
 ودستورالعمل مربوطه نامه اجرائی آن آئین به همراهقانون رسیدگی به تخلفات اداري 

 تشکیالت و حدود و وظایف -فصل اول 

 

قانون رسیدگی به  "به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر یک ازدستگاه هاي مشمول این قانون هیاتهاي تحت عنوان  - 1ماده 

  .هیاتهاي مزبور شامل هیاتهاي بدوي و تجدید نظر می باشد. تشکیل خواهد شد " تخلفات اداري

هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیزتعدادي از دستگاه هاي مشمول این قانون که فهرست آنها به  - 1تبصره 

  .راي شعبه هایی خواهد بوددا لزوم تصویب هیات وزیران خواهدرسید، تشکیل می شود و در صورت

تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجابنماید تشکیل می  در صورت - 2تبصره 

  .گردد

باالترین هر یک از هیاتهاي بدوي و تجدید نظر داراي سه عضواصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا  - 2ماده 

مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه هاي موضوع تبصره ماده یک براي مدت سه سال منصوب میشوند وانتصاب مجدد آنان  مقام سازمان

  . بالمانع است

  .البدل به جاي آنان انجام وظیفه خواهند نمود در غیاب اعضاي اصلی اعضاي علی - 1تبصره 

البدل هیاتهاي بدوي یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر هماندستگاه  هیچ یک از اعضاي اصلی وعلی - 2تبصره 

  .باشند، همچنین اعضاي مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگامرسیدگی بدوي به آن راي داده اند شرکت نمایند

زیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایردستگاه هاي موضوع بدوي و تجدید نظر با پیشنهاد و برکناري اعضاي هیاتهاي - 3ماده 

  .و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد 1ماده  1تبصره 

صالحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هیات بدوي است و آرا صادره در صورتیکه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ  - 4ماده 

روز از تاریخ ابالغ راي درخواست  30در مورد آراییکه قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف . الجرا است ابالغ ، قطعی و الزم ا

  . آراي هیات تجدید نظر از تاریخابالغ قطعی و الزم االجرا است. تجدیدنظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است 

رباشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید راي صادر شده قطعیت هر گاه راي هیات بدوي قابل تجدید نظ - 1تبصره 

  . می یابد واز تاریخ انقضاي مهلت یاد شده الزم االجرا است



نباید تجاوز  روز15ابالغ راي طبق قانونآیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور راي و ابالغ آن از  - 2تبصره 

  .کند

به منظور تسریع در جمع آوري دالیل و تهیه وتکمیل اطالعات و مدارك هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده  - 5ماده 

  .قانون مشخص می شود شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه هاي تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این .نمایند

هر یک از هیاتهاي بدوي و تجدید نظرمستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات گروه هاي تحقیق  -تبصره 

  .مربوط به مراحل بدوي وتجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید

عهد بهنظام جمهوري اعضاي هیاتهاي بدوي وتجدید نظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و اعتقاد و ت - 6ماده 

  :اسالمی ایران و اصل والیت فقیه ، باید داراي شرایط زیر باشند

  . تاهل  -1

  . سال سن 30حداقل -2

  . حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن-3

  . در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالینظارت بالمانع است - 1تبصره 

در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقیعضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلی هیاتهاي بدوي و تجدید  - 2تبصره 

  .نظر باید ازبین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، بهاین سمت منصوب شوند

  :تجدید نظر در موارد زیر دررسیدگی و صدور راي شرکت نخواهند کرداعضاي هیاتهاي بدوي یا  - 7ماده 

  .عضو هیات با متهم قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد -الف 

  .عضو هیات با متهم دعواي حقوقی یاجزایی داشته یا در دعواي طرح شده ذینفع باشد -ب 

 عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد -ج 

 تخلفات اداري -فصل دوم 

  : تخلفات اداري به قرار زیر است - 8ماده 

  . اعمال ورفتار خالف شئون شغلی یا اداري)1

  .نقض قوانین و مقررات مربوط)2

  . ایجادنارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدوندلیل)3



  . یثیتایراد تهمت و افترا، هتک ح)4

  . اخاذي)5

  . اختالس)6

  . تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت بهاشخاص)7

  . ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري)8

  .تکرار در تاخیر ورودبه محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز)9

  . دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتیتسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه )10

  . افشاي اسرار و اسنادمحرمانه اداري)11

  . ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه)12

  . سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري)13

  . کم کارییا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده)14

  .سا و مدیران درندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امرسهل انگاري رو)15

  . ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع درامور اداري)16

  .گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یااخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواري تلقی می شود)17

  .ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاص که حق دریافتآن را دارندتسلیم مدارك بهاشخاصی که حق دریافت آن را )18

  . تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري)19

  . رعایت نکردن حجاباسالمی)20

  . رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی)21

 .حمل، توزیع، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر )22

  .استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر)23

  . داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی)24

  . هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی)25

  . جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی)26

  .حانی ، افشاي سواالت امتحانی یا تعویض آن هادست بردندر سوالت ، اوراق ، مدارك و دفاتر امت)27

  .دادن نمره یا امتیاز، بر خالف ضوابط)28

  . متناوب یا متوالی غیبت غیر موجه به صورت)29

  . سو استفاده از مقام و موقعیت اداري)30

  . بدون مجوز قانونی سمعتوقیف ،اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق )31



به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال  کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران)32

