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قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7
مجلس شوراي اسالمي
فصل اول -تشكيالت و حدود و وظايف
ماده  -1به منظور رسيدگي به تخلفات اداري 1در هر يك از دستگاههاي مشمول اين
قانون ،هيأتهايي تحت عنوان "هيأت رسيدگي بهه تخلفهات اداري رارمنهدان" تشهيي
خواهد شد .هيأتهاي مزبور شام هيأتهاي بدوي و تجديدنظر ميباشد.
تبصره  -1هيأت تجديدنظر در مررهز وزارتخانهه يها سهازمان م هتل دو تهي و نيهز
تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون ره فهرست آنها بهتصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد ،تشيي ميشود و در صورت زوم داراي شعبههايي خواهد بود.
تبصره  -2در صورت تشخيص هيأتعا ي نظارت يهك هيهأت تجديهدنظر در مررهز
برخي از استانها ره ضرورت ايجاب نمايد ،تشيي ميگردد.
ماده  -2هريك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصهلي و يهك يها دو
عضو عليا بدل ميباشد ره با حيم وزير يا باالترين ملام سازمان م تل دو تي مربوط و
ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك بهراي مهدت سهه سهال منصهوب مهيشهوند و
 -1رأي  808و  1385/12/6 -809هيأتهاي عمومي ديوان عدالت اداري :بها توههه بهه عمهوم و
اطالق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري درخصوص شمول قانون مزبور ره ملرر داشته ،منظهور
از رارمندان رليه راررنان رسمي ،ثابت ،دائم ،پيماني ،و قراردادي است .دادنامههاي 1383/2/31 -183
و  1382/4/31-495شعبه دهم تجديدنظر  1382/12/16-1268شعبه ششم تجديهدنظر در حهدي رهه
متضمن شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره رارمندان قراردادي هههاد سهازندگي مهيباشهد،
موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود .اين رأي به استناد مهاده  43قهانون ديهوان عهدا ت
اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع اداري ذيربط الزماالتباع است.
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انتصاب مجدد آنان بالمانع است.
تبصره  -1در غياب اعضاي اصلي ،اعضاي علي ا بهدل بهه ههاي آنهان انجهام و يفهه
خواهند نمود.
تبصره  -2هيچ يك از اعضاي اصلي و عليا بدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمهيتواننهد
همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند .همچنهين اعضهاي مهذرور نمهيتواننهد در
تجديدنظر پروندههايي ره در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي دادهاند شررت نمايند.
ماده  -3بررناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يها بهاالترين
ملام سازمان م تل دو تي و ساير دسهتگاهههاي موضهوع تبصهره  1مهاده  1و تصهويب
هيأتعا ي نظارت صورت ميگيرد.
ماده  -4صالحيت رسيدگي به تخلفات اداري رارمندان با هيأت بدوي اسهت و آراي
صادره در صورتيره قاب تجديدنظر نباشد از تاريخ ابالغ ،قطعهي و الزماالههرا اسهت .در
مورد آرايي ره قاب تجديدنظر باشد هرگهاه رارمنهد هر  30روز از تهاريخ ابهالغ رأي،
درخواست تجديدنظر نمايد ،هيأت تجديهدنظر ميلهب بهه رسهيدگي اسهت .آراي هيهأت
تجديد نظر از تاريخ ابالغ قطعي و الزماالهرا است.
تبصره  -1هرگاه رأي هيأت بدوي قاب تجديدنظر باشد و متهم ر مهلهت ملهرر
درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مييابد و از تاريخ انلضاي مهلت ياد
شده الزماالهرا است.
تبصره  -2ابالغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني بهعم ميآيد و در هر صهورت
فاصله بين صدور رأي و ابالغ آن از  30روز نبايد تجاوز رند.
ماده  -5بهمنظور ت ريع در همعآوري دالي و تهيه و تيمي اطالعهات و مهدار ،
هيأتها ميتوانند از يك يا چند گروه تحليق استفاده نمايند .شرح و ايب ،تعداد اعضا و
شرايط عضويت در گروههاي تحليق ،در آييننامه اهرايي اين قانون مشخص ميشود.
تبصره -گروه هاي تحليق ههر يهك از هيهأت ههاي بهدوي و تجديهدنظر م هتل از
ييديگر بوده و يك گروه تحليهق نمهيتوانهد در تحليلهات مربهوط بهه مراحه بهدوي و
تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحليق نمايد.
ماده  -6اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر عالوه بر تدين به دين مبين اسهالم و
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عم به احيام آن و اعتلاد و تعهد به نظام همهوري اسالمي ايران و اصه واليهت فليهه،
بايد داراي شرايط زير باشند:
 -1تأه ؛
 -2حداق  30سال سن؛
 -3حداق مدر تحصيلي فوقديپلم يا معادل آن.
تبصره  -1در موارد استثنايي داشتن مدر

ديپلم ح ب مورد با تأييد هيهأتعها ي

نظارت بالمانع است.
تبصره  -2در هر هيأت بايد يكنفر آشهنا بهه م هاي حلهوقي عضهويت داشهته باشهد و
حداق دو نفر از اعضاي اصلي هيأتههاي بهدوي و تجديهدنظر بايهد از بهين راررنهان همهان
سازمان يا وزارتخانه ره حداق پنج سال سابله رار دو تي دارند ،به اين سمت منصوب شوند.
ماده  -7اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زيهر در رسهيدگي و صهدور
رأي شررت نخواهند ررد:
ا ب) عضو هيأت با متهم قرابت ن بي يا سببي تا درهه دوم از طبله سوم داشته باشد؛
ب) عضو هيأت با متهم دعواي حلوقي يا هزايهي داشهته يها در دعهواي طهرح شهده
ذينفع باشد.

