ج
م
م
اظهارنظر عمشورتیحقوقی
درخصوص:

اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري
اسالمي ايران

كد گزارش9809076 :
تاريخ انتشار۹۳98/09/52 :

شناسنامه گزارش

موضوعات:
اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران 5 ....................................

تهیهکننده :پژوهشکده شورای نگهبان
شماره گزارش9089876 :
تاریخ تنظیم9390/89/52 :

اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران
مقدمه

اساسنامه كمیته ملي المپیك كه در جلسه مورخ  9390/7/91هیأت وزیران
به تصویب رسیده است ،به استناد تبصره « 9»3ماده واحده قانون انتزاع كمیته
ملي پارالمپیك از كمیته ملي المپیك جمهوری اسالمي ایران به تصویب رسیده
است .در ادامه كلیات و مفاد این مصوبه مورد بررسي قرار ميگیرد.
شرح و بررسي
با توجه به اینکه بررسي دقیق این اساسنامه مستلزم توجه به برخي
مطالب كلي است ،ابتدا مسائلي ناظر بر سابقه كمیته ملي المپیك و مباني
عملکرد آن تحت عنوان كلیات مورد بررسي قرار ميگیرد و سپس به بررسي
مواد اساسنامه به صورت تفصیلي ميپردازیم.
الف) كليات

كمیته ملي المپیك ایران در اردیبهشت سال  9352تشکیل شده و در
 9356/3/38به عضویت كمیته بینالمللي المپیك پذیرفته شده است .در
بررسيهای صورت گرفته در خصوص اجازه عضویت كمیته ملي در كمیته
بینالمللي المپیك ،هیچگونه مجوز قانوني در این راستا یافت نشد ،اما در
«قانون عضویت دولت جمهوری اسالمي ایران در سازمانها و مجامع
 .۹تبصره  - 3اصالحات اساسنامه جاري كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران همزمان به تصويب هيأت
وزيران ميرسد.
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بینالمللي» مصوب  ،9362/9/56عضویت دولت در فهرست سازمانها و
مجامع بینالمللي پیوست بهطور كلي تأیید شده و در ردیف « »69جدول
اول پیوست این قانون ،نام كمیته بینالمللي المپیك ذكر شده است كه
سازمان تربیت بدني به عنوان سازمان دولتي ذیربط ،حق عضویت مربوطه
را بپردازد .جدول اول این قانون با عنوان «فهرست وزارتخانهها ،سازمانها و
مؤسسات دولتي ،كه در سازمانها و مجامع بینالمللي عضو بوده و مجوز
قانوني داشتهاند» درج شده است .الزم به ذكر است قانون فوق بدون اعالم
نظر شورای نگهبان ،الزم االجرا شده است.
پس از بیان سابقه تشکیل كمیته ملي المپیك و نحوه عضویت آن در
كمیته بینالمللي المپیك الزم است تا سابقه اساسنامه كمیته ملي نیز مورد
توجه قرار گیرد .در خصوص اساسنامه كمیته در پیش از انقالب موردی
یافت نشده است .اما پس از انقالب اسالمي ،اولین اساسنامه كمیته ملي به
تصویب شورای انقالب رسیده است و اساسنامه بعدی به صورت آزمایشي
برای مدت  5سال در تاریخ  9368/1/3به تصویب كمیسیون مجلس شورای
اسالمي رسیده است .با انقضای اساسنامه اخیرالذكر ،در تاریخ 9366/95/9
مجمع عمومي كمیته ملي اساسنامه دیگری را به تصویب رسانده و در اداره
ثبت شركتها به شماره  3519به ثبت رسانده است .پس از این و به موجب
قانون «انتزاع كمیته ملي پارالمپیك از كمیته ملي المپیك جمهوری اسالمي
ایران» مصوب  9392/6/98مصوبه حاضر در تاریخ  9390/7/91به تصویب
هیأت وزیران رسیده است.