  . فشارهاي فردي برایتحصیل مقاصد غیر قانونی

عتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ،یا تحریک به برپایی تحصن ، ا)33

  . گروهی برایتحصیل مقاصد غیر قانونی

  .عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسالممردود شناخته شده اند)34

  . همکاري با ساواك منحله به عنوان ماموریا منبع خبریو داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی)35

  .زمانهایی که مرامنامهیا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنهاعضویت در سا)36

  .عضویت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها)37

  . در تشکیالت فراماسونري عضویت)38

 

 مجازاتها -فصل سوم 

  :عبارتند ازتنبیهات اداري به ترتیب زیر  - 9ماده 

  . اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی - الف

  . توبیخ کتبی با درج در پروندهاستخدامی -ب 

  . کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم ازیک ماه تا یک سال -ج 

  . انفصال موقت از یک ماه تا یک سال -د 

  . به مدت یک تا پنج سال جغرافیایی خدمت تغییر محل -ه 

  . به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاه هاي دولتی و دستگاه هاي مشمول این قانون تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب -و 

  . تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوي آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال  -ز 

سال سابقه خدمت  25سال سابقه خدمت دولتی در موردمستخدمین زن و کمتر از  20بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  -ح 

  . روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده راي 45تا 30دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 

سال سابقه خدمت دولتی براي  25یش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمینزن و بیش از بازنشستگی در صورت داشتن ب -ط 

  . مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتیبا تقلیل یک یا دو گروه



  . اخراج از دستگاه متبوع -ي 

  . انفصال دائم ازخدمات دولتی و دستگاه هاي مشمول این قانون -ك 

حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت درهنگام  ساب معدل خالصدر احت - 1تبصره 

  .مالك محاسبه قرار میگیرد) پس از تنزل یک تا دو گروه (بازنشستگی ، حقوق گروه جدید 

قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدي محکوم کارمندانی که در اجرایاین ) سهم کارمند(کسور بازنشستگی یا حق بیمه  - 2تبصره 

شده یا می شوندو نیز حقوقو مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی ، حقوق ومزایاي مرخصی 

ت قانونی از دستگاه دولتی متبوع استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانیکه در گذشته در اجراي مقررا

  . خود اخراج گردیده اند،قابل پرداخت است

از دستگاه هاي مشمول این قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري  هیاتهاي بدوي یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک - 3تبصره 

  . مجازاتهاي اسالمی است ، نیست جرمهایی که موضوع قانونکارمند تنها درمحدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معنی اثبات 

هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یااتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفایکی  - 4تبصره 

  .از مجازاتهاي موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود

  .این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهایتجدید نظر هستند 9هاي د، ه ، ح ، ط، ي ، ك ماده مجازاتهاي بند فقط – 10ماده 

هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري یا هیاتهاي بازسازي و پاکسازي سابق  براي کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با راي - 11ماده 

سال سن ، به  50سال سابقه خدمت و 15ا می شوند، در صورت داشتن بیش از اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده ی محکوم به

مربوط، براي معیشت خانواده آنان مقرري ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق  تشخیص هیاتهاي تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري

یا موسسه مربوطپرداخت می شود و در صورت رفع  این مقرري از محل اعتبار وزارتخانه. دولت تجاوز نکند برقرار می گردد کارمندان

  . چگونگی اجرا ومدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است. ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود

اده م ١ رییس مجلس شوراي اسالمی، وزرا، باالترین مقام اجرایی سازمانهاي مستقل دولتی و سایر دستگاه هاي موضوع تبصره - 12ماده 

این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهاي رسیدگی  9دماده  -ج  -ب  -این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهاي بندهاي الف  1

به تخلفات اداري در موردکارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را بهمعاونان خود و بندهاي 

در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور . و ب را به استانداران ، روساي دانشگاه ها و مدیران کلتفویض کنند الف



هیاتهاي تجدید نظر حقرسیدگی و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبیخود آن مقامات و 

  . اشخاص

ان آنان در صورت تفویض وزیر،رییس مجلس شوراي اسالمی ، باالترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی و سایر وزرا یا معاون - 13ماده 

این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاه ها ومراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و  1ماده  1دستگاه هایموضوع تبصره 

کهپرونده آنان به هیاتهاي رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آمادهبه خدمت معاونان آنان می توانند کارمندانی را 

  .نمایند

در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقرراتاستخدامی آنها پیش بینی نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوري  - 1تبصره 

  .رفتار خواهدشد

د پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوقالعاده شغل یا مزایاي شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به چنانچه کارمن - 2تبصره 

  .و مزایاي قبل از این دوران پرداخت می شود خدمت بر اساس آخرین حقوق

اتهامی کارمندان رسیدگیکنند و تخلفات اداري مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده  هیاتهاي بدوي رسیدگی به - 3تبصره 

تصمیم الزم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگیپژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت 

آمادگی به خدمت براي سه ماه دیگر قابلتمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به 

  .در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهاي رسیدگیحکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. دگی کرده راي الزم را صادر نمایدپروندهرسی

هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند بهتشخیص هیاتهاي بدوي و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد  - 14ماده 

  .بهکارشناسی ارجاع می شود

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبلیا پس از بازنشستگی در هیاتهاي پاکسازي یا بازسازي مطرح بوده ولی منجر به  - 15ماده 

صدور راینگردیده است یا آراي صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداري نقضشده است ، همچنین پرونده بازنشستگان 

