
هلند دارای سنتی دیرین ه در زمینه توسعه تعاونیهای رقابتی در زمینههای مختلف کشاورزی و صنایع
غذایی مانند لبنیات ،نیشکر ،صیفیجات ،میوه و سبزیجات ،فرآوری گوشت و تعاونیهای خدمات کشاورزی
ی همچنین در بانکداری ،خرده فروشی ،بیمه و بخشهای دیگری چون مسکن ،مشاغل
است .ساختار تعاون 
مستقل ،خدمات بهداشتی و آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند .اگرچه تعداد کنونی تعاونیها در هلند در
مقایسه با اشکال تجاری غیر تعاونی در حال کاهش است ،اما تعاونیهای کشاورزی و تعاونیهای بانکی
از افزایش ثابتی در گردش و رشد شرکتها برخوردارند .اگرچه محیط حقوقی هلند استفاده از تعاونی را به
عنوان شکل مشاغل قانونی برای تعاونیهای کشاورزی اجباری نمیکند ،اما تولیدکنندگان کشاورزی فعالیت
مشترک خود را در این قالب سازماندهی میکنند .دلیل این پدیده ،سنت طوالنیمدت قانونگذاری در مورد
تعاونیهای هلند برای ایجاد و تسهیل یک شکل تجاری مناسب و انعطافپذیر است که به مرور زمان فضای
کافی برای تنظیم اساسنامه تعاونی با نیازهای سازمانی آن فراهم شده است .طی دهههای گذشته ،عالوه بر
تعداد تعاونیهای ثبت شده ،خود تعاونیها هم با کاهش تعداد اعضا همراه بودهاند .با این حال ،در سالهای
اخیر ،تعداد تعاونیهای ثبت شده و استفاده از این قالب در مشاغل غیر مشارکتی به طور ناگهانی شروع به
ی برای شرکتهای کوچک به منظور
افزایش کرده است .به عنوان مثال ،میتوان به استفاده از قالب تعاون 
دریافت مسئولیت محدود بدون نیاز به تأسیس شرکت سهامی خاص و استفاده از تعاونی به عنوان وسیلهای
ویژه برای اهداف مالیاتی اشاره کرد.
در هلند از قالب  SCEبه عنوان یک شکل تجاری جدید برای همکاری فرامرزی بین تعاونیهای
کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نیز استفاده میشود .شایان ذکر است که هلند مقر چندین تعاونی بزرگ،
فراملی و بینالمللی است.
در هلند ،به غیر از شرکتهای بیمه تعاونی ،هیچ رژیم خاصی برای انواع مختلف تعاونیها وجود ندارد.
منبع اصلی قوانین مربوط به تعاونیها ،کتاب دوم قانون مدنی هلند درباره اشخاص حقوقی ( )NCCاست.
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با این حال ،هیچ قسمتی از آییننامه نیست که شامل تمام مفاد مربوط به تعاونیها باشد NCC .از مجموعه
چند الیه قوانین حاکم بر تعاونیها استفاده میکند که ارزیابی ماهیت یک تعاونی و ساختار قوانین آن را
دشوار میکند.
تعریف و اهداف تعاونی
تعاونی در هلند به انجمنی اطالق میگردد که به موجب یک اساسنامه ثبتی و با هدف تأمین نیازهای
مادی خاص (غیر بیمه) اعضای خود تشکیل شود .بنابراین طبق قوانین هلند ،به جز محدودیت فعالیتهای
بیمهای ،تعاونی میتواند همه نوع فعالیت تجاری را مادامی که مستلزم معامالت اقتصادی باشد ،در صورت
صالح دید اعضا انجام دهد .این مهم نیست که تعاونی چگونه منافع اقتصادی اعضای خود را تأمین میکند،
چه از طریق بازپرداخت یا اضافه پرداخت در معامالت و چه از طریق تقسیم سود ساالنه .یک شرکت تعاونی
مجاز است در اساسنامه قید کند که هیچگونه سودی از محل عایدی توزیع نمیشود ،بلکه آن را به عنوان
حقوق صاحبان سهام ذخیره میکند.