گفتني است كمیته ملي المپیك به موجب بند « »7ماده واحده قانون
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فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي مصوب  9373/81/99به
عنوان مؤسسه عمومي غیردولتي موضوع تبصره ماده ( )2قانون محاسبات
عمومي كشور شناخته شده است.
پس از مشخص شدن وضعیت قانوني و اساسنامهای كمیته ملي ،به برخي
از موارد قابل تأمل مندرج در اساسنامه حاضر ميپردازیم.
 .9كمیته ملي المپیك به موجب مواد مختلف اساسنامه موظف است مفاد
«منشور المپیك»« ،قوانین بینالمللي ورزش» و «مقررات كمیته بینالمللي
المپیك» را رعایت و اجرا كند .فارغ از ابهامي كه در خصوص دو عنوان
اخیر وجود دارد ،اما منشور المپیك در بند « »3ماده ( )9اساسنامه تعریف
شده است .بر اساس تعریف ارائه شده ،این منشور حاوی «اصول اساسي و
ارزشهای بنیادین جنبش المپیك و همچنین حقوق متقابل و تعهدات اصلي
و ضوابط فعالیت سازمانهای رسمي فعال در عرصه ورزش جهان از جمله
كمیتههای ملي المپیك» است .مفاد فوق شامل مواردی است كه ماهیت
تعهدآور داشته و از این رو ضرورت دارد به تصویب مجلس شورای
اسالمي برسد .البته با توجه به اینکه این منشور به عنوان اساسنامه كمیته بین
المللي المپیك محسوب ميشود ممکن است اجازه عضویت موضوع قانون
«عضویت دولت جمهوری اسالمي ایران در سازمانها و مجامع بین المللي»
به منزله تصویب مجلس به شمار آمده باشد ،اما با توجه به اینکه اوالً قانون
فوقالذكر بدون اعالم نظر شورای نگهبان الزماالجرا شده است و با توجه به
اینکه اساسنامه هیچیك از سازمانهای بینالمللي موضوع قانون فوق به
پیوست آن ارائه نشده است ،لذا نميتوان پذیرفت كه مجلس شورای
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اسالمي منشور المپیك یا همان اساسنامه كمیته بینالمللي المپیك را به
تصویب رسانده باشد .حتي با فرض پذیرش اجازه فوقالذكر مجلس ،در
خصوص «قوانین بینالمللي ورزش» و «مقررات كمیته بینالمللي المپیك»
نميتوان چنین فرضي را قائل بود .از این رو این اساسنامه به دلیل ارجاعات
متعدد به منشور المپیك و قوانین بینالمللي ورزش و نیز مقررات كمیته بین
المللي ،مغایر اصل  77قانون اساسي بوده و تا زماني كه مفاد فوقالذكر به
تصویب مجلس شورای اسالمي نرسد نميتوان نسبت به این اساسنامه
اظهارنظر نمود.
 .5از جمله مواردی كه در این اساسنامه به صورت متعدد مورد تأكید
قرار گرفته است «نفي هرگونه تبعیض یا گرایشهای نژادی ،مذهبي،
سیاسي ،جنسیتي و اجتماعي» است .این موضوع نیز از ابعاد مختلف محل
تأمل جدی است .اوالً از حیث موازین شرعي اطالق این موضوع شامل
موارد مختلف مغایر موازین شرع است .ثانیاً مواردی به موجب اصول ،95
 93و  91قانون اساسي تعیین شده است نظیر عدم توطئه و اقدام علیه
جمهوری اسالمي ایران مندرج در اصل  91قانون اساسي كه توجه به آنها
مستلزم اعمال تفاوتهایي است كه به موجب تکالیف مندرج در اساسنامه
نظیر بند « »5ماده ( )9و بندهای « »1و « »96ماده ( )3كمیته موظف است
هیچگونه تبعیضي را اعمال نکند و با هرگونه تبعیض مقابله نماید.