در صورت وجود مدارك مثبته ، براي رسیدگی و صدور راي در  8ماده  38و  ٣٧ ، 36،  35،  34در بندهاي متهم به موارد مندرج 

  .هیاتهایرسیدگی به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهدشد

سته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده این قانون که بر اساس قانون پاکسازیبازنش 8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره 

  .آنان در هیاتهاي رسیدگیبه تخلفات اداري مطرح و بر اساس این قانون راي الزم صادر می شود



وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ، مدیرانکل حفاظت ، روساي دوایر حفاظت و  - 16ماده 

و اعضاي تشکیالتفراماسونري که توسط هیاتهاي پاکسازي یا بازسازي نیروي انسانی محکومیت قطعی  1342مز و محرمانه بعد از خرداد ر

نیافتهاند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هایدولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت 

  .شوند و حقوق بازنشستگیآنان قطع می شوددائم منفصل می 

معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزي ، مدیران عامل و روسایشرکتها و سازمانهاي مستقل دولتی ، مستشاران و روساي دیوان 

موثر بوده اند در صوتی که در هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ثابت شود که در تحکیم رژیمگذشته  ١٣۴٢ محاسبات بعد از خرداد

حسب مورد طبق این قانون محکوم  1342سفرا و استانداران و معاونانوزراي رژیم سابق بعد از خرداد . به انفصال دایم محکوم خواهند شد

به بازخرید یابازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی کهمجازات آن جرم بیش از 

  .گی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شدبازنشست

در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده وتاکنون راي قطعی در مورد آنان صادر نشده یا راي  -تبصره 

از مجازاتهاي مقرر در اینقانون را  صادر شده در دیوان عدالت اداري نقضشده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی

  .در مورد آنان اعمال نمایند

رییس مجلس شوراي اسالمی ، وزرایا باالترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و سازمانهاي  - 17ماده 

ن وروساي دانشگاه هاي می توانند کارمندانی را که این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استاندارا 1ماده  1موضوعتبصره 

بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماهمتناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یادستگاه 

  .متبوع اخراج نمایند

ه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر پس از ابالغ حکم دستگا هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه - 1تبصره 

  .یاباالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وي را جهت تجدید نظر به هیاتتجدید نظر مربوط ارجاع نماید

خ اخراج ، در غیر این قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاری هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و راي آن

  . صورت ازتاریخ ابالغ ، الزم االجرا است

 در مورد آن دسته از مستخدمان موضوعاین ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان - 2تبصره 

  .حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد



 

در مواردي که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقاماتصالحیتدار دستگاه هاي اجرایی قبل از قانون بازسازي  - 3تبصره 

  .نیروي انسانی صادر گردیده است ،این احکام قطعی محسوب می شوند

 

 سایر مقررات -فصل چهارم 

 

و شرکتهایدولتی ، شرکتهاي ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات  - 18ماده 

موسسات و شرکتهایدولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی ازبودجه آنها از بودجه عمومی 

می مشمول مقررات این قانون هستند، مشموالن قانون استخدام تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شوراي اسالمی و نهادهایانقالب اسال

نیروهاي مسلح وغیر نظامیان ارتش و نیروهاي انتظامی ، قضات ، اعضاي هیاتهاي علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و مشموالن 

  .قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقرراتمربوط به خود خواهند بود

مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداري مکلف  هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم - 19ماده 

اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال  استمطابق این قانون به تخلف رسیدگی و راي قانونی صادر نماید و مراتب را براي رسیدگی به

چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد . قضایی مانع اجرایمجازاتهاي اداري نخواهد بود هر گونه تصمیم مراجع. دارد

  .این قانون اقدام می نماید 24هیاترسیدگی به تخلفات اداري طبق ماده 

تخلفات اداري مطرح و به به آندسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهاي پاکسازي و بازسازي سابق و هیاتهایرسیدگی به  - 20ماده 

دلیل عدم صدور راي یا قطعیت نیافتن راي یا نقضراي صادر شده در دیوان عدالت اداري ، در هیاتهاي رسیدگی تخلفات اداري مورد 

ل از این رسیدگیقرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغالبه ماخذ آخرین پست سازمانی که قب

و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمتآنان . دوران ، تصدي آن را به عهده داشته اندپرداخت خواهد گردید

  .قانون استخدام کشوري عمل می شود 124ماده  "د"محسوب نمی شود، و طبق بند 

پرداخت می شود و درصورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته  در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی - 1تبصره 

  .حقوق پرداخت نمی شود



کلیه احکامآمادگی به خدمت و برکناري از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضاي مهلت قانونیپاکسازي و قبل از اجراي  - 2تبصره 

ر قانونی داشته و در صورت محکومیت ، غیر از آن چه به عنوان قانون بازسازي نیروي انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیدهاعتبا

در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به . حقوق آمادگی بهخدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگري به آنان تعلق نخواهد گرفت 

  .خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد

قطعی صادره توسط هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداریاعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا  در صورتی که متهم به آرا - ٢١ ماده

  .یک ماه پس از ابالغ راي به دیوان عدالتاداري شکایت نماید در غیر این صورت راي قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود

  .خواهد بودرسیدگی دیوان عدالت اداري به آرا هیاتها به صورت شکلی  - ١ تبصره

آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراي هیاتهاي بازسازي یا پاکسازي نیروي انسانی بهمحکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ  - 2تبصره 