فصل دوم -تخلفات اداري
ماده  -8تخلفات اداري به قرار زير است:
 -1اعمال و رفتار خال شؤون شغلي يا اداري؛
 -2نلض قوانين و ملررات مربوط؛
 -3ايجاد نارضايتي در ارباب رهوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قهانوني آنهها
بدون د ي ؛
 -4ايراد تهمت و افترا ،هتك حيثيت؛
 -5اخاذي؛
 -6اختالس؛
 -7تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اهراي قوانين و ملررات ن بت به اشخاص؛
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 -8تر خدمت در خالل ساعات مو ب اداري؛
 -9تيرار در تاخير ورود به مح خدمت يا تيرار خروج از آن بدون ر ب مجوز؛
 -10ت امح در حفظ اموال و اسناد و وهوه دو تي ،ايراد خ ارات به اموال دو تي؛
 -11افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري؛
 -12ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه؛
1
 -13سرپيچي از اهراي دستورهاي ملامهاي باالتر در حدود و ايب اداري؛
 -14رمراري يا سه انگاري در انجام و ايب محول شده؛
 -15سه انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات رارمندان تحت امر؛
 -16ارايه گواهي يا گزارش خال واقع در امور اداري؛
 -17گرفتن وهوهي غير از آنچه در قوانين و ملررات تعيهين شهده يها اخهذ هرگونهه
ما ي ره در عر رشوهخواري تللي ميشود؛
 -18ت ليم مدار به اشخاصي ره حق دريافت آن را ندارند يا خهودداري از ت هليم
مدار به اشخاصي ره حق دريافت آن را دارند؛
 -19تعطي خدمت در اوقات ملرر اداري؛
 -20رعايت نيردن حجاب اسالمي؛
2
 -21رعايت نيردن شؤون و شعاير اسالمي؛
 -1رأي  1379/6/20-195هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :با عنايت به ماده  54قانون استخدام
رشوري و ملررات قانون هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري تمرد ،عدم اطاعت از دستور قانوني ملهام
مافوق در قلمرو و ايب و تيا يب پ ت ثابت سازماني مربوط است ره چون امتنهاع از تخليهه و تحويه
خانه سازماني از نوع و ايب و تيا يب شغ مورد تصدي م تخدم دو هت مح هوب نمهيشهود بنهابراين
دادنامه شماره  575مورخ  1375/10/3شعبه دوازدهم ديوان ره متضمن اين معنا است موافهق اصهول و
موازين قانوني تشخيص ميگردد .اين رأي مطابق ق مت اخير ماده  20قانون ديوان عدا ت اداري بهراي
شعب ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است.
 -2رأي  1386/7/15-524هيأأت عمأومي ديأأوان عأدالت اداري :اوالً -بهها توههه بهه محتويههات
پروندههاي فوقا ذرر و دادنامه هاي صادره ،وهود تناقض بين آراي شعب سوم بدوي و چهارم تجديدنظر
با آراي شعب  14بدوي و هفتم تجديدنظر محرز است.
ثانياً -ارتياب اعمال خال شؤون و شعائر اسالمي موضوع بند  21ماده  8قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات
←
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 -22اختفا ،نگهداري ،حم  ،توزيع و خريد و فروش مواد مخدر؛
 -23استعمال يا اعتياد به مواد مخدر؛
 -24داشتن شغ دو تي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحليلاتي؛
 -25هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و اميانات و اموال دو تي؛
 -26هع يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دو تي؛
 -27دست بردن در سؤاالت ،اوراق ،مدار و دفاتر امتحاني ،افشاي سؤاالت امتحاني
1
يا تعويض آنها؛
اداري مصوب  1372/9/7باتوهه به اطالق حيم مزبور مليد و محدود به محه و محهيط و سهاعات رهار
اداري ني ت و به صراحت ماده ( ) 19آن قانون نيز هرگاه خطاي اداري واهد عنوان ييي از هرايم مندرج
در قوانين هزايي باشد ،هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ذيصهالح ميلهب اسهت بهه تخلهب م هتخدم
خاطي رسيدگي و رأي ملتضي صادر و مراتب را ههت رسيدگي به اص هرم به مرهع قضايي ذيصالح
اعالم نمايد .بنابراين دادنامه شماره  1159مورخ  1379/6/17شهعبه سهوم بهدوي ديهوان مبنهي بهر رد
اعتراض شاري ن بت به رأي قطعي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ره به موههب دادنامهه
 1381/3/2-455شعبه چهارم تجديدنظر ديوان تأييد شده در حدي ره متضمن مراتب فوقا ذرر است،
صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود .اين رأي به استناد بند  2ماده  19و ماده  43قانون ديهوان
عدا ت اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع اداري ذيربط در موارد مشابه الزماالتباع است.
 -1رأي وحدت رويه  1375/7/14-143هيأت عمومي ديوان عأدالت اداري :موضهوع شهيايت و
خواسته ...اعالم تعارض آراي صادره از شعب  14و  18ديوان عدا ت اداري
مقدمه :الف) شعبه چهاردهم .بهشرح دادنامه  1372/5/6-722چنين رأي صادر نموده اسهت :نظهر بهه
اين ره در بند  18ماده  8قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1371/4/9افشاي سهؤاالت امتحهاني
يا تعويض آنها تخلب شناخته شده در حا ي ره در اين مورد اعالم شده ره متن امالي مهذرور در چنهد
روز پيش از امتحان بهوسيله چند نفر از معلمين مطرح و براي دانشآموزان گفته شده است و با توهه به
اين ره امالي مورد ادعا براي دانش آموزان رالس دوم ابتدايي بوده است و با توهه بهه ايهن رهه افشهاي
سؤاالت امتحاني يا تعويض آنها غيراز موردي است ره قبالً مشابه آن سؤاالت در رالس طرح شده باشهد
و نظ ر به اين ره در همين حد هم د يلي بر اثبات تخلب شاري در پرونده امر ني ت .ذا شيايت شهاري،
وارد و موهه تشخيص و حيم بر ابطال رأي مذرور صادر و اعالم ميگردد؛ ب) شهعبه هجهدهم ،چنهين
رأي صادر نموده است :شيايت شاري از رأي هيأت بدوي تخلفات اداري داير به توبيخ رتبهي بها درج در
پرونده به حاظ اين ره ايراد مؤثري ابراز نگرديده و رأي مذرور هم منطبق با ملررات صادر شهده اسهت
وهاهت قانوني نداشته حيم به رد شيايت شاري صادر و اعالم ميگردد.
←
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 -28دادن نمره يا امتياز ،برخال ضوابط؛
 -29غيبت غيرموهه بهصورت متناوب يا متوا ي؛
 -30سوء استفاده از ملام و موقعيت اداري؛
 -31توقيب ،اختفا ،بازرسي يا باز رردن پارتها و محموالت پ تي يا معهدوم رهردن
آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني؛
 -32رارشيني و شايعه پرارني ،وادار ساختن يا تحريك ديگران به رارشيني يا رمرهاري
و ايراد خ ارت به اموال دو تي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصي ملاصد غيرقانوني؛
 -33شررت در تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني ،يا تحريك به برپايي تحصهن،
اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصي ملاصد غيرقانوني؛
 -34عضويت در ييي از فرقههاي ضا ه ره از نظر اسالم مردود شناخته شدهاند؛
 -35همياري با ساوا منحله بهعنوان مأمور يا منبهع خبهري و داشهتن فعا يهت يها
دادن گزارش ضد مردمي؛
 -36عضويت در سازمانهايي ره مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان ا ههي
است يا طرفداري و فعا يت به نفع آنها؛
 -37عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعا يت به نفع آنها؛
 -38عضويت در تشييالت فراماسونري.