 .3سومین نکته قابل تأمل در خصوص اساسنامه مزبور ،موضوع استقالل
كمیته ملي المپیك از حاكمیت و دستگاههای دولتي است .بر اساس بند «»96
ماده ( )3اساسنامه ،كمیته ملي المپیك موظف است در مقابل اعمال نفوذ
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اشخاص حقیقي و حقوقي و سازمانهای و گروههای دولتي و غیردولتي كه
در تعارض با قوانین بینالمللي ورزش و مفاد منشور المپیك باشد ،مقابله
نموده و آن را نپذیرد .در این موارد نسبت كمیته ملي با دستگاههای
حاكمیتي و قوای سهگانه به چه صورتي خواهد بود؟ مثالً در مواردی كه
اصول سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایجاب ميكند كه با ورزشکاران
رژیم غاصب صهیونیستي هیچ گونه مسابقه ورزشي برگزار نشود ،اگر این
امر با قوانین بینالمللي در تعارض باشد كه مفاد مندرج در این اساسنامه
مبني بر منع هرگونه تبعیض سیاسي ،مذهبي و  ...حاكي از آن دارد ،آیا كمیته
ملي المپیك موظف به تبعیت از سیاستهای دولتي است یا اینکه به استناد
این بند ميتواند امتناع كند؟ نمونه دیگر این موضوع در خصوص شمول
قانون منع بکارگیری بازنشستگان نسبت به فدراسیونهای ورزشي قابل ذكر
است .فدراسیونهای ورزشي به استناد استقالل كاركردی از سازمانهای
دولتي كه از سوی فدراسیونهای بینالمللي نیز مورد حمایت قرار ميگیرند
از اجرای قانون مذكور امتناع ميكردند .اگرچه به موجب بند « »5ماده ()9
اساسنامه كمیته ملي المپیك موظف است در چارچوب قوانین و مقررات
جاری جمهوری اسالمي ایران فعالیت نماید اما در خصوص تعارض قوانین
داخلي با مفاد منشور المپیك (مذكور در همین بند) تعیین تکلیف نشده
است .آیا این موضوع اعمال حاكمیت قوای سهگانه را با چالش روبرو
نخواهد كرد؟ لذا این اساسنامه از این حیث نیز محل ابهام و تأمل ميباشد.
ب) جزئيات

پس از بیان نکات كلي پیرامون اساسنامه حاضر ،به بررسي تفصیلي
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هریك از مواد و بندهای آن ميپردازیم:
ماده ( – )1مغایرت با اصول  77 ،21 ،21 ،21و بند « »9اصل  1و ابهام
 .9با توجه به اینکه در این ماده رسمالخط فارسي رعایت نشده است و
در كمانكها عنوان اختصاری با حروف انگلیسي نگارش شده است ،مغایر
اصل  92قانون اساسي است .گفتني است پیش از این و در بررسي مصوبه
«پایانههای فروشگاهي و سامانه مؤدیان» ،شورای نگهبان واژه « »POSرا
پس از عبارت «دستگاه كارتخوان» با اینکه در كمانك آمده بود مغایر اصل
 92قانون اساسي تشخیص داده است.
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 .5در بند « »5این ماده همانطور كه در كلیات نیز ذكر شد ،تکلیف كمیته
ملي المپیك به دوری از «هرگونه گرایشهای نژادی ،مذهبي و سیاسي و
بدون هرگونه تبعیض» در فعالیتهای خود مغایر اصول متعدد قانون اساسي
از جمله اصول 91 ،93 ،95و بند « »9اصل  3قانون اساسي است .پیش از این
نیز شورای نگهبان در خصوص «الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل
از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت مجارستان» اینکه
به طور مطلق اعمال تبعیض بر مبنای باورهای مذهبي موجب نقض تعهد
قلمداد گردد را مغایر با موازین شرعي تشخیص داده است.
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 .3همچنین بند « »5از آن جهت كه مقرر ميكند «مفاد منشور المپیك»
یکي از چارچوبهای فعالیتهای كمیته ملي خواهد بود ،از آنجا كه منشور
 .۹نظر شماره  77/202/5355مورخ  2377/22/7شوراي نگهبان -22 :بكارگيري خط غيرفارسي نظير ( )posدر
مصوبه ،مغاير اصل  25قانون اساسي شناخته شد.