  .به دیوان عدالت اداري شکایت تسلیم نکردهاند، دیگر حق شکایت ندارند 2/7/1365

دستگاه هاي مشمول و براي ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهاي رسیدگی به تخلفات به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانوندر  - 22ماده 

به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی کشور و عضویت یکنفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه  "هیات عالی نظارت " اداري

هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سویهر . تشکیل می شودنفر از بین نمایندگان وزرا و یا باالترین مقامسازمانهاي مستقل دولتی 

یک از هیاتهاي بدوي یا تجدید نظر دستگاه هاي مزبور، تمام یا بعضی از تصمیماتآنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاري در کار 

د کلیه احکامی که در اجراي اینقانون و مقررات هیات عالی نظارت می تواند در مور. هر یک از هیاتها، هیات مربوط رامنحل می نماید

  .مشابه صادرشده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید

  . عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه - الف

  . اعمال تبعیض دراجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه -ب 

  . به تخلفات اداريکم کاري در امررسیدگی  -ج 

  .موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروري تشخیص میدهد -د 

تخلفات اداري اعضا هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري توسط هیاتیکه از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی  - 1تبصره 

  .خواهد شد



را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سویهیاتهاي مذکور تحت تعقیب  هیچ یک ازاعضا هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري - 2تبصره 

  . قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه

هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، کارکنان  - ٣ تبصره

  .ده آنان به هیاتهایرسیدگی به تخلفات اداري معرفی نمایدمتخلف را جهت رسیدگی به پرون

در مورد معتادان به مواد مخدرکه بر اساس آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخریدي خدمت  - 4تبصره 

ورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از ،بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شونددر ص

  .این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود 24تاریخ ابالغ راي ، به تشخیص هیات تجدید نظر،موضوع بر اساس ماده 

ندات اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراي غیر قطعی هیاتهاي بدوي یا آرا نقض شده توسط دیوانعدالت اداري با توجه به مست - 23ماده 

  . جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امربالمانع است

اصالح یا تغییر آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخلفاتاداري صرفا در مواردي که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد  - 24ماده 

باشد، پس از تایید هیات عالینظارت در خصوص مورد مخدوش می ) به لحاظ شکلی یا ماهوي (حکم صادر شده ازلحاظ موازین قانونی 

  . امکان پذیر است

هر گاه براي عضویت در هیاتهایرسیدگی به تخلفات اداري پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنواندر  - 25ماده 

  .هیاتها، تصدي دو پست سازمانی محسوب نمی شود

نامه اجرایی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی کهدر هیاتهاي پاکسازي ، از تاریخ تصویب آیین - 26ماده 

بازسازي و رسیدگی به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رایقطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداري نقض شده است ، حسب 

  .دوي و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شودمورد براي رسیدگی و صدورراي قطعی به هیاتهاي ب

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون به وسیلهسازمان امور اداري و استخدامی کشور تهیه و  - 27ماده 

  .به تصویب هیات وزیران می رسد

ر جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماهیک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس قانونفوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره د

  . بهتایید شوراي نگهبان رسیده است 17/9/1372شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 علی اکبر ناطق نوري -رئیس مجلس شوراي اسالمی 



 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفاتاداري آیین

  
 رسیدگی به تخلفات ادارينامه اجرایی قانون  آیین  

 103 – 1373,08,02 -ه  304ت ٢۶٢٢٢. - ١٣٧٣٫٠٧٫٢٧

 - اختصاصی  مراجع -سازمانهاي دولتی  -استخدام نیروهاي مسلح  -استخدامکشوري  -استخدام قضات و تشکیالت دادگستري 

د مورخ  2331.، بنا به پیشنهاد شماره 1373,7,27 هیأتوزیران در جلسه مورخ سازمان امور اداري و استخدامی کشور نهادهاي انقالب اسالمی

نامه قانون  آیین - 1372مصوب  -قانونرسیدگی به تخلفات اداري   (27(سازمان امور اداري و استخدامی کشور، به استناد ماده 1372,4,18

 :شرح زیر تصویب کرد  یاد شده را به

  
 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري آیین

 

 تشکیالت، وظایف و صالحیت -ل اول فص

هاي  در هر یک از دستگاه -شود  نامه هیأت بدوي نامیده می آیین که در این -هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان  - 1ماده 

 نامه آیین این و شده یاد  با رعایت مفادقانون -شود  که از این پس قانون نامیده می -رسیدگی به تخلفات اداري  قانون (18(موضوع ماده 

 .شود می تشکیل

 .کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادي است منظور از کارمندان کلیه -تبصره 

ها  در مرکز وزارتخانه -شود  که ازاین پس هیأت تجدید نظر نامیده می -هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان  - 2ماده 

ها به تشخیص هیأت عالینظارت، همچنین در مرکز هر یک از  دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی، مراکز بعضی از استان ستقلهایم یا سازمان

  :شود ها زیر تشکیل می دستگاه

  .مورد حسب - ذیربط وزیران تشخیص به کشور هاي ازدانشگاه بعضی  و  کشور، احوال ثبت سازمان  شرکت مخابرات ایران، 

  :قانون به شرح زیر هستند) 1(ماده ) 1(هاي مشمول تبصره  نامه و سایردستگاه هاي مستقل دولتی موضوع این آیین سازمان - 1تبصره 

سازمان امور اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه،سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژي اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، 

ها واقدامات تأمینی و تربیت کشور  سالمی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانسیمایجمهوري ا سازمان صدا و



، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان قضایینیروهاي مسلح، مجلس شوراي اسالمی ، نهاد ریاست جمهوري، شهرداري تهران، بنیاد 