تعاونی مجاز است به عنوان یک شرکت هلدینگ فعالیتکند ،مشروط بر اینکه تعامل اقتصادی با
اعضای آن توسط یکی از شرکتهای تابعه تعیین شده آن انجام شود .این پیکربندی تعاونی از ابتدای دهه
 1970برای تعاونیهای کشاورزی هلند رایج شده است و به طور صریح در اصالحیه  1989قانون NCC

به تصویب رسیده است .مزایای اصلی پیکربندی که در آن ،تعاونی به عنوان یک شرکت هلدینگ عمل
میکند عبارتند از:
* تفکیک بخش ارتباطات تعاونی که اعضا را سازماندهی م یکند از بخش کارآفرینی و سازماندهی
شرکت تعاونی به عنوان گروه تعاونی.

*ایجاد مزایای مسئولیت محدود و تقسیم دارایی.
یک تعاونی ممکن است تجارت خود را به غیر اعضای خود با انجام معامالت اقتصادی حمایتی گسترش
دهد ،به شرطی که صراحتا در اساسنامه قید شده باشد .این مقررات برای بانکهای تعاونی در مواردی
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که همه مشتریان آنها عضو نیستند ،همچنین برای تعاونیهای کشاورزی که به منظور صرفهجویی در
هزینههای تولید به دنبال تدارکات اضافی یا خرید از افراد غیر عضو هستند ،اهمیت ویژهای دارد.
تعاونیها همچنین مجازند منافع غیر اقتصادی دیگری را نیز دنبال کنند ،به شرطی که اساسنامه مانع آن
نباشد و تعقیب منافع غیر اقتصادی با هدف اقتصادی تعاونی مرتبط باشد .از نظر تئوری ،تعاونی در صورت
نقض این قوانین ،یعنی عبور از مرزهای تعریف قانونی تعاونی میتواند توسط دادگاهها منحل شود .البته
عموم ًا به تعاونی این امکان داده میشود که یا تعدیالت الزم در اساسنامه را انجام دهد یا خود را به شکل
تجاری دیگری تبدیل نماید.
فعالیت
طبق تعریف حقوقی تعاونی در  ،NCCیک تعاونی باید با انجام معامالتی غیر از قراردادهای بیمهای با
اعضا ،منافع اقتصادی اعضای خود را تأمین کند .هیچ گونه محدودیتی در قانون تعاونیها از نظر دامنه فعالیت
آن وجود ندارد .البته تعاونیها مانند هر شرکت دیگری ممکن است تابع مقررات خاصی باشند ،مانند مقررات
مربوط به نظارت بر مؤسسات مالی.
همانطور که در باال توضیح داده شد ،طبق  NCCیک شرکت تعاونی میتواند فعالیت خود را به غیر اعضا
گسترش دهد به شرطی که اساسنامه به طور صریح این گزینه را تسهیل کند و میزان کل تعامالت اقتصادی
با اعضا اهمیت فرعی نداشته باشد .تعاونی همچنین مجاز است سایر منافع غیر اقتصادی خود را مشروط بر
عدم منع آن توسط اساسنام ه و ارتباط منافع غیراقتصادی با اهداف اقتصادی پیگیری کند .قانونگذار هلند
از ابتدا از وارد کردن هنجارهای اجتماعی یا ایدئولوژیکی به تعریف حقوقی تعاونی خودداری کرده و دامنه
فعالیت و اعالم هویت تعاونی خود را به بنیانگذاران و اعضای آن در اساسنامه واگذار کرده است.