 .5نظر شماره  75/202/20730مورخ  2375/4/27شوراي نگهبان :در جزء «ت» بند « »3ماده ( ،)2اطالق تبعيض
هدفمند از جهت باور مذهبي ،خالف موازين شرع شناخته شد.

7

مزبور در نظام حقوقي جمهوری اسالمي به تصویب مجلس شورای اسالمي
و تأیید شورای نگهبان نرسیده است ،مغایر اصل  77قانون اساسي است.
گفتني است پیش از این و در خصوص «الیحه موافقتنامه پاریس» ،شورای
نگهبان اظهارنظر خود را منوط به انضمام اسناد پیوست معاهده دانسته
است 9.در اینجا نیز با توجه به جایگاه منشور المپیك در این اساسنامه و
ارجاعات متعدد به آن ،به نظر ميرسد الزم است تا شورای نگهبان اظهارنظر
خود را منوط به ارسال مفاد منشور المپیك اعالم كند .بعالوه آنکه از این
جهت كه مشخص نشده است در مواردی كه میان مفاد منشور مزبور و
قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمي ایران تعارض وجود داشته باشد،
آیا مفاد منشور حاكم است یا اینکه قوانین و مقررات جاری كشور اجرایي
خواهد شد؛ ابهام وجود دارد.
ماده ( – )3مغایرت با اصول  91 ،77 ،71 ،21 ،21 ،21 ،1بند «»9
اصل  ،1بند « »2اصل  221و ابهام
 .9بندهای « »92« ،»91« ،»9و « »96این ماده با توجه به الزامآور دانستن
مفاد منشور المپیك ،مبنیاً بر توضیحات مربوط به ماده قبل ،مغایر اصول 77
و  952قانون اساسي است .همچنین اطالق عبارت «قوانین بینالمللي
ورزش» در مواردی كه قانوني به تصویب مجلس نرسیده باشد مغایر اصول
مذكور است.
 .۹نظر شماره  75/200/3220مورخ  2375/7/24شوراي نگهبان:
 -2با توجه به بند هاي « »5و « »7ماده ( )4و بند « »22ماده ( ،)23پيوستهاي اين موافقتنامه بايد ضميمه شوند تا
امكان بررسي و اظهار نظر در اين شورا فراهم گردد.
 -2در ماده ( ، )23از اين جهت كه مشخص نيست آيا پيوست مصوبي وجود دارد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام
اظهار نظر خواهد شد.
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 .5بند « »1این ماده با توجه به اطالق «مقابله با هرگونه تبعیض» كه شامل
تبعیض روا نیز ميشود ،محل ایراد است .همچنین «تأكید بر پذیرش و
اجرای قوانین جهاني مبارزه با زورافزایي (دوپینگ)» واجد ابهام است .با
توجه به اینکه در سطر بعدی همین بند ،به قانون جهاني مبارزه با زورافزایي
اشاره كرده است ،مشخص نیست آیا منظور از قانون مبارزه با زورافزایي
یك قانون است یا قوانین متعدد را در بردارد .از سوی دیگر جمهوری
اسالمي ایران به موجب «قانون الحاق به كنوانسیون مبارزه با زورافزایي»
مصوب  9300/7/59به كنوانسیون مزبور پیوسته است ،آیا منظور از قوانین
جهاني در این موضوع كنوانسیون فوقالذكر است یا خیر؟
 .3همچنین اطالق واژه «سیاستها» در بند « »1شامل سیاستهای كلي
نظام مصوب مقام رهبری نیز ميشود .از این رو تعیین تکلیف برای مقام
رهبری مغایر بند « »9اصل  998قانون اساسي است .از سوی دیگر ،بر اساس
این بند ،مقرر شده است تا «سیاستها و قوانین» در انطباق با قوانین جهاني
مبارزه با زرافزایي باشد ،این در حالي است كه بر اساس قانون اساسي
قوانین در جمهوری اسالمي باید منطبق با موازین شرعي و قانون اساسي
باشد .از این رو تکلیف انطباق قوانین با مفاد مندرج در قوانین جهاني مغایر
اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول  75 ،1و  91قانون اساسي است.