فصل سوم -مجازاتها
ماده  -9تنبيهات اداري بهترتيب زير عبارتند از:
رأي« :همان طور ره در دادنامه شماره  1372/5/6-722شعبه چهارده ديوان استدالل شهده ،محتويهات
پرونده م بين تحلق و اهتماع عناصر و ارران خطاي اداري افشاي سؤاالت امتحاني موضوع بند  18مهاده
 ) 1*( 8قانون رسيدگي به تخلفات اداري ني ت .بدين ههت دادنامه مذرور ره بر اين مبنا صهادر شهده
موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود .اين رأي مطابق ذي ماده  20قانون ديهوان عهدا ت
اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع مربوطه در موارد مشابه الزماالتباع است».
(* -)1منظور بند  18ماده  8قانون تخلفات اداري مصوب  1371ميباشد ره اين بند در قانون رسيدگي به
تخلفات اداري مصوب  1372مندرج در اين مجموعه ،عيناً تحت عنوان بند  27ماده  18تصويب شده است.
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ا ب) اخطار رتبي بدون درج در پرونده استخدامي؛
ب) توبيخ رتبي با درج پرونده استخدامي؛
ج) ر ر حلوق و فوقا عاده شغ يا عناوين مشابه حدارثر تا يك سوم از يك مهاه تها
يك سال؛
د) انفصال موقت از يك ماه تا يك سال؛
1
ه) تغيير مح هغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنجسال؛
و) تنههزل ملههام و يهها محروميههت از انتصههاب بههه پ ههتهههاي ح ههاس و مههديريتي در
2
دستگاههاي دو تي و دستگاههاي مشمول اين قانون؛
 -1الف) رأي  1381/11/13-412هيأأت عمأومي ديأوان عأدالت اداري :هرچنهد تغييهر محه هغرافيهايي
م تخدمين دو ت به تلاضا يا رضايت آنان و يا بنا به ملتضيات اداري در صورت اهتمهاع شهرايط و عوامه مهؤثر در
اين زمينه از اختيارات مديريت است ،يين تغيير مح هغرافيايي م تخدم دو ت به موهب بند ههه مهاده  9قهانون
رسيدگي به تخلفهات اداري مصهوب  1372در زمهره مجهازاتههاي اداري قلمهداد شهده اسهت و اعمهال آن دربهاره
م تخدمين خاطي منوط به صدور رأي قطعي از طر هيأتهاي رسيدگي بهه تخلفهات اداري مهيباشهد .بنهابراين
اعمال اختيار مديريت در ههت تغيير مح خدمت م تخدم متخلب به منظهور تنبيهه او بها عنايهت بهه محهدوديت
اختيارات مديريت در اعمال مجازاتهاي اداري بهشرح ماده  12قانون مذرور ،وهاهت قانوني ندارد و دادنامه شهماره
 791مورخ  1378/6/31شعبه هشتم بدوي ره با توهه به محتويات پرونده صادر شهده و مبهين ايهن معنهي اسهت،
موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود .اين رأي به اسهتناد ق همت اخيهر مهاده  20اصهالحي قهانوني
ديوان عدا ت اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع ذيربط در موارد مشابه الزماالتباع است.
ب -نظريه  1384/8/7-7/5539ا.ح.ق :بند «ه « ماده  9قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصهوب 1372/9/7
مطلق است و چون اطالق افاده عموم مي رند ذا تغيير مح هغرافيايي خدمت رارمند به مدت يك تها پهنج سهال
شام رليه استانهاي رشور مي گردد و مجري حيم در چنهين وضهعيتي اداره ره رهارگزيني وزارت دادگ هتري
است ره با ابالغ رأي هيأت مبادرت به صدور ابالغ ههت رارمند مينمايد.
 -2الف -رأي  1380/6/25-206هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :طبق بند (و) ماده  9قانون رسهيدگي بهه
تخلفات اداري مصوب آذرماه  1372تنزل ملام بهعنوان ييي از مجازات هاي اداري م تخدم متخلب تعيين و اعمال
آن با رعايت ملررات مربوط به هيهأتههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري محهول شهده و منحصهراً اعمهال ييهي از
مجازاتهاي اداري ملرر در بندهاي ا ب ،ب ،ج و د اين ماده به ملامات مذرور در ماده  12آن قانون محول گرديهده
است .بنابراين تنزل ملام م تخدم رسمي دو ت در ملام اعمال مجازات اداري در مهورد او توسهط ييهي از ملامهات
فوقا ذرر مجوز قانوني ندارد و دادنامه شماره  47مورخ  1379/1/23شعبه دوم تجديدنظر ديهوان مبنهي بهر تأييهد
دادنامه شماره  570مورخ  1378/4/26شعبه  17بدوي ره با توهه به محتويات پروندهههاي فهوقاالشهعار متضهمن
اين معني ميباشد ،موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود .اين رأي به استناد ق مت اخير مهاده ()20
اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري مصوب  1378/2/1براي شعب ديوان و سهاير مراههع ذيربهط در مهوارد مشهابه

←

بخش دهم :انتظامي ،انضباطي و تخلفات 735 /

ز) تنزل يك يا دوگروه يا تعويق در اعطاي يك يا دوگروه به مدت يك يا دوسال؛
ح) بازخريد خدمت در صورت داشتن رمتر از  20سال سابله خدمت دو تي در مورد
الزماالتباع است.
رأي  1381/1/25-12هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :حيم ملرر در بنهد (و) مهاده  9قهانون رسهيدگي بهه
تخلفات اداري مصوب  1372ره تنزل ملام راررنان متخلب واحهدهاي دو تهي مشهمول قهانون مهذرور را در زمهره
مجازات هاي اداري قرار داده است ،نافي اختيارات مديريت در تغيير پ ت ثابت سازماني رارمندان واحدهاي مهذرور
براساس ضوابط مربوط و ملتضيات اداري ني ت .بنابراين دادنامه شماره  321مورخ  1377/3/16شهعبه اول ديهوان
عدا ت اداري در پرونده  58/76در حدي ره متضمن اين معني ميباشد ،موافق اصهول و مهوازين قهانوني تشهخيص
داده ميشود .اين رأي به استناد ق مت اخير ماده  20اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري مصهوب  1378/2/1بهراي
شعب ديوان و ساير مراهع ذيربط در موارد مشابه الزماالتباع است.
رأي  1386/9/20 -1004هيأت عمومي ديأوان عأدالت اداري :م هتفاد از مهد ول اصه  173قهانوناساسهي
همهوري اسالمي ايران و ق مت دوم بند (پ) و بند  2ماده  11قانون ديوان عدا ت اداري ،م ؤو يت شهعب ديهوان
عدا ت اداري رسيدگي به شيايت و اعتراضات مردم از تصميمات و اقدامات واحدهاي دو تي و مأمورين آنهها و آراي
قطعي مراهع اختصاصي اداري به ههت نلض قوانين و ملررات و اعاده حلهوق تضهييع شهده آنهان اسهت .بنهابراين
ملررات فوق ا ذرر و اصول م لم حلوقي در باب عدم هواز تشديد مجازات متخلب معترض به رأي و اينيهه بنهد (و)
ماده  9قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات اداري مصهوب  1372/2/9مصهرح در اعمهال مجهازات تنهزل ملهام و نتيجتهاً
محروميت ارتلاي شغ در تمام طول خدمت ني ت و تعيين مدت در اعمال مجهازات مهذرور از طهر هيهأتههاي
رسيدگي به تخلفات اداري منع قانوني ندارد ،بنابراين دادنامه  1380/8/26-1539شعبه چهارم ديوان مبنهي بهر رد
اعتراض شاري و نتيجتاً تأييد رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري در حدي ره متضمن اين معنهي اسهت ،موافهق
اصول و موازين قانون تشخيص داده ميشود .اين رأي به استناد بند  2ماده  19ماده  43قانون ديوان عهدا ت اداري
براي شعب ديوان و ساير مراهع اداري ذيربط در موارد مشابه الزماالتباع است.
رأي  1388/4/21-339هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
الف) تعارض در مد ول دادنامههاي فوقا ذرر محرز به نظر ميرسد.
ب) عالوه بر اينره آراي قطعهي هيهأت ههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري در مهورد رارمنهدان متخلهب متضهمن
محيوميت اداري آنان به محروميت از انت اب به مشاغ ح اس و مديريتي در دستگاههاي دو تي بهوده اسهت و از
اين حيث ايرادي بر آراي مذرور وارد ني ت ،اساساً اعمال مجازات مذرور به تجويز بند (و) ماده قانون رسهيدگي بهه
تخلفات اداري درباره متصديان مشاغ ح اس و مديريتي ا زاماً م تلزم تغيير سهمت و انت هاب آنهان بهه مشهاغ
غيرح اس و غيرمديريتي در دستگاههاي دو تي است .بنابراين دادنامه شهماره  238مهورخ  1377/2/24و دادنامهه
شماره  2395مورخ  1384/12/27و دادنامه شماره  1465مورخ  1382/7/19شعب  15 ،6و  23ديوان مبني بر رد
شيايت و اعتراض شاريان ن بت به آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صحيح و موافق قانون اسهت؛
اين رأي به استناد بند  2ماده  19و ماده  43قانون ديوان عهدا ت اداري بهراي شهعب ديهوان و سهاير مراههع اداري
ذيربط در موارد مشابه الزماالتباع است.