فرآیندها و صورتهای تأسیس
تعاونیها یا از طریق تأسیس یک شخص حقوقی جدید یا از طریق ادغام حقوقی بین دو یا چند تعاونی
موجود یا از طریق تبدیل شخص حقوقی موجود به تعاونی شکل میگیرند .ایجاد یک تعاونی جدید به حداقل
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دو مؤسسه (معمو ًال اما نه لزوم ًا) و یک سند محضری نیاز دارد .اگرچه برخی از محققان حقوقی استدالل
میکنند که تعاونی با یک عضو در محدوده تعریف قانونی تعاونی در  NCCقرار نمیگیرد ،اما قانون هلند به
یک تعاونی اجازه میدهد که به عنوان یک شخص حقوقی حتی با تنها یک عضو وجود داشته باشد .تعاونی
تنها در صورتی که هیچ عضوی باقی نماند ،منحل میشود .طبق قوانین هلند ،ایجاد تعاونی تک عضویت
ممنوع نیست .عالوه بر این ،تعاونیها هیچگونه تعهدی برای همکاری با سایر اعضای بالقوه ندارند مگر
اینکه اساسنامه خالف آن را نشان دهد .به همین دلیل و برای اهداف مالیاتی است که از تعاونی تک عضوی
به عنوان جایگزینی برای شرکتهای خصوصی استفاده شده است تا از مزایای مسئولیت محدود نسبت به
مسئولیت مالی و سرمایهگذاری ناشی از سهامی خاص ،استفاده شود .این استفاده کام ً
ال مصنوعی از شکل
تعاونی در تعدیل رژیم مالیاتی تعاونیها در ژانویه  ،2012به ویژه در مورد مالیات بر کسر سود سهام ،مورد
بررسی قرار گرفته است.
همچنین ممکن است تعاونی جدیدی از طریق ادغام تعاونیها ایجاد شود .طبق مقررات فعلی در مورد
ادغامهای قانونی در هلند ،فقط تعاونیهای قبلی باید فرصتی برای ادغام در یک تعاونی جدید داشته باشند.
سایر اشخاص حقوقی که مایل به ادغام با یک شرکت تعاونی هستند باید قبل از ادغام قانونی به تعاونی
تبدیل شوند.
عضویت
قوانین عضویت نسبت ًا مختصر و انعطافپذیر است .به عنوان مثال ،همانطور که در قسمت قبل نشان
داده شد ،یک شرکت تعاونی هلند از بدو تأسیس به حداقل دو عضو نیاز دارد .با این حال ،در صورت انصراف
یکی از اعضا ،این واقعیت که تعاونی تنها یک عضو دارد ،منجر به انحالل تعاونی نمیشود.
جدا از الزامات خاصی که ممکن است برای عضویت در اساسنامه قید شود ،خود قانون هیچ الزامات
ی را شامل نمیشود و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به عضویت در تعاونی هستند .بنابر یک
عضویت 
قاعده کلی ،هیئت مدیره در مورد پذیرش اعضای جدید تصمیم میگیرد و در صورت امتناع ،داوطلب میتواند
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در مجمع عمومی برای بررسی امتناع هیأت مدیره سخنرانی کند تا مجمع عمومی در مورد پذیرش نامزد رد
شده تصمیم گیری کند .با این حال ،اساسنامه ممکن است روش دیگری را پیشنهاد کرده باشد.
پس از عضویت ،یک عضو ملزم به انجام معامالت با شرکت تعاونی نیست ،مگر در صورت الزام توسط
اساسنامه .از این رو ،هیچ مقررات کلی وجود ندارد که اعضاء مانند قانون تعاون آلمان با درجه خاصی از
وظیفه وفاداری در قبال تعاونی رفتار کنند ،البته اساسنامه ممکن است تعهدات یا الزامات دیگری مانند الزام
به مشارکت در تنظیم بودجه ،حقوق صاحبان سهام یا پرداخت هزینه ورودی را به اعضا تحمیل کند.
از آنجا که تعامل اقتصادی با کاربران عضو ،ویژگی اصلی قانون تعاونی است ،برخی از محققان اشاره
کردند که معرفی کاربران غیر عضو ،مانند سرمایهگذاران ،باید به عنوان یک گزینه استثنایی تلقی شود.