 .1در بند « »6این ماده تکلیف فدراسیون های ورزشي ملي به عملکرد
در «انطباق» با مقررات فدرسیونهای بینالمللي ،از آنجا كه مقررات
فدراسیونهای بینالمللي به تصویب مجلس شورای اسالمي نرسیده است
مغایر اصول  77و  952و نیز اصول ناظر بر استقالل كشور نظیر اصول  5و
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 9قانون اساسي ميباشد.
 .2بند « »0این ماده دارای اطالق است .توضیح آنکه براساس قانون
وظایف وزارت امور خارجه مصوب  ،9361/9/58نظارت و اشراف بر
روابط غیرسیاسي جمهوری اسالمي ایران با سایر دولتها و سازمانهای
بینالمللي برعهده وزارت امور خارجه است 9.لذا الزم است تا همه
دستگاهها و سازمانهای درون نظام اقدامات و همکاریهای خود با
سازمانهای بینالمللي و سایر دولتها را با هماهنگي وزارت مذكور انجام
دهند .لذا این بند با توجه به عدم تصریح به لزوم رعایت چنین امری ،مغایر
نظام اداری صحیح و در نتیجه مغایر بند « »98اصل  3قانون اساسي است.
 .6بندهای « »92و « »96این ماده از حیث ارتباط كمیته ملي با سازمان-
های دولتي و حاكمیتي محل تردید و ابهام است .به هرحال كمیته ملي تحت
حاكمیت نظام حقوقي جمهوری اسالمي ایران و به تصریح بند « »5ماده ()9
در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمي فعالیت ميكند ،اینکه
همکاری با سازمانهای دولتي تا زماني باشد كه با مفاد منشور منافاتي
نداشته باشد ،یا اینکه حدود دخالت سازمانهای دولتي در كمیته اساساً به
معنای چیست و اینکه كمیته باید در هر شرایطي «استقالل» خود را حفظ
نماید در مواردی كه اعمال حاكمیت از سوی برخي سازمانها و نهادها
ضروری باشد محل ابهام است.
 .7همچنین بند « »96با توجه به توضیحاتي كه در كلیات آمد ،از حیث
 .۹ماده  - 2وزارت امور خارجه در اجراي مفاد ماده ( )2وظايف اساسي زير را عهدهدار خواهد بود.
 -2بررسي ،برقراري ،تنظيم ،حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسالمي ايران با ساير دولتها و سازمانهاي سياسي
بينالمللي و نظارت واشراف بر ساير روابط خارجي.
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عدم پذیرش «هرگونه فشار سیاسي ،حقوقي مذهبي اجتماعي اقتصادی و
تبعیض جنسیتي» مغایر موازین شرعي و نیز اصول متعدد قانون اساسي نظیر
اصول  91 ،93 ،95 ،1و بند « »9اصل  3قانون اساسي است.
 .0بند « »99این ماده از این جهت كه تهیه پرچم ،نماد و سرود كمیته
ملي را منوط به تأیید كمیته بینالمللي كرده است ،با توجه به لزوم حفظ
استقالل فرهنگي جمهوری اسالمي و جلوگیری از نفوذ اجانب مغایر با
اصول  9 ،5و بند « »2اصل  3قانون اساسي است.
 .9در بند « »58این ماده عبارت «همبستگي المپیك (سولیداریتي)» با
توجه به عدم تعریف قانوني محل ابهام است.
تبصره ماده ( – )3مغایرت با اصول  58 ،77و 211
 .9ارجاع به منشور المپیك در این تبصره مبنیاً بر ایرادهای سابق محل
ایراد است و مغایر اصل  77قانون اساسي است.
 . 5همچنین اطالق تفویض بخشي از وظایف كمیته ملي به سایر نهادها و
سازمانهای ورزشي ،در مواردی كه وظایف سازمانها یا نهادهای مزبور
توسط قانون مشخص شده است نظیر وزارت ورزش و جوانان كه به استناد
اصل  933قانون اساسي وظایف آن به موجب قانون مشخص شده است،
مغایر اصول  02و  933قانون اساسي است.