 / 736مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

م تخدمين زن و رمتر از  25سال سابله خدمت دو تي در مهورد م هتخدمين مهرد بها
پرداخت  30تا  45روز حلوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيهأت
صادر رننده رأي؛
ط) بازنش تگي در صورت داشهتن بهيش از  20سهال سهابله خهدمت دو تهي بهراي
م تخدمين زن و بيش از  25سال سابله خدمت دو تي براي م تخدمين مهرد براسهاس
سنوات خدمت دو تي با تللي يك يا دو گروه؛
ي) اخراج از دستگاه متبوع؛
) انفصال دايم از خدمات دو تي 1و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره  -1در احت اب معهدل خها ص حلهوق ،تفهاوت تطبيهق و فهوقا عهاده شهغ
م تخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنش تگي ،حلهوق گهروه
هديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) مال محاسبه قرار ميگيرد.
 -1الف) رأي  1382/10/21 -413هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :نظر به اينره شاريان هر دو
پرونده به حيم قطعي مراهع قضايي به انفصال از شغ محيوم شده اند و به حاظ تفاوت و تمايز ماهيت
حلوقي انفصال از شغ يا انفصال از خدمت ،مراهع ذي صهالح محيوميهت ريفهري آنهان را از مصهاديق
انفصال از خدمت ندان ته اند و قلمرو احيام ريفري مهذرور را منحصهراً در حهد انفصهال از شهغ مهورد
تصدي اعالم داشته اند ،با عنايت به اعتبار احيام قطعي مراهع قضايي مزبور و زوم تبعيت از آنها در ملام
اهراي احيام قطعي ،دادنامه  1374/9/19-947شعبه هجدهم بدوي ديوان از ههت اينره متضمن اين
معني مي باشد ،موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود .اين رأي به استناد ق مت دوم ماده
 20اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري بهراي شهعب ديهوان و سهاير مراههع ذيربهط در مهوارد مشهابه
الزماالتباع است.
رأي  1387/8/8-670هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :باتوههه بهه تعهاريب وا ه ههاي شهغ و
خدمت بهشرح مندرج در ملررات استخدامي و اينره خدمت در معني و مفهوم عام رلمهه مفيهد وههود
رابطه استخدامي با ييي از واحدهاي دو تي و اين ره مراد از شغ  ،مجموعهه و هايب و م هؤو يتههاي
مرتبط و همگون يك پ ت ثابت سازماني در مجموعه سازمان تفصيلي واحد دو تي و ييي از اههزاي آن
مي باشد و بر اساس وهود تمايز و افتراق فوقا ذرر ،قانون گذار در احيهام مختلهب انفصهال از خهدمت و
انفصال از شغ را مجزا و م تل از ييديگر مورد حيهم قهرارداده اسهت و نتيجتهاً انفصهال از خهدمت و
انفصال از شغ را مجزا و م تل از ييديگر مورد حيم قرارداده است و نتيجتاً انفصال از يك شغ معين
و مشخص م تلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامي با واحد دو تي نميباشد.
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تبصره  -2ر ور بازنش تگي يا حق بيمه (سهم رارمند) رارمنهداني رهه در اههراي
اين قانون به انفصال دايم ،اخراج يا بازخريدي محيوم شده يا مهيشهوند و نيهز حلهوق و
مزاياي مرخصي استحلاقي استفاده نشهده آنهان و در مهورد محيومهان بهه بازنش هتگي،
حلوق و مزاياي مرخصي استحلاقي استفاده نشده ،همچنين ر ور بازنش هتگي يها حهق
بيمه رارمنداني ره در گذشته در اهراي ملررات قانوني از دسهتگاه دو تهي متبهوع خهود
1
اخراج گرديدهاند ،قاب پرداخت است.
تبصره  -3هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر ،نماينده دو ت در هر يك از دسهتگاهههاي
مشههمول ايههن قههانون ه ههتند و رأي آنههان بههه تخلههب اداري رارمنههد ،تنههها در محههدوده
مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات هرمهايي ره موضوع قانون مجازاتههاي
اسالمي است 2،ني ت.
تبصره  -4هيأتها پس از رسيدگي به اتههام يها اتهامهات منت هب بهه رارمنهد ،در