قانونگذار این مسئله را اینگونه حل کرده است که استفاده از کاربران غیر عضو قابل قبول است ،اما بر
اساس اساسنامه باید تنها از تعداد محدودی حق رأی برخوردار باشند .مجموع حقوق رأی کاربران غیر عضو
در مجمع عمومی به طور اجباری و صراحت ًا به حداکثر نصف تعداد کل آراء واقع در مجمع عمومی محدود
شده است:
«به موجب این قانون تعاونی میتواند از بخشی از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) غیر عضو در
تشکیل تعاونی استفاده کند ،این اشخاص میتوانند در مجمع عمومی رأی دهند ،مشروط بر اینکه تعداد
آرای آنها در مجموع ،از نصف کل آراء بیشتر نباشد».
وجوه مالی
دو ماده از  NCCبه تأمین مالی تعاونی اختصاص داده شده است .با توجه به سیستم تأمین مالی تعاونی
در مواد  2:55و  2:56از  ،NCCقانونگذار فرض میکند که سرمایه تعاونی از طریق حقوق صاحبان سهام
تأمین میشود .برخالف شرکتهای سهامی ،اعضا هیچگونه تعهدی برای مشارکت در فرآیند مالی افزایش
حقوق صاحبان سهام ندارند مگر اینکه صراحت ًا در اساسنامه پیشبینی شده باشد .بنابراین ،حداقل سرمایه
مورد نیاز برای ایجاد تعاونی وجود ندارد.
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با این حال ،در صورت ورشکستگی یا انحالل تعاونی ،همه اعضا به طور مشترک در قبال کل کسری
تعاونی مسئول هستند .البته ممکن است مسئولیت اعضا در قبال بدهی تعاونی در اساسنامه محدود یا به طور
کلی حذف گردد.
تا سال  ،2010تعداد  4303تعاونی از حذف کامل مسئولیت اعضا 309 ،تعاونی از مسئولیت محدود و تنها
 158تعاونی از مسئولیت قانونی استفاده کردهاند.
هیچ ممنوعیتی برای انتشار ابزارهای مالی از سوی تعاونیها در قوانین هلند پیشبینی نشده است .در
مورد تعاونیهای کشاورزی ،اعضا در اساسنامه موظفند نه تنها از طریق ذخیره درآمد خالص یا از طریق
تعهد مشارکت در تأمین سرمایه خالص شرکت کنند .بلکه از طریق پرداخت وامهای بلندمدت نیز باید در
تأمین مالی تعاونی مشارکت نماید .در صورت ورشکستگی یا انحالل داوطلبانه تعاونی ،اعضا حق ندارند حق
پرداخت وام خود را با تعهدات پرداختی خود به تعاونی جبران کنند .بنابراین به طلبکاران غیرعضو این تضمین
داده میشود که در صورت ورشکستگی یا انحالل داوطلبانه به تعهدات آنها عمل خواهد شد.
یک شرکت تعاونی ،مانند هر شرکت کارآفرینی دیگر ،موظف به ایجاد صورتحساب ساالنه و محاسبه
سود و زیان مطابق استانداردهای قانونی است .شرکت تعاونی موظف است ظرف دو ماه پس از تأیید
صورتحسابها توسط مجمع عمومی ،این صورتحسابها را افشا کند .صورتحسابها باید ظرف شش
ماه (احتما ًال با پنج ماه تمدید) پس از پایان سال مالی توسط توسط مجمع عمومی تصویب شود .حداکثر مدت
زمان افشای صورتحسابهای ساالنه  13ماه پس از بسته شدن سال مالی است .با این حال ،شرکتهای
کوچک و متوسطبه طور کامل یا تا حدی از این الزامات افشای مستثنی هستند .از آنجا که تعاونیها ممکن
است به عنوان یک شرکت مادر یا شرکت هلدینگ فعالیت کنند ،ممکن است مجبور به ایجاد و افشای
صورتحسابهای تلفیقی بر اساس دستورالعمل قانون شوند.