ماده ( – )5مغایرت با اصول  77و  ،58ابهام و نكته
 .9بند « »9این ماده دارای اطالق است به نحوی كه شامل مواردی مي-
شود كه ممکن است مغایر امنیت ملي باشد یا اینکه در تحکیم رژیم گذشته
مؤثر بوده باشند یا اینکه از جمله اقلیتهای دیني یا مذهبي شناخته نشده در
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قانون اساسي بوده و یا از اعضای فرق ضاله یا گروههای معاند نظام
جمهوری اسالمي باشند .عضویت چنین افرادی در مجمع عمومي كمیته ملي
محل تأمل است.
 .5عبارت «دستورالعمل كمیته بینالمللي المپیك» در بند « »5این ماده
محل ابهام بوده و با توجه به اینکه اعضای كمیسیون ورزشکاران موضوع بند
« »1ماده ( )56همین اساسنامه در چارچوب دستورالعمل مزبور انتخاب مي-
شوند ،به نحوی متضمن مواردی خواهد بود كه ماهیت تقنیني دارد .به
عنوان مثال شرایط و نحوه انتخاب اعضای كمیسیون دارای ماهیت تقنیني
است كه به دستورالعمل فوق واگذار شده است ،لذا این بند از این حیث
مغایر اصول  77و  02قانون اساسي است.
 .3در جزء «ب» بند « »0این ماده از آنجا كه كمیته دارای اركان مختلفي
از جمله مجمع عمومي یا رییس است ،مشخص نیست مرجع تصویبكننده
«دستورالعمل» مذكور در این بند كدام بخش از كمیته ميباشد.
تبصره « »5ماده ( – )5مغایرت با اصول  77و  218و ابهام
این تبصره مبتني بر توضیحات سابق و مبنیاً بر ایراداتي كه در خصوص مفاد
منشور المپیك بیان گردید محل ایراد و مغایر اصول  77و  952قانون اساسي
است و از حیث ارتباط با سازمانهای دولتي و حاكمیتي محل ابهام ميباشد.
جزء «پ» بندهای « »1و « »2تبصره « »7و تبصره « »8ماده
( –)5مغایرت با اصول  77و  218و ابهام
عبارت «قوانین اخالقي كمیته بینالمللي المپیك» مذكور در اجزاء فوق و
تبصره « »0ماده ( )2با توجه به عدم تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان
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محل ابهام است و باید به پیوست اساسنامه برای شورا ارسال گردد .همچنین
مبنیاً بر ایراد ارجاع به مفاد منشور المپیك این تبصرهها محل ایراد و مغایر
اصول  77و  952قانون اساسي هستند.
تبصره « »11ماده ( – )5مغایرت با اصول  77و 218
ارجاع به منشور المپیك و «قوانین فدراسیون بینالمللي» با توجه به عدم
تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان مغایر اصول  77و  952قانون
اساسي است.
ماده ( – )6مغایرت با اصول  211 ،58 ،81و  215و نكته
 .9بند « »3این ماده از حیث تصویب بودجه كمیته ملي توسط مجمع
عمومي مغایر با اصل  25قانون اساسي است .توضیح آنکه بودجه و منابع
كمیته ملي اگرچه به عنوان بودجه دولت به معنای خاص آن تلقي نميشود
اما تحت عنوان كلي و اطالق «بودجه كل كشور» قرار ميگیرد و ماهیت
عمومي دارد .لذا ضروری است بودجه كمیته ملي در چارچوب قانون بودجه
ساالنه كل كشور توسط مجلس به تصویب رسیده تا مشمول نظارتهای
دیوان محاسبات كل كشور و سایر دستگاههای نظارتي قرار گیرد.