 -1رأي  1376/12/16-180هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :تبصره  2ماده ( )9قانون رسيدگي بهه تخلفهات
اداري مصوب  1372/9/7مشعر بر قابليت پرداخت ر ور بازنش تگي به م تخدمين مشمول آن تبصره مفيهد عهدم
قابليت هواز انتلال آن از يك صندوق بازنش تگي به صندوق بازنش هتگي ديگهر در اههراي ملهررات قهانون نله و
انتلال حق بيمهه و بازنش هتگي مصهوب  1365مجلهس شهوراي اسهالمي ني هت ،بنهابراين دادنامهه شهماره -430
 1375/5/8شعبه هشتم ديوان ره متضمن اين معني است مطابق با قانون شناخته مهيشهود .ايهن رأي بهه اسهتناد
ق مت آخر ماده ( ) 20قهانون ديهوان عهدا ت اداري ،بهراي شهعب ديهوان و سهاير مراههع مربهوط در مهوارد مشهابه
الزماالتباع است.
 -2الف) رأي  1384/5/9-191هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :بها عنايهت بهه ايهنرهه هيهأتههاي بهدوي
رسيدگي به تخلفات اداري هر يك از وزارتخانهها و سازمانها و مؤس ات و شهررتههاي م هتل دو تهي در زمهره
اهزاي تابعه واحدهاي دو تي فوقا ذرر مح وب ميشوند و طبق تبصره  3مهاده  10قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات
اداري در واحههدهاي متبههوع خههود نماينههده دو ههت در اهههراي قههانون مزبههور مههيباشههد و تهيههه و ارسههال پاسههخ بههه
دادخواستهاي تلديمي به ديوان به خواسته نلض آراي هيأت هاي مزبور توسط واحدهاي م هتل دو تهي بههطهور
م تليم و با غيرم تليم بالمانع و اميان پذير است و طرح شيايت به طرفيت شررت هواپيمايي همههوري اسهالمي
ايران به خواسته نلض رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفهات اداري آن شهررت خهال قهانون بهه نظهر نمهيرسهد،
دادنامه  1382/3/31-357شعبه ششم تجديدنظر ره با قبول تلديم دادخواست به طرفيت شررت مذرور دراسهاس
قضيه مبادرت به رسيدگي و صدور رأي ررده است از اين حيث موافق قانون تشخيص داده مهيشهود .ايهن رأي بهه
استناد ق مت اخير ماده  20اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري در موارد مشابه براي شهعب ديهوان و سهاير مراههع
مربوط الزماالتباع است.
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صورت احراز تخلب يا تخلفات ،در مورد هر پرونده صرفاً ييي از مجازاتهاي موضوع ايهن
قانون را اعمال خواهند نمود.
مأأاده  -10فلههط مجههازاتهههاي بنههدهاي د ،ه ،ح ،ي،

مههاده  9ايههن قههانون قاب ه

تجديدنظر در هيأتهاي تجديدنظر ه تند.
ماده  -11براي رارمنداني ره با حيم مراهع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي بهه
تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پار ازي سابق ،محيوم به اخراج يا انفصهال دايهم
از خدمات دو تي شده يا ميشوند؛ در صورت داشتن بيش از  15سهال سهابله خهدمت و
 50سال سن ،به تشخيص هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط ،براي
معيشت خانواده آنان ملرري ماهانه ره مبلغ آن از حداق حلوق رارمندان دو ت تجهاوز
نيند برقرار ميگردد .اين ملرري از مح اعتبار وزارتخانهه يها مؤس هه مربهوط پرداخهت
ميشود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور ،قطع ميشود .چگهونگي اههرا
و مدت آن طبق آييننامه اهرايي اين قانون است.
ماده  -12رييس مجلس شوراي اسالمي ،وزرا ،باالترين ملهام اهرايهي سهازمانههاي
م تل دو تي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره  1ماده  1اين قهانون و شههردار تههران
ميتوانند مجازاتهاي بندهاي ا ب -ب -ج -د ماده  9قانون را رأساً و بهدون مراهعهه بهه
هيأتههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري در مهورد رارمنهدان متخلهب اعمهال نماينهد و
اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي ا ب ،ب و ج را به معاونان خود و بندهاي ا هب و ب
را به استانداران ،رؤساي دانشگاه ها و مديران ر تفويض رنند .در صورت اعمال مجازات
توسط ملامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديدنظر حق رسيدگي و صهدور رأي مجهدد
در مورد همان تخلب را ندارند مگهر بها تشهخيص و موافلهت رتبهي خهود آن ملامهات و
اشخاص.
ماده  -13وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ،رييس مجلس شوراي اسهالمي،
باالترين ملام سازمانهاي م تل دو تي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره  1مهاده  1ايهن
قانون ،شهردار تهران ،استانداران و رؤسهاي دانشهگاههها و مرارهز م هتل آمهوزشعها ي و
تحليلاتي و معاونان آنان ميتوانند رارمنداني را ره پرونده آنهان بهه هيهأتههاي رسهيدگي
ارهاع شده يا ميشود را حدارثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
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تبصره  -1در مورد مؤس اتي ره آمادگي بهه خهدمت در ملهررات اسهتخدامي آنهها
پيشبيني نشده است ،براساس مفاد قانون استخدام رشوري رفتار خواهد شد.
تبصره  -2چنانچهه رارمنهد پهس از رسهيدگي در هيهأتهها برائهت حاصه نمايهد،
فوقا عاده شغ يا مزاياي شغ يها عنهاوين مشهابه دوران آمهادگي بهه خهدمت براسهاس
آخرين حلوق و مزاياي قب از اين دوران پرداخت ميشود.
تبصره  -3هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ميلفند در مدت آمادگي بهه
خدمت ،به پرونده اتهامي رارمندان رسيدگي رنند و تصهميم الزم را اتخهاذ نماينهد و در
صورتيره در مدت مذرور پرونده ههت رسيدگي پژوهشي به هيهأت تجديهدنظر ارههاع
شود ،مدت آمادگي به خدمت براي سهه مهاه ديگهر قابه تمديهد خواههد بهود و هيهأت
تجديدنظر مو ب است حدارثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي رهرده ،رأي الزم
را صادر نمايد .در هر حال با صدور حيم قطعي هيأتهاي رسهيدگي حيهم آمهادگي بهه
خدمت غو ميگردد.
ماده  -14هرگاه رسيدگي به اتهام رارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديدنظر
م تلزم استفاده از نظر رارشناسي باشد ،مورد به رارشناسي ارهاع ميشود.
ماده  -15پرونده آن دسته از م تخدمان بازنش ته ره قب يها پهس از بازنش هتگي
در هيأتهاي پار ازي يا بازسازي مطرح بوده و ي منجر به صدور رأي نگرديده است يها
آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرايي رهه در ديهوان عهدا ت اداري نلهض شهده اسهت،
همچنين پرونده بازنش تگان متهم به موارد منهدرج در بنهدهاي  37 ،36 ،35 ،34و 38
ماده  8در صورت وههود مهدار مثبتهه ،بهراي رسهيدگي و صهدور رأي در هيهأتههاي
رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون ح ب مورد اعمهال
خواهد شد.
تبصره -افراد موضوع بند  34ماده  8قانون ره براساس قهانون پار هازي بازنش هته
شدهاند در صورت باقي بودن در عضويت ،پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفهات
اداري مطرح و براساس قانون رأي الزم صادر ميشود.
ماده  -16وزرا و نمايندگان مجل ين ر يم سابق ،دبيران حهزب رسهتاخيز در مرارهز
استانها ،مديران ر حفا ت ،رؤساي دوايهر حفا هت و رمهز و محرمانهه بعهد از خهرداد
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 1342و اعضاي تشييالت فراماسونري ره توسط هيأتهاي پار ازي يا بازسازي نيهروي
ان اني محيوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تارنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است
از خدمت در دستگاههاي دو تي و واب ته به دو ت و شهرداريها بهصورت دايم منفصه
ميشوند و حلوق و بازنش تگي آنان قطع ميشود.
معاونان نخ توزير ،رييس ر بانك مررزي ،مديران عامه و رؤسهاي شهررتهها و
سازمانهاي م تل دو تي ،م تشاران و رؤساي ديوان محاسهبات بعهد از خهرداد 1342
در صورتيره در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شهود رهه در تحيهيم ر يهم
گذشته مؤثر بودهاند به انفصال دايم محيوم خواهند شهد .سهفرا و اسهتانداران و معاونهان
وزاري ر يم سابق بعد از خرداد  1342ح ب مورد طبق اين قانون محيوم به بازخريد يا
بازنش تگي خواهند شد و در صورت ارتيهاب ييهي از ههرايم مصهرح در ايهن قهانون در
صورتيره مجازات آن هرم بيش از بازنش تگي باشد ،به آن مجهازات طبهق ايهن قهانون
محيوم خواهند شد.
تبصره -درخصوص آن دسته از رارمنداني ره به تحييم ر يم گذشته مهتهم بهوده و
تارنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شهده در ديهوان عهدا ت اداري
نلض شده است ،هيأتها ميتوانند پس از رسيدگي ح ب مهورد ييهي از مجهازاتههاي
ملرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده  -17رييس مجلس شوراي اسالمي ،وزرا يا باالترين ملام سازمانههاي م هتل
دو تي و نهادهاي انلالب اسالمي و سازمانههاي موضهوع تبصهره  1مهاده  1ايهن قهانون،
شهردار تهران ،شهرداران مرارز استانهها ،اسهتانداران و رؤسهاي دانشهگاههها مهيتواننهد
رارمنداني را ره بيش از دو ماه متوا ي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عهذر موههه در
مح خدمت خود حاضر نشدهاند ،از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره  -1هرگاه رارمند ياد شده حدارثر تا سهه مهاه پهس از ابهالغ حيهم دسهتگاه
متبوع خود مدعي شود ره عذر او موهه بوده است ،وزير يا باالترين ملام دستگاه متبهوع
رارمند مو ب است پرونده وي را ههت تجديدنظر به هيأت تجديد نظهر مربهوط ارههاع
نمايد.
هيأت تجديدنظر ميلب به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي اسهت و در صهورت تأييهد
حيم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ،در غيراين صورت از تاريخ ابالغ ،الزماالهرا است.
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تبصره  -2در مورد آن دسته از م تخدمان موضوع اين ماده ره به هر د ي به رهار
بازگشت داده ميشوند ،مدت غيبت و عهدم اشهتغال آنهان ح هب مهورد ههزو مرخصهي
استحلاقي ،استعالهي يا بدون حلوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره  -3در موارديره حيم اخراج يا انفصال رارمند يا رارمندان توسهط ملامهات
صالحيتدار دستگاههاي اهرايي قب از قهانون بازسهازي نيهروي ان هاني صهادر گرديهده
است ،اين احيام قطعي مح وب ميشوند.

فصل چهارم -ساير مقررات
ماده  -18رليه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤس ات و شررتهاي دو تي ،شهررتههاي
ملّي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها 1و مؤس ات و شهررتههاي دو تهي
ره شمول قانون بر آنها م تلزم ذرر نام است و مؤس اتي ره تمام يا ق همتي از بودههه
آنها از بودهه عمومي تأمين ميشود و نيز راررنان مجلس شهوراي اسهالمي و نهادههاي
انلالب اسالمي مشمول ملررات اين قانون ه تند .مشهموالن قهانون اسهتخدام نيروههاي
م لح و غيرنظاميهان ارتهش و نيروههاي انتظهامي ،قضهات ،اعضهاي هيهأتههاي علمهي
دانشگاهها و مؤس ات آموزشعا ي و مشموالن قانون رار از شمول اين قانون خارج بهوده

 -1رأي  1380/12/14-427هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :حيم ملرر در مهاده  90قهانون برنامهه توسهعه
اقتصادي ،اهتماعي و فرهنگي همهوري اسالمي ايران مفيد هواز تدوين و تصويب آييننامههها و دسهتورا عم هها و
ضوابط اداري ،استخدامي و انضباطي خاص نظام بانيي است و چون تعيين مرهع رسهيدگي بهه تخلفهات انضهباطي
خاص بانيي و ميزان مجازات اداري مرتيبين تخلفات مزبور از ملو هه عنهاوين ملهرر در مهاده مهذرور ني هت و بهه
صراحت ماده  18قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1372/9/7راررنان بانكها نيز مشمول قانون اخيرا هذرر
شناخته شدهاند و رسيدگي به مطلهق تخلفهات آنهان بهه هيهأتههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري محهول شهده و
مجازاتهاي اداري نيز در ماده  9اين قانون معين گرديده است ،بنابراين تبصره ماده  43آييننامه اسهتخدامي نظهام
بانيي در رسيدگي به تخلفات اداري ،تشخيص تخلب و تعيين تنبيهات اداري در بانكهها و بانهك مررهزي را طبهق
دستورا عم مصوب شورايعا ي بانك ها و شوراي پول و اعتبار اعالم داشته اسهت ،مغهاير قهانون و خهارج از حهدود
اختيارات قوه مجريه در وضع ملررات دو تي تشخيص داده ميشود و به استناد ق مت دوم مهاده  25قهانون ديهوان
عدا ت اداري ابطال ميگردد.
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و تابع ملررات مربوط به خود خواهند بود.