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وجوه حکمرانی
قوانین هلند در مورد ساختار حاکمیت داخلی تعاونیها بسیار انعطافپذیر بوده و تنها شامل دو ارگان
قانونی مجمع عمومی و ارگان مدیریت (هیأت مدیره) است که باید در اساسنامه ایجاد شوند .استفاده از ارگان
نظارتی ضروری نیست و در صورتی که تعاونی تصمیم بگیرد که یک ارگان نظارتی جداگانه نداشته باشد،
موظف است صورتحسابهای مالی سالیانه خود را توسط کمیسیونی متشکل از دو عضو که در ارگان
مدیریتی عضویت ندارند یا توسط یک حسابرس معتبر کنترل کند.
تعاونیهای بزرگ که دارای ارزش خالص  16میلیون یورو ،مجموع  100نفر کارمند و بر اساس قانون
شوراهای کار دارای شورای کار هستند که ،باید پس از سه سال در اساسنامه خود ،یک ارگان نظارت
اجباری با اختیارات ویژه باالخص قدرت وتو تصمیمات هیئت مدیره در مورد معامالت عمده و حق امضای
صورتحسابهای نهایی ساالنه ایجاد کند.
اعضای ارگان مدیریتی توسط مجمع عمومی تعیین میشوند .با این حال ،اساسنامه ممکن است یک
شکل غیر مستقیم را پیشبینی کند .به عنوان مثال ،در صورتی که تعداد تعاونیها بسیار زیاد باشد ،اعضا مجاز
به انتخاب نمایندگانی برای شرکت در مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره هستند.
قوانین هلند در مورد اعضای ارگان مدیریتی نیز بسیار انعطاف پذیر است ،اگرچه به طور پیشفرض،
نامزدهای عضویت در هیأت مدیره باید اعضای تعاونی باشند .با این حال ،اساسنامه ممکن است عضویت
افراد غیر عضو را در هیأت مدیره بالمانع بداند .عالوه بر این ،قانون این امکان را پیشبینی میکند که
کمتر از نیمی از تعداد کل اعضای هیأت مدیره میتواند توسط افراد غیر عضو تعیین شوند و استفاده از مدیر
حرفهای مستقل امکان پذیر است.
 NCCشامل مقررات گستردهای برای حق رأی در مجمع عمومی است .اگرچه همه اعضا به طور پیش
فرض بر اساس اصل هر نفر یک رای ،حق رأی دارند ،اما اساسنامه ممکن است تمایز حق رأی پیشبینی
کرده باشد .به عنوان مثال ،حق رای هر عضو بر اساس ارزش یا تعداد معامالت اقتصادی آن عضو با تعاونی
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(در مدت زمانی معین) محاسبه شود .همچنین حق رأی برای افراد غیرعضو را میتوان در اساسنامه تعیین
نمود .البته ،حق رأی برای افراد غیر عضو محدود به نیمی از کل آراء اعضا است.
ثبت و نظارت
طبق قوانین افشای اطالعات شرکتها ،تعاونیها موظفند مطابق با قانون ثبت تجاری ،ثبت کنند و از
الزامات خاص پیشبینی شده برای افشای اطالعات پیروی کند .در قوانین هلند هیچ فرآیند ثبتی خاصی
برای تعاونیها وجود ندارد و تعاونیها ،به جز تعاونیهایی که در فعالیتهای بانکی ،مالی و بیمهای فعالیت
دارند ،تحت هیچگونه کنترل عمومی یا کنترل خارجی نیستند.
تبدیل
تعاونیها مجازند که تحت شرایط عمومی هر یک از اشخاص حقوقی مشخص شده در  ،NCCقالب
حقوقی خود را به هر یک از اشکال مشاغل تجاری مختلف تبدیل کنند و هیچگونه محدودیتی از نظر دامنه
قالبهای قانونی برای تبدیل تعاونیها وجود ندارد .تبدیل مستلزم هیچگونه تغییر در شخصیت حقوقی نیست
و بنابراین مستلزم هیچگونه انتقال دارایی یا بدهی یا انحالل نمیباشد.
تبدیل تعاونی مستلزم تصویب مجمع عمومی با اکثریت  90درصد از کل آراء رأی دهندگان در مجمع
عمومی است ،قطعنامه جداگانه مجمع عمومی برای اصالح اساسنامه و سند تبدیل توسط دفتر اسناد رسمی،
حاوی اساسنامه اصالح شده است .در صورت تبدیل تعاونی به یک شرکت سهامی خاص ،باید شرایط زیر
برآورده شود:
*تأیید تساوی دارای یهای پنج ماه قبل از تبدیل تعاونی و کل سهام پرداخت شده توسط حسابرس
معتب ر.

*دریافت مجوز کتبی اعضایی که سهام آنها در زمان تبدیل از ذخایر پیشین تعاونی پرداخت نم یشود.
اگرچه فرض بر این است که همه اعضا در تبدیل شرکت کرده و سهامدار خواهند شد ،اما تا یک ماه پس
از تصویب تبدیل توسط مجمع عمومی فرصت خروج برای اعضا پیشبینی شده است.
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حمایت مالیاتی
تعاونیها از نقطه نظر مالیاتی به عنوان شرکتهای خصوصی محدود با سهام تلقی میشوند و مشمول
مالیات بر درآمد شرکت میشوند .این بدان معناست که تعاونیها عالوه بر اینکه از تسهیالت مالیاتی مشابه
این شرکتها برخوردارند اما از بار مالیاتی مشابه نیز رنج میبرند.
با این حال ،قانونگذار هلند با در نظر گرفتن ویژگی ترکیبی تعاونیها ،یک رژیم کسر مالیات خاص برای
تعاونیها وضع کرده است.
*به منظور اعمال تسهیالت مالیاتی ،سود یک شرکت تعاونی به دو دسته سود مستقل ،مرتبط با
فعالی تهای غی رتعاونی و سود رژیم کسر (از این پس سود  )PDRتقسیم م یشود .تعاون یها مجاز
به کسر سود  PDRاز مالیات بر درآمد خود هستند ،در صورتی که چهار معیار زیر به طور همزمان
ب رآورده شوند:

*سود  PDRباید بالفاصله ظرف یک سال پس از سالی که سود آن به دست آمده توزیع شده باشد.

*سود  PDRکه باید توزیع شود محدود به می زان سود به دست آمده در یک سال مالی است ،بدین معنی
که رزروهای قبلی سود ،اگر در سالهای بعد توزیع شود ،از مالیات کسر نم یشود.

*سود  PDRباید به اعضا متناسب با ارزش معامالت اقتصادی آنها با تعاونی تقسیم شود.

*سود  PDRتنها در صورتی قابل کسر است که بین اعضایی که اشخاص حقیقی هستند توزیع شود.
جمعبندی
به طور کلی قوانین هلند در مورد تعاونیها بسیار انعطافپذیر بوده است .در این زمینه ،ذکر این نکته
ضروری است که طبق قانون هلند ،تعاونیها ملزم به رعایت اصول اجتماعی یا مدنی اضافی یا عضویت در
اعضای جدید بالقوه نیستند ،مگر اینکه اساسنامه به گونه دیگری تصریح کند .قانونگذار هلند ،اصول ICA

را به طور فعال ترویج نمیکند .همچنین ظهور یک  CGCبرای تعاونیها که بر استفاده از هیأت مدیره،
هیأت نظارت حرفهای و مسئولیتپذیری نسبت به اعضا تمرکز دارد ،قابل توجه است .با توجه به موقعیت
نسبی تعاونیها در مقابل سایر اشکال تجاری ،تسهیالت برای کاهش مالیات شرکتها سختگیرانه تلقی
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میشود و عموم ًا به تعاونیها در مقایسه با سایر سرمایهگذاران خدمات ترجیحی داده نمیشود.