 .5بند « »9این ماده از حیث تصویب «آییننامههای اداری ،استخدامي،
مالي و معامالتي» مغایر اصول  02و  930قانون اساسي است .توضیح آنکه
مفاد آیین نامه های مزبور در بیشتر موارد دارای ماهیتي تقنیني است و در
سایر مواردی كه ماهیت تقنیني نداشته باشد ،دارای ماهیتي آییننامهای است
و تفویض آن به مجمع عمومي كمیته ملي با توجه به تركیب اعضای مجمع
مغایر اصول فوق الذكر است .گفتني است مواردی از قبیل حقوق و مزایای
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مدیران و مسؤوالن كمیته ملي ،نحوه استخدام و شرایط استخدام كاركنان این
كمیته ،نحوه برگزاری معامالت كمیته از حیث برگزاری مزایده و مناقصه و
 ...از جمله مفاد مندرج در آییننامههای مذكور است كه تماماً جنبه تقنیني
دارد .الزم به ذكر است كه عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط»
نميتواند رافع ایراد این بند باشد چراكه مثال در خصوص نحوه استخدام یا
تعیین حقوق و مزایای كاركنان و مدیران مؤسسات عمومي غیردولتي كه
كمیته ملي نیز از جمله آنهاست ،هیچ قانون یا مقررات خاصي وجود ندارد
و به تصویب نرسیده است .لذا این بند به معنای تفویض اختیار مطلق وضع
قاعده در این امور به مجمع عمومي كمیته ملي است.
 .3در بند « »98این ماده با توجه به اینکه تشکیالت كالن كمیته منوط به
تأیید سازمان اداری و استخدامي نگردیده است و بر اساس اصل  956قانون
اساسي ،امور اداری و استخدامي كشور با مسؤولیت رییس جمهور است،
مغایر اصل مزبور ميباشد.
 .1نکتهای كه در خصوص تبصره « »9این ماده وجود دارد آن است كه با
توجه به اینکه مشمولین قانون كار به صورت ماهوی تعیین شدهاند و مفاد
این قانون شامل هر نوع رابطه كارگری و كارفرمایي میان اشخاص ميشود

9

(غیر از مواردی كه مشمول قانون استخدام كشوری یا قانون مدیریت
خدمات كشوری یا قوانین و مقررات خاص هستند) این تبصره به منزله
توسعه دایره شمول قانون كار كه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .۹قانون كار مصوب  :2367/5/27ماده ( -)2كليه كارفرمايان ،كارگران ،كارگاهها ،مؤسسات توليدي ،صنعتي ،خدماتي
و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون ميباشند.
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است محسوب نميشود.
تبصره « »2ماده ( – )6مغایرت با اصول  9 ،1و بند « »8اصل 1
این تبصره از حیث «تأیید كمیته بین المللي المپیك» مبنیاً بر ایرادات
سابق ناظر بر حفظ استقالل كشور محل ایراد و مغایر با اصول  9 ،5و بند
« »2اصل  3قانون اساسي است.
مواد ( )9( ،)8و ( – )15ابهام
عبارت «اعضای دارای حق رأی» مذكور در این دو ماده با توجه به اینکه
تنها در فرض تبصره « »5ماده ( )9اعضای دارای حق رأی بیان شده اند،
نسبت به سایر موارد در دستور كار مجمع عمومي كمیته محل ابهام است.
تبصره « »3ماده ( – )11مغایرت با اصول  9 ،1و  215و بند « »8اصل 1
این تبصره نیز از حیث اعتبار دستورالعمل كمیته بینالمللي مغایر اصول
مربوط به استقالل و جلوگیری از نفوذ اجانب بوده و از حیث تصویب آیین
نامه توسط كمیته بین المللي مغایر اصل  930قانون اساسي است.
ماده ( – )16مغایرت با اصل 28
واژه «پست» در تبصره « »9و واژه «كاندیدا» در تبصره « »3این ماده با
توجه به وجود معادل فارسي آن مغایر اصل  92قانون اساسي است.
ماده ( – )17مغایرت با اصول  28و 81
بند « »5این ماده با توجه به عدم صالحیت مجمع عمومي در خصوص
تصویب بودجه مبنی ًا بر ایراد بند « »3ماده ( )6مغایر اصل  25قانون اساسي است.
بند « »2این ماده نیز به دلیل ذكر واژه بیگانه «كنگره» مغایر اصل 92
قانون اساسي است.
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ماده ( – )19مغایرت با اصل 58
 .9پرداخت حق الزحمهها و هزینههای موضوع این ماده طبق «ضوابط»
با توجه به تبصره « »9این ماده براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومي
خواهد بود .این در حالي است كه این امور از جمله امور تقنیني بوده و
ضوابط آن باید توسط قانونگذار مشخص شود ،از این رو این ماده و تبصره
« »9آن مغایر اصل  02قانون اساسي است.
 .5همچنین تبصره « »5این ماده نیز از حیث تفویض تعیین حقوق و
مزایای مسؤولیتهای مذكور در تبصره به «ضوابط و مقررات مصوب هیأت
اجرایي» مغایر اصل  02قانون اساسي است.
ماده ( – )21مغایرت با بند « »21اصل 1
با توجه به توضیحات مذكور درخصوص بند « »0ماده ( )5اساسنامه،
مباحث مربوط به روابط خارجي نظیر گسترش دیپلماسي ورزشي باید با
هماهنگي دستگاه متولي سیاست خارجي جمهوری اسالمي كه وزارت امور
خارجه است صورت گیرد ،چراكه این وزارت خانه وظیفه نظارت و اشراف
بر روابط خارجي غیرسیاسي را برعهده دارد .از این رو تفویض اختیار به
رییس كمیته ملي در حوزه دیپلماسي بدون قید به لزوم هماهنگي با سایر
دستگاههای متولي مغایر نظام اداری صحیح بوده و مغایر بند « »98اصل 3
قانون اساسي است.
ماده ( – )23مغایرت با اصل 28
كاربرد واژه «كادر» در بند « »5این اصل مغایر اصل  92قانون اساسي است.
ماده ( – )26مغایرت با اصول  218 ،77و 215
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 .9تبصره « »3این ماده با توجه به اینکه آییننامههای مزبور به تأیید
هیأت اجرایي خواهد رسید و با توجه به تركیب این هیأت كه اعضای غیر
وزیر هستند ،مغایر اصل  930قانون اساسي است.
 .5همچنین تبصره « »1این ماده از حیث دستورالعمل صادره از سوی
كمیته بینالمللي المپیك و عدم تصویب در مجلس شورای اسالمي و عدم
تأیید شورای نگهبان مغایر اصول  77و  952قانون اساسي است.
ماده ( – )28مغایرت با اصول  11و  58و ابهام
 .9بند « »9این ماده ناظر بر حق عضویت اعضا ،بدون هیچ گونه ضابطه
قانوني ذكر شده است و این امر مغایر اصول  55و  02قانون اساسي است.
 .5همچنین بند « »1این ماده از حیث نحوه هزینهكرد اعتبارات غیردولتي
بر اساس «آییننامهها و دستورالعملهای مصوب» مغایر اصل  02قانون
اساسي است .همچنین از حیث مرجع تصویب آییننامه و دستورالعمل در
این بند ابهام وجود دارد.
پيوست شماره ( – )1نكته
در پیوست شماره ( )9اساسنامه حاضر (بند « )1فدراسیون بوكس»
بهعنوان یکي از فدراسیونهای ورزشي قلمداد شده است ،نکتهای كه در این
رابطه وجود دارد این است كه پیشتر در تصویب اساسنامه كمیته ملي المپیك
در سال  9368فقهای شورای نگهبان «بوكس» را مغایر موازین شرعي اعالم
كردهاند.
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 .۹نظر شماره م 2760/مورخ  2360/3/26شوراي نگهبان :از جهت انطباق با موازين شرعي بنظر اكثريت فقهاي
شوراي نگهبان بكس مشروعيت ندارد و در موارد ديگر قابل انطباق است .و از لحاظ قانون اساسي نيز بنظر اكثريت
اعضاء مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.
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