زان انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالباسالمی، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبا شهیدانقالب اسالمی،

اصالحی  .دانشگاهی ، نهضت سوادآموزي، کتابخانه ملی ایران ،سازمان پزشکیقانونی کشور،و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران جهاد

اجرائی قانون رسیدگی به  آئین نامه 2ماده  1اصالح تبصره و آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري 2اصالحیه ماده بموجب

آئین نامهاجرائی ) 2(ماده ) 1(تصویبنامه راجع به الحاقسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به سازمانهاي موضوع تبصره و تخلفات اداري

  اصالح جدید و ١٠/۵/١٣٨۴ مورخ  هـ 33466ت28624و مصوبه شماره قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 اصالحیهجدید

هاي متعدد تجدید نظر داشته  هیأتتوانند در مرکز خود  می هاي موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم دستگاه - 2تبصره 

 .باشند

هاي  هاي بدوي و تجدید نظر، به امضاي شخص وزیر یاباالترین مقام دستگاه البدل هیأت هر یک از اعضاي اصلی و علی انتصاب – 3ماده 

 .گیرد قانون صورت می) 6(نامه و با رعایتشرایط مقرر در ماده  این آیین) 2(ماده  0)1(موضوع تبصره 

توانند  ها، می نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستان این آیین) 2(ماده ) 1(هاي یادشده در تبصره  هر یک از دستگاه - 4ماده 

 .هاي بدوي در این مراکز اقدامکنند هیأت نسبت به تشکیل

تبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوي تشکیل نداده دستگاه م رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که - 5ماده 

 .وزیریا باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوي متشکل در استان دیگراست است پس از کسب نظر

ي در صورت عدم تشکیل هیأت بدوي با هیأت بدو ها در هر شهرستان رسیدگی بدوي به تخلفات اداري کارمندان شهرداري -تبصره 

 .است تشکل در استانداري مربوط

خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت  هاي بدوي و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین هر یک از هیأت - 6ماده 

 .کنند هاي خود انتخاب و تعیین می مکاتبه هاو تنظیم صورتجلسه

 .ي با امضاي نایب رییس معتبر استرییس و در غیاب و هاي هیأت با امضاي مکاتبه -تبصره 

از طریق واحد  هاي بدوي وتجدید نظر موظفند بالفاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی هیأت - 7ماده 

 .خود برسانند مندانرمربوط به اطالع کا



گیرد و دستگاه  تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورتمیهاي بدوي و  رسیدگی به تخلفاتقبلی کارمندان مأمور توسط هیأت - 8ماده 

در صورتی که دستگاه محلمأموریت از اجراي رأي امتناع ورزد یا امکان اجراي رأي با توجه به . به اجراي آن است محل مأموریت مکلف

م مأموریتاقدام کند و رأي صادر شده را تواند رأساً نسبت به لغو حک دستگاه متبوع مستخدم می شرایط خاص دستگاهیاد شده موجود نباشد،

 .به اجرا درآورد

هاي محل مأموریت است، ولی در صورتی کهرأي  رسیدگی به تخلفاتی کهدر محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت - 1تبصره 

الی نظارت در خصوص اجرا یا عدم نظر هیأت ع) ماننداخراج (اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود  صادر شده با اشکال

 .است االتباع  اجراي آن براي هر دو دستگاهالزم

هاي وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند براي تکمیل مدارك و  هاي بدوي و تجدید نظر در صورت لزوم، ازهیأت هیأت - 2تبصره 

است در صورت اطالع از تخلفقبلی کارمند و لزوم تعقیب وي،  وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف .گیرند تحقیقات الزم کمکمی

 .وزارتخانه یاسازمان محل مأموریت اعالم کند ها خود را به مدارك اتهام و نتیجه بررسی

بر هایی که مشمول قانون نیستند هاي اجرایی یا دستگاه رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت،مأمور در شرکتهاي تعاونی دستگاه - 3تبصره 

 .بدوي و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است هاي عهده هیأت

هاي مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخریندستگاهی که کارمند به آن منتقل  در مواردتعدد تخلفات کارمند در دستگاه - 9ماده 

تواند  طعی صادر شده در خصوص وي است و می، صالح براي رسیدگی بهاتهامات انتسابی و اجراي آراي ق)متبوع وي دستگاه (شده است 

 .هاي قبلی کمک بگیرد تحقیقات الزم از دستگاه به نحومقتضی براي تکمیل مدارك و

 .هاي الزم را در اجراي مفاد این مادهمعمول دارند هاي آنها مکلفند همکاري هاي قبلی و هیأت دستگاه - تبصره

ها  گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه سمت و پست سازمانی صورتمیها با حفظ  انجام وظیفه در هیأت - 10ماده 

هاي رسیدگی بهتخلفات اداري با رعایت  هاي بالتصدي موجود براي اعضاي هیأت تعداد کایپست سازمانی باتغییر عنوان پست مشمول قانون

 .شود می بینی مقررات مربوط پیش

توانند انجام اموردفتري خود را به کارگزینی  ترهایی براي انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز میها موظفنددف هیأت - 11ماده 

 .ها بایدبدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود هاي محرمانه هیأت نامه. ارجاع کنند دستگاه مربوط

 .انسانی مورد نیاز دفترهاي یاد شده را تأمینکنندها مکلفند امکانات و نیروي  مسئولیندستگاه -تبصره 



 

 شروع به رسیدگی -فصل دوم 

معتقد به نظام  که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسالم، قانون، متشکل از سه عضو است) 5(گروه تحقیق موضوع ماده  - 12ماده 

کارمند . شوند انتخاب می با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأتسال سن  25جمهوري اسالمی واصل والیت فقیه و داراي حداقل 

 .الزامی است -عضو از سه عضو یاد شده  دو نبود

توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند،مشروط بر اینکه براي تحقیق در مرحله  هاي بدوي و تجدید نظر یک دستگاه می هیأت - 13ماده 

 .تحقیق که در رسیدگی بدوي همکاري داشته است استفاده نشود همان گروهیک پرونده از  تجدید نظر در خصوص

هاي بدوي یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به  توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت تحقیق فقط درباره کارمندي می هاي گروه - 14ماده 

 .کنند ها معین می یأتگیرد که ه می همچنین تحقیق تنها در حدودي انجام این گروه ارجاع شده باشد،

یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعواي طرح شده ذینفعباشد،  هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی - 1تبصره 

 .حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده راندارد یا با متهم دعواي

 .اتهامی کارمند و صدور رأي نیست گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پروندهاستفاده نکردن از  - 2تبصره 

هاي هیأت عالی  شکایات یا اعالم اشخاص، مدیران، سرپرستان اداري یا بازرس هاي بدوي و تجدید نظر در صورت هیأت - 15ماده 

 .کنند می به رسیدگی نظارت، شروع

ها به عمل آورده  هاي الزم را با هیأت رؤساي کارمندمتهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاري کلیه کارمندان، مسئوالن مربوط و - 16ماده 

بندي شده،  در مورد اسناد طبقه. ها در اختیار آنهاقرار دهند اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت و مدارك،اسناد و

 .است رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی

گیري نسبت به حالت استخدامی وي، منوط به  تصمیم ها تحت رسیدگی است، هر گونه در مواردي که پرونده متهم در هیأت -تبصره 

 .دستگاه یانماینده وي است کسب نظر از باالترین مقام

کتبی به کارمند ابالغ و پس هاي الزم، موارد اتهام را به طور  بررسی هاي رسیدگی به تخلفات اداري موظفند پس از انجام هیأت - 17ماده 

 .دهند را در اختیار وي قرار می ها در صورت تقاضاي کارمند، مدارك الزم این هیأت. دفاع کارمند منظور کنند از آن ده روزمهلت براي

ر دفاع از تواند پس از اطالع از موارداتهام و در مهلت تعین شده از سوي هیأت جواب کتبی و مدارکی را که د متهم می - 18ماده 

 .تواند به موارد اتهام رسیدگی، ورأي الزم را صادر کند در غیر این صورت هیأت می خوددارد به هیأت تسلیم کند،



در این مورد، اتخاذ تصمیم . دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضاي تمدید مهلت کند تواند به منظور ارایه مدارك کارمند متهم می -تبصره 

 .روز نباید تجاوز کند) 5(در هر حال مدت تمدید از  ومربوط است  با هیأت

 چگونگی رسیدگی به تخلفات - فصل سوم

گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروري تشخیص  پس از تکمیل پرونده صورت مین رسیدگی به تخلفات اداري کارمندا - 19ماده 

 .یابد می دهد، درجلسه حضور

 .موظف است یکبار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند تهم براي دفاع حضوري، هیأتدر صورت درخواست کتبی م -تبصره 

 .کنندهاست هاي رسیدگی تشخیص تخلف وانطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت - 20ماده 

توجه کامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله  هیأت پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود درپرونده، و - 21ماده 

آثار سوء اجتماعی واداري، موقعیت و سابق کارمند، و  به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی،) از مادي و معنوي اعم) میزان زیان وارد شده

و مستند به قانون و مقررات مربوط بودهو ها باید مستدل  رأي هیأت. کند واتخاذ تصمیم می وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأي

 .دهنده در زیررأي صادر شده باشد اعضاي رأي حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضاي

 .یابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است می ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت هاي هیأت جلسه - 22ماده 

قانون،به طور مستقیم و بالفاصله به ) 17(آراي صادر شده توسط هیأتهاي بدوي و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده  - 23ماده 

روز از تاریخ صدور ) 30(واحدهاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف . شود ارسال می ربطیهاي ذ دوایر مشابه دستگاه هاي کارگزینی یا اداره

. اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند مربوط ابالغ کرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده صادر شده را به کارمندان رأي، آراو احکام

شود،  ابالغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتارمی انگاري مسئوالن کارگزینی یا اموراداري مربوط در در صورت سهل

 .شود طبق قانون رفتار می ها ممنوع است و بامتخلفان ا جلوگیري از اجراي آراي هیأتهمچنین هر گونه خودداري ی

هاي بدوي مکلفند قطعی یا قابلپژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراي خود  هیأت - 24ماده 

 .درجکنند

روز از تاریخ ) 30(علیه یا نماینده قانونی وي ظرف  محکوم بدوي باید به وسیلههاي  درخواست تجدید نظر نسبت به آراي هیأت - 25ماده 

ه موضع ب مالك دریافت. فارسی وذکر دالیل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود ابالغ رأي، با زبان

 .است درخواست، تاریخ ثبت دفترهاي کارگزینی مربوط



 .شود یاد شده انجام می ماده) 1(قانون مطابق تبصره ) 17(نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده  درخواست تجدید - تبصره

اعتراض کارمند یا نماینده وي را در سریعترین زمان ممکن، براي رسیدگی به  ها مکلفند درخواست هاي کارگزینی دستگاه اداره - 26ماده 

را از تاریخ پایان یافتن مهلت  نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأي صادر شده ولی متهم ظرف مهلت مقرر هیأت تجدیدنظر باشد،

 .یاد شده اجرا کنند

 .هامکلفند در متن آراي قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداري راتصریح کنند کلیه هیأت - 27ماده 

باشد که اجراي فوري رأي قطعی هیأت درباره وي ممکن  هاي استخدامی التدر صورتی که کارمند متخلف در حالتی از ح - 28ماده 

 .شود شده و رأي صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می عالی گزارش نباشد، مراتب به هیأت

ط استعالم نظر کند و مراجع مربو هاي وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی توانند در ارتباط با اتهام ها درموارد لزوم می هیأت - 29ماده 

 .ها پاسخ دهند هیأت روز به استعالم) 30(حداکثر ظرف  یاد شده مکلفند

روز به استعالم ) 10(استعالم نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف  ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات هیأت -تبصره 

 .دهد ها پاسخ هیأت

) قابل تجدید نظر (ها یا صدور آراي غیر قطعی  در هیأتن  مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنا بالتکلیف گذاردن - 30ماده 

ها از سوي دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت به هرعنوان مجوزي  بدوي و نیز درموارد نقض آراي قطعی هیأت هاي از سوي هیأت

 .ندارد

و  "د "، "ج"شود ودر صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهاي بند  یدگی و صدور رأي میفوت متهم موجب توقف رس - 31ماده 

حالت قبل از تعیین  هاي یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به شود اعمال مجازات فوت قانون) 9(ماده  "ز "

 .مراجع قضایی در سایر موارد نیست بهارسال پرونده  حکم این ماده مانع از. شود مجازات اعاده می

قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط  (١٧) در صورتی که مستخدمی به استناد ماده -تبصره 

 .شود اعاده می کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات تجدید نظر فوت هیأت

هاي پاکسازي و بازسازي گذشته و  هایی که در هیأت ممکن به پرونده هاي بدوي و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان هیأت - 32ماده 

یا هیأت عالی نظارت نقض  تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعی نشده یا آراي قطعی توسط دیوان عدالت اداري هاي رسیدگیبه هیأت

 .شده رسیدگی کنند



 ها سابق پاکسازي یا بازسازي مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آراي صادر شده به توسط هیأت ها در مواردي که ی به این پروندهرسیدگ

در مواردي که توسط . اند بهعهده هیأت تجدید نظر است دیوان عدالت اداري یا هیأت عالی نظارت نقض شده جهاتی قطعیت نیافته یا توسط

رسیدگی بر عهده هیأت بدوي است چنانچه در خصوص تشخیص صالحیت رسیدگی  ر نشده باشد،اینهیأت سابق رأي الزم صاد

نامه  این آیین) 34(اختالف نظر باشد، حالختالف با نماینده موضوع ماده  هاي بدوي و تجدید نظر هاي موضوع این ماده بین هیأت بهپرونده

 .است

نماینده موضوع ماده  هاي مدیران، قبالً مراتب را به اطالع مرجع رسیدگی به اتهاممکلفند در خصوص تعیین  هاي بدوي هیأت - 33ماده 

 نامه و تأیید باالترین مقام این آیین) 34(هابه پیشنهاد نماینده موضوع ماده  برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده نامه این آیین) 34(

 .نامه، هیأت بدوي استان مربوط یاهیأتهاي متشکل در مرکز دستگاه است این آیین) 2(ماده) 1(هاي یاد شده در تبصره  دستگاه

 هماهنگی ونظارت -فصل چهارم 

ماده ) 1(هاي یاد شده در تبصره  هاي دستگاه ازوزیران و باالترین مقام یکها، هر  براي ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت - 34ماده 

هاي آن دستگاه  کند براي هماهنگ هیأت می نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیترا به عنوان  نامه یک نفر آیین این) 2(

 .کنند معرفی می کشوری تعیین و به سازمان امور اداري و استخدام

 :نامه نامه به شرح زیر است این آیین) 34(هاي هر یک ازنمایندگان موضوع ماده  وظایف، اختیارات و مسئولیت - 35ماده 

 .مناسب هاي زمانی هاي وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله هاي هماهنگی بین هیأت جلسه برگزاري)1

گزارش الزم براي وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه  ها و تهیه هاي مربوط در تهران و شهرستان بازرس از چگونگی کار هیأت)2

 .عالی نظارت کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت ورزي آنها دریافت می کاري و غرض از کم گزارشی در مواردي که

 .تر قانون ها و راهنمایی وهدایت و آموزش آنها به منظور اجراي هر چه صحیح ها در تهران و شهرستان نظارت بر فعالیت هیأت)3

لی عدم صالحیت به وزیر یاباالترین مقام دستگاه هاي تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتما ها و گروه هیأت بررسی صالحیت اعضاي)4

 .عالی نظارت متبوع و نیز هیأت

 .ها ها و بهبود فعالیتهیأت ربط براي رفع اشکال ها به مراجع ذي نظرها وپیشنهادهاي هیأت ارائه نقطه)5

 :یک نسخه از کلیه آراي صادرشده به منظورها مربوط و ارسال آنها به هیأتعالی نظارت، همراه با  هاي ماهانه از کار هیأت تهیه گزارش)6

 .اي الزم براي اطالع مسئوالن ذیربط ها دوره بندي وتهیه گزارش جمع -الف 



ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشاي از اجراي صحیح و دقیق قانون بر اصالحبافت نیروي انسانی  تجزیه و تحلیل کارهیأت -ب 

 .هاي اجرایی دستگاه

 .ها در موارد لزوم هیأت آراي صادر شده و راهنماییبررسی  -ج 

 .ها براي تسهیل در کار آنها انجام پیگیري الزم براي رفع مشکالت و نیازهاي مربوطبه تأمین نیروي انسانی و تدارکاتی هیأت)7

سازي  ها در سالم آثار این فعالیت ها و ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران وشهرستان بررسی وتجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت)8

 .هاي شش ماهه و یکساله ارسال آن برایوزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله هاي تابع و محیط اداره

ها یا تعطیل کار بعضی از  ستانها در مرکز یا ا هایی از هیأت یا شعبه دادن پیشنهاد به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه)9

 .حجم نیروي انسانی واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهاي تابع ووابسته به ها با توجه شعبه

نامه،جهت اطالع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه  این آیین) 34(هاي نمایندگان موضوع ماده  حضور مستقیم در جلسه)10

 .مربوط هاي هیأت کار بیشتر در

 .ها در مرکز، به منظورایجاد هماهنگی الزم با دیوان مزبور داري و تمرکز این تماساارتباط با دیوان عدالت )11

) 1(ها مندرج درتبصره  در هر یک از دستگاه "ها دفتر هماهنگی هیأت "براي انجام وظایف یاد شده در اینماده، دفتري با عنوان  -تبصره 

 .شود ایجاد می نامه این آیین) 34(زیر نظر نماینده موضوع ماده  نامه این آیین) 2(ماده 

) 34(هاي مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده  وابسته به دستگاه هاي بدوي و تجدید نظر، همچنین واحدهاي کلیه هیأت - 36ماده 

 .هاي الزم را معمول دارند همکاري هامتبوع، دستگاه

نامه به پیشنهاد معاون  این آیین) 34(قانون، مرکب از سه نفر ازنمایندگان موضوع ماده ) 22(ت عالی نظارت موضوع ماده هیئـ37ماده *

یادشده یا معاون یا  توسعه مدیریت و سرمایهانسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون

 اداري نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اصالحی آیین) 37(اصالح ماده اصالح به موجب «.شود نماینده وي تشکیل می

 .رسد تصویب هیأت یاد شده می هیأت عالی نظارت بهنامه مربوط به چگونگی کار  آیین -تبصره 

 معمول را الزم هاي همکاري  هایاجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و هاي موضوع قانون وکلیه دستگاه هیأت - 38ماده 

 .دهند قرار شده یاد هیأت اختیار در را الزم مدارك دارندو



ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارتبر امر رسیدگی به  کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم هارسیدگی هیأتکلیه  - 39ماده 

 .شوداستفاده کنند تهیه و ابالغ می) دبیرخانه هیأت عالی نظارت (تخلفات اداري

رسد و مقام مزبور موظف  ام دستگاه مربوط میاطالع باالترین مق در صورت انحالل هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به - 40ماده 

 .کند ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پروندهزرو) 30(است حداکثر ظرف

ورد یکی از قانون، هیأت عالی نظارت حسب م) 22(ماده  (1(هاي موضوع تبصره  براي رسیدگی به پرونده اتهامی اعضاي هیأت - 41ماده 

 .کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگیاست تعیین کرده وپرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می ها موجود را هیأت

 سایر مقررات -فصل پنجم 

ها  و پرونده هاي خود را که داراي تعداد آرایصادر شده هاي بدوي وتجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت هیأت - 42ماده 

نامه در دستگاه  این آیین 34هاي طرح شده است، همراه با یک نسخه ازآراي صادر شده به نماینده موضوع ماده  موضوع تحت رسیدگی و

 تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رایاطالع استاندار به استانداري ها بدوي و هیأت .متبوع ارائه دهند

 .مربوط ارسال کنند

قانون، مستلزم تقاضاي کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضایوارث قانونی وي است ) 11(برقراري مقرري یادشده در ماده  - 43ماده 

زمان  سال سن مربوط به) 50(سال سابقه و ) 5(مالك . پذیرد و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجاممی که پس از بررسی

 .صدور رأي است

و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع  هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده - ١ تبصره

رت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظا مقرري یاد شده، با رعایت یا کاهش یا افزایش

 .کند ارسالمی

 .مقررات مربوط به برقراري حقوق وظیفه در مورد وراث، در موردافراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود - 2تبصره 

این آئین نامه وکارکنان ) 34(اداري ، نمایندگان موضوع ماده  اعضاي هیئت عالی نظارت ، هیئتهاي رسیدگی به تخلفات - 44ماده 

وظیفه می کنند از فوق  گروههاي تحقیق و بازرسهاي هیئت عالی نظارت ، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام نها، اعضايدفترهاي آ

%) 20(قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا ) 6(ماده  ،العاده جذب اضافی ، عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع

  .برخوردار می شوند



  :بشرح زیر پرداخت می شود فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهاي محول شده میزان -تبصره 

اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت ، معاونان دفاترهماهنگی و نظارت ، نمایندگان وزراء واعضاي اصلی هیئتهاي رسیدگی به تخلفات  -

  %20اداریحداکثر

  %15خلفات اداري ، گروه هاي تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثراعضاي علی البدل هیئتهاي رسیