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Quản trị nội bộ của Tổ chức Phi lợi nhuận/ Trung và Đông Âu
Pháp luật ở Trung và Đông Âu khác nhau rất nhiều về những chi tiết khi nhắc đến các các vấn đề
quản trị nội bộ NPO. Một số nước đơn giản chỉ yêu cầu quy chế của tổ chức phác thảo cấu trúc
của mình. Một số nước khác có hẳn những văn bản pháp lý đặt ra các thủ tục bầu cử và số đại
biểu yêu cầu, cung cấp những thất bại quản lý các loại, v.v. Trong một số trường hợp, các quy
định chi tiết có thể thay đổi theo luật của một tổ chức hoặc văn bản dưới luật; ở những trường
hợp khác thì không.
A. Cơ cấu nội bộ
1. Hội. Cơ quan quản lý cao nhất của hội là Đại Hội Đồng các thành viên. Một số quốc gia hình
dung một cơ quan quản lý ngoài Đại hội đồng để thực hiện những công việc hàng ngày của Hội.
Ngoài ra, nhiều quốc gia yêu cầu các hội chỉ định một người có quyền lực tổng để đại diện cho tổ
chức làm việc với các bên thứ ba. Hầu hết các nước đều bảo đảm quyền rút khỏi hội, và một số
cho phép các thành viên tranh luận về các quyết định trái pháp luật hoặc trái quy chế. Các nước
cũng có thể chỉ định (hoặc yêu cầu quy chế của tổ chức cụ thể hóa) một loạt các đặc tính khác
của các hội, chẳng hạn như các tiêu chí để chấp nhận / trục xuất thành viên, quyền hạn và nghĩa
vụ của các thành viên, thẩm quyền đại diện cho NPO, và các vấn đề khác về quản trị nội bộ.
Trong khu vực này,cũng thường thấy những quy định để những quyết định quan trọng dành cho
thẩm quyền của đại hội đồng. Những hoạt động thường dành riêng cho đại hội đồng bao gồm
việc chấm dứt hoạt động của hội; chuyển đổi của hôi, phân chia, sáp nhập với các hiệp hội khác;
sửa đổi mục đích theo quy chế của hội; các bầu cử hoặc thu hồi cán bộ; và thiết lập hội phí.
Những quyết định để làm những điều này thường đòi hỏi nhiều hơn đa số phiếu tiêu chuẩn.
Các thủ tục triệu tập một cuộc họp của Đại hội đồng thành viên cũng khác nhau ở các nước.
Nhiều nước cho phép thủ tục này bị chi phối bởi các quy chế của tổ chức. Một số nước cũng
quy định các vấn đề bổ sung, ví dụ, thành phần các thành viên yêu cầu có trong một cuộc họp
đặc biệt của Đại hội đồng. Một vài nước cũng yêu cầu đưa ra thông báo về những gì sẽ được
quyết định tại cuộc họp. Những luật liên quan đến các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cũng thường
xác định có bao nhiêu thành viên phải có mặt để tạo thành một định số tối thiểu. Một số nước

cũng xác định một quy trình trong đó các thành viên có thể có được bồi thường nếu hiệp hội hoạt
động không đúng cách. Ở Albania, Hungary, Romania, Bulgaria, và Estonia, luật cho các thành
viên quyền rõ ràng ra trước tòa án để tranh cãi quyết định mà họ xem là trái pháp luật hay quy
chế của một hội. Phản đối kiểu này phải được nộp trong khoảng thời gian cố định (thông thường,
10 ngày đến ba tháng).
2. Các tổ chức Quỹ và Các tổ chức không hội viên khác. Nhìn chung, các tổ chức không hội
viên được điều hành bởi một ban giám đốc. Họ cũng có thể có sự quản lý riêng biệt để tiến hành
việc kinh doanh hàng ngày của tổ chức và một ban giám sát riêng biệt (hoặc ít nhất là một kiểm
toán viên) để giám sát các hoạt động của tổ chức (đảm bảo rằng nó không hành động bất hợp
pháp và sử dụng sai các quỹ, vv.) Một vài tổ chức làm cho phép người sáng lập đóng vai trò liên
tục trong việc quản trị của tổ chức.
B. Trách nhiệm: Nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan chủ quản
Theo nguyên tắc chung, các cơ quan chủ quản cao nhất có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét
và phê duyệt ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo hoạt động thường niên
(nếu có). Ngoài ra, cơ quan chủ quản cao nhất được trao quyền để thiết lập chính sách; bầu hoặc
bổ nhiệm cán bộ; quyết định chuyển đổi, chấm dứt, giải thể; và quyết định thay đổi các văn bản
quản lý của tổ chức. Trong khi cơ quan chủ quản cao nhất có thể uỷ quyền hạn nhất định để quản
lý, bao gồm cả, ví dụ, quyền hạn ký – thông thường vẫn có những hạn chế về những quyền gì có
thể được giao phó, chẳng hạn như quyền sửa đổi các quy chế hoặc phê duyệt ngân sách.
Các thành viên của cơ quan chủ quản có thể được chịu trách nhiệm mức độ cá nhân về thiệt hại
đến NPO hoặc cho bên thứ ba phát sinh như là kết quả của những vi phạm nghĩa vụ của các cá
nhân các thành viên hội đồng quản trị. Ở một số nước, trách nhiệm cho bên thứ ba thuộc về tổ
chức và không phải với từng thành viên của hội đồng quản trị, nhưng tổ chức có thể phục hồi
thiệt hại từ một thành viên có trách nhiệm của hội đồng quản trị trước tòa án dân sự. Ở các nước
khác, các thành viên hội đồng quản trị có trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp cho tổn hại
cho bên thứ ba khi các thành viên có trách nhiệm, trong khi thực hiện nhiệm vụ, đã hành động cố
ý, hoặc do sơ suất nghiêm trọng để xảy ra tổn hại.
C. Xung đột lợi ích
Những quy tắc pháp lý được thiết kế để ngăn chặn xung đột lợi ích và tự doanh đang ngày càng
trở nên phổ biến. Xung đột lợi ích có thể được giải quyết thông qua (1) yêu cầu công bố thông
tin của các xung đột lợi ích giữa cá nhân và tổ chức, (2) tách cá nhân đó khỏi quá trình ra quyết
định, (3) Bất kỳ giao dịch liên quan phải được phê duyệt bởi cơ quan quyết định cao nhất của tổ
chức, và (4) Cần có một yêu cầu rằng mọi giao dịch được thực hiện với giá thị trường hợp lý

hoặc theo các điều kiện tạo thuận lợi hơn cho tổ chức. Thực thi các nguyên tắc xung đột lợi ích
có thể dựa trên một tuyên bố về việc tuân thủ các quy tắc này bởi tổ chức ngay tại thời điểm nộp
đăng ký và những thay đổi theo đó về thành viên của cơ quan chủ quản. Nếu một thành viên của
một hội vi phạm các quy tắc xung đột lợi ích và vi phạm yêu cầu sự chấp thuận đa số cần thiết
khi phê duyệt mà không có sự bỏ phiếu của thành viên-người đó phải chịu trách nhiệm về những
thiệt hại gây ra cho hội.
Trong thực tế, rất ít nước cho thấy bằng chứng lịch sử của các thành viên của cơ quan chủ quản
chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nghĩa vụ, chẳng hạn như các nhiệm vụ chăm sóc, nhiệm vụ
của lòng trung thành, nhiệm vụ của đức tin tốt, vv Đối với những nghĩa vụ bị phát giác có dấu
hiệu vi phạm, nói chung là quyền kháng cáo, theo quy tắc tố tụng dân sự nói chung.
D. Hạn chế Không phân phối.
Cả hội và Quỹ đều bị ràng buộc một cách rõ ràng hay ngầm hiểu bởi sự “Hạn chế không phân
phối”. Trong một số khu vực pháp lý, một "thể thức tích cực" được sử dụng : Ở Albania, ví dụ,
luật pháp nói rằng NPO phải sử dụng thu nhập và tài sản của họ cho các mục đích quy định trong
điều lệ của tổ chức. Ở những người khác, một "thể thức tiêu cực" được sử dụng: ở Kosovo, một
NPO "không được phân phối bất kỳ lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận như vậy cho bất kỳ người
nào." Bất kể việc thể thức chính xác hay không, hạn chế không phân phối là thuộc tính phổ biến
để phân biệt NPO từ các công ty thương mại.