1

ماده  -19هرگاه تخلب رارمند عنوان ييي از هرايم مندرج در قوانين هزايهي را نيهز
داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ميلب است مطابق ايهن قهانون بهه تخلهب
رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي بهه اصه ههرم بهه مرههع
قضايي صا ح ارسال دارد .هرگونه تصميم مراهع قضايي مانع اهراي مجهازاتههاي اداري
 -1رأي  1376/10/6-148هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :موضوع شيايت و خواسهته :اعهالم تعهارض آراي
صادره از شعب  5و  13و  14عدا ت اداري.
مقدمه :الف) شعبه سيزدهم چنين رأي صهادر نمهوده اسهت :نظهر بهه ايهنرهه صهنايع هواپيمهايي ملّهي ايهران از
شررت هاي واب ته به وزارت دفاع است و اخراج ،بازخريدي و معافيت خدمت و يا اعمال هر نوع ريفر و مجهازات در
مورد آنها باي تي قانوناً بر ح ب موازين قانون ارتش همهوري اسالمي صورت گيرد ،حيم به نلهض اقهدامات انجهام
شده و طرح موضوع در رمي يون ماده  104قانون ارتش صادر و اعالم ميگردد.
ب) شعبه پنجم چنين رأي صادر نموده است :نظر به اينره شاري رارمند شهررت صهنايع پنهها واب هته بهه وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي م لح بوده و رسيدگي به تخلفهات اداري مربهوط بهه نهامبرده تهابع قهانون رسهيدگي بهه
تخلفات اداري است ،عليهذا حيم به ورود شيايت شاري و نلض اقدامات حاصله و رسهيدگي مجهدد بهه اتههام وي
طبق قانون تخلفات اداري ،صادر و اعالم ميگردد.
رأي :با توهه به صراحت ماده ( )18قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصهوب  1372/9/7مجلهس شهوراي اسهالمي
درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق شررتهاي دو تي و حصهر اسهتثناي ملهرر بهه مشهموالن قهانون اسهتخدام
نيروهاي م لح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ...رسيدگي به تخلفات اداري شاريان پروندههاي فهوقا هذرر
در صالحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قهرار دارد ،هذا دادنامهه شهماره  359مهورخ  1376/3/31شهعبه
ديوان ره متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد .اين رأي بهه اسهتناد ذيه مهاده
( )20قانون ديوان عدا ت اداري ،براي شعب ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است.
رأي  32و  1377/2/19-33هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :موضوع شيايت خواسته :اعهالم تعهارض آراي
صادره از شعب  5و  11و  14ديوان عدا ت اداري.
مقدمه :الف) شعبه پنجم :در رسيدگي ،بهشرح دادنامه شماره  ،204شررت صنايع هواپيمايي را ميلب بهه رعايهت
قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره شيات دان ته و حيم به ورود شيايت صادر نموده است.
ب) شعبه يازدهم :حيم به رد شيايت شاري صادر نموده است.
ج) شعبه چهاردهم :حيم به رد شيايت صادر نموده است.
رأي هيأت عمومي :با توهه به صراحت ماده ( )18قانون رسيدگي بهه تخلفهات اداري مصهوب  1372/9/7مجلهس
شوراي اسالمي مبني برشمول قانون مزبور به رليه رارمندان شررت هاي دو تهي و عنايهت بهه مهد ول رأي شهماره
 148مورخ  1376/10/6هيأت عمومي ديوان عدا ت اداري ره در مورد مشابه صادر شده است ،دادنامه شهماره 204
ا ي  223مورخ  1375/2/23شعبه پنجم ديوان موافق اصول و موازين قانوني شناخته شود.
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نخواهد بود .چنانچه تصميم مراهع قضايي مبنهي بهر برائهت باشهد هيهأت رسهيدگي بهه
1
تخلفات اداري طبق ماده  24اين قانون اقدام مينمايد.
ماده  -20به آن دسهته از رارمنهداني رهه پرونهده آنهان در هيهأتههاي پار هازي و
بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بهد ي عهدم صهدور رأي
يا قطعيت نيافتن رأي يا نلض رأي صادر شهده در ديهوان عهدا ت اداري ،در هيهأتههاي
رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرارگرفته و منجر به برائت آنان گرديهده حلهوق
مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پ ت سازماني رهه قبه از ايهن
دوران ،تصدي آن را بهعهده داشتهاند پرداخت خواهد گرديهد و در صهورت عهدم برائهت،
دوران عدم اشتغال شاغالن هزو سابله خدمت آنان مح وب نميشود ،و طبهق بنهد "د"
2
ماده  124قانون استخدام رشوري عم ميشود.
تبصره  -1در مهورد بازنش هتگان در صهورت برائهت حلهوق بازنش هتگي پرداخهت
ميشود و در صورت عدم برائت ن بت به مدت گذشته حلوق پرداخت نميشود.
تبصره  -2رليه احيام آمادگي به خدمت و بررناري از خدمت در مورد متهماني ره
بعد از انلضاي مهلت قانوني پار ازي و قبه از اههراي قهانون بازسهازي نيهروي ان هاني
توسط ملامات اهرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محيوميهت ،غيهراز
 -1رأي  1374/8/6-133هيأت عمومي ديوان عدا ت اداري :م تنبط از مفاد ماده ( )23قانون رسيدگي به تخلفات
اداري مصوب  1371/4/9و ق مت اخير ماده ( )19و همچنين ماده ( )24قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصهوب
 1372/9/7تجديدنظر و رسيدگي مجدد در پرونده رارمندان متخلفي ره تخلب آنان عهالوه بهر هنبهه اداري واههد
عناوين هرايم مندرج در قوانين هزايي نيز بوده و پس از رسيدگي مراهع قضايي رأي بر برائت آنان صادر مهيشهود
ضروري به نظر ميرسد ،عليهذا دادنامه شماره  1373/3/19-262صادره از شهعبه سهوم ديهوان عهدا ت اداري رهه
مفهوماً مؤيد اين معني ميباشد با ارثريت آراي اصحا رأيين تشخيص ميشود .اين رأي به استناد مهاده ( )20قهانون
ديوان عدا ت اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است.
 -2رأي وحدترويه  1379/4/5-133هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :نظر بهه ايهنرهه مفهاد رأي قطعهي
هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر زوم اعاده شاري به خهدمت و عهدم محيوميهت او بهه تحمه
مجازات هاي اداري محمول بهر برائهت نهامبرده از تخلفهات منت هبه اسهت ،بنهابراين دادنامهه شهماره  1239مهورخ
 1377/9/28شعبه دوازدهم از ههت مذرور و ترتب و آثار استخدامي مربوط بهه برائهت م هتخدم موافهق اصهول و
موازين قانوني تشخيص مي گردد .اين رأي مطابق ق مت اخير مهاده  20قهانون ديهوان عهدا ت اداري بهراي شهعب
ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است.
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آنچه بهعنوان حلوق آمادگي به خدمت دريافت داشتهاند ،حلوق ديگري بهه آنهان ،تعلهق
نخواهد گرفت .در صورت برائت مابها تفاوت حلوق آمادگي بهه خهدمت و حلهوق مبنهاي
متعلق به آنان ،پرداخت خواهد شد.
ماده  -21در صورتيره متهم به آراي قطعي صادره توسط هيأتههاي رسهيدگي بهه
تخلفات اداري اعتراض داشته باشد ،ميتواند حدارثر تا يهك مهاه پهس از ابهالغ رأي بهه
ديوان عدا ت اداري شهيايت نمايهد .در غيهراين صهورت رأي قابه رسهيدگي در ديهوان
نخواهد بود.
تبصره  -1رسيدگي ديوان عدا ت اداري به آراي هيأتها بههصهورت شهيلي خواههد
بود.

1

تبصره  -2آن دسته از رارمنداني ره براساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پار هازي
نيروي ان اني به محيوميت قطعي رسيده و تا تاريخ  1365/7/2به ديهوان عهدا ت اداري
شيايت ت ليم نيردهاند ،ديگر حق شيايت ندارند.
ماده  -22بهمنظور نظارت بر ح ن اهراي ايهن قهانون در دسهتگاهههاي مشهمول و
براي ايجاد هماهنگي در رار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري "هيأتعا ي نظهارت"
به رياست دبير ر سازمان امور اداري و استخدامي 2رشور و عضهويت يهكنفهر نماينهده
رييس قوه قضاييه و سه نفهر از بهين نماينهدگان وزرا و يها بهاالترين ملهام سهازمانههاي
 -1رأي وحدترويه  1378/1/21-1هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :نظر به ايهنرهه هيهأتههاي بهدوي و
تجديدنظر رسيدگي به تخلفهات اداري در رسهيدگي و صهدور آراي (* )1مهورد اعتهراض مراعهات قواعهد شهيلي را
نموده اند و از اين حيث نلض قوانين و ملررات مشههود ني هت ،بنهابراين دادنامهه شهماره  771مهورخ 1371/10/1
شعبه بي ت و ييم ديوان ره متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد .اين رأي بهه
استناد ق مت اخير ماده  20قانون ديوان عدا ت اداري ،براي شعب ديوان و سهاير مراههع مربهوط در مهوارد مشهابه
الزماالتباع ميباشد.
(* -)1در چاپ روزنامه رسمي رلمه «آراي» درج نشده است.
 -2به موهب مصوبه هل ه  1378/12/11شوراي عا ي اداري ،سهازمان امهور اداري و اسهتخدامي رشهور و سهازمان
برنامه و بودهه با رليه و ايب و اختيارات ادغام و سازمان مديريت و برنامهريهزي رشهور تشهيي شهده اسهت و بهه
موهب بند  6ا حاقي به مصوبه ياد شده مصوب  1379/7/26و ايب رؤساي سازمانهاي ياد شده به رييس سهازمان
مديريت و برنامهريزي رشور محول شده است .با انحالل سازمان مديريت و برنامهريزي از سوي شهورايعها ي اداري،
ارنون اين و ايب به معاونت توسعه مديريت و منابعان اني رييس همهور انجام ميشود.
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م تل دو تي تشيي ميشود 1.هيأت مزبهور در صهورت مشهاهده مهوارد زيهر از سهوي
هريك از هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر دستگاههاي مزبور ،تمام يها بعضهي از تصهميمات
آنها را ابطال و در صورت تشخيص سه انگاري در رار هر يك از هيأتها ،هيأت مربهوط
را منح مينمايد 2.هيأتعا ي نظارت ميتواند در مورد رليه احيامي ره در اههراي ايهن
قانون و ملررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
ا ب) عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ملررات مشابه؛
ب) اعمال تبعيض در اهراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ملررات مشابه؛
ج) رمراري در امر رسيدگي به تخلفات اداري؛
د) موارد ديگر ره هيأت بنا به مصا حي ضروري تشخيص ميدهد.
تبصره  -1تخلفات اداري اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي
ره از طر هيأتعا ي نظارت تعيين ميشود ،رسيدگي خواهد شد.
تبصره  -2هيچيك از اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمهيتهوان در
رابطه با آراي صادره از سوي هيأتهاي مهذرور تحهت تعليهب قضهايي قهرارداد مگهر در
صورت اثبات غرض مجرمانه.

 -1به ماده  37آييننامه اهرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1373/7/27با اصهالحات بعهدي مراهعهه
شود.
 -2رأي  1380/6/25-204هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :هرچند هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسهيدگي
به تخلفات اداري مو فند به تخلفات اداري م تخدمين دو ت و تعيين تيليب آنان بهه فوريهت و در حهداق زمهان
ممين رسيدگي و رأي ملتضي صادر رنند و بهشرح ماده  22قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات اداري مصهوب آذرمهاه
 1372در صورت احراز هريك از موارد مندرج در ماده مذرور از همله رهمرهاري و سهه انگهاري هيهأتهها در امهر
رسيدگي و صدور رأي هيأت عا ي تجويز شده است ،يين تعيين مدت معهين و محهدود عهالوه بهراينرهه همهواره
متضمن رعايت دقت در رسيدگي و صدور رأي مبتني بر ملررات قانوني نميباشد و انت اب سه انگاري بهه اعضهاي
هيأته اي مذرور و يا قابليت نلض و ابطال آراي آنها منحصراً به حاظ عدم صدور رأي در مدت معين بهدون توههه
قصور يا تلصير موقعيت قانوني ندارد ،اساساً وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسهيدگي بهه تخلفهات اداري و صهدور
رأي در مدت معين و محدوده و آثار مترتب بر تخطي از آن اختيارات خاص قانونگذار و يها مهأذون از قبه ملهنن
بوده و از حدود اختيارات هيأت عا ي نظهارت خهارج اسهت .بنهابراين مهاده  33و تبصهرهههاي يهك و  2آن مهاده و
همچنين بند (ز) ماده  46دستورا عم رسيدگي به تخلفهات مصهوب  1378/8/4هيهأت عها ي نظهارت م هتنداً بهه
ق مت دوم ماده  25قانون ديوان عدا ت اداري ابطال ميگردد.
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تبصره  -3هيأتعا ي نظارت ميتواند بازرساني را بهه دسهتگاهههاي مشهمول اعهزام
نموده و در صورت مشاهده موارد تخلب ،راررنان متخلب را ههت رسهيدگي بهه پرونهده
آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره  -4در مورد معتادان به مهواد مخهدر رهه براسهاس آراي قطعهي هيهأتههاي
رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت ،بازنش تگي با تللي گروه،
اخراج و انفصال دايم از خدمات دو تي محيوم شده يا ميشوند درصورت تر اعتيهاد در
مدت شش ماه از تاريخ ابالغ راي ،به تشخيص هيأت تجديدنظر ،موضهوع براسهاس مهاده
 24اين قانون به هيأتعا ي نظارت ارهاع ميشود.
ماده  -23اعمال مجازات شديدتر ن بت به آراي غيرقطعي هيأتهاي بدوي يا آراي
نلض شده توسط ديوان عدا ت اداري با توهه به م تندات هديد پس از رسيدگي مجدد
با توهه به رليه هوانب امر بالمانع است.
ماده  -24اصالح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي بهه تخلفهات اداري صهرفاً
در موارديره هيأت به ارثريت آرا تشخيص دهد رهه مفهاد حيهم صهادر شهده از حهاظ
موازين قانوني (به حاظ شيلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد .پهس از تأييهد هيهأتعها ي
1
نظارت درخصوص مورد اميانپذير است.
ماده  -25هرگاه براي عضويت در هيهأتههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري پ هت
سازماني پيشبيني نشده باشد ،انجام و يفه به هر عنوان در هيأتهها ،تصهدي دو پ هت
سازماني مح وب نميشود.
ماده  -26از تاريخ تصويب آييننامه اهرايي اين قانون ،رليه قوانين و ملررات مغهاير
غو ميگردد و پروندههايي ره در هيأتهاي پار ازي ،بازسازي و رسهيدگي بهه تخلفهات
اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسهط ديهوان عهدا ت اداري نلهض
شده است ،ح ب مورد بهراي رسهيدگي و صهدور رأي قطعهي بهه هيهأتههاي بهدوي و
تجديدنظر موضوع اين قانون ،ارسال ميشود.

 -1به رأي وحدت رويه  1374/8/6-133هيأت ديوان عدا ت اداري مندرج در زيرنويس ماده  19همهين
قانون رهوع شود.
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ماده  -27آييننامه اهرايي اين قانون حدارثر ر يك ماه پس از ابالغ اين قهانون
بهوسيله سازمان امور اداري و استخدامي رشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتم بر بي ت و هفت ماده و بي هت و نهه تبصهره در هل هه روز يهك
شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصهويب و در
تاريخ  1372/9/17به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسالمي -علياربر ناطق نوري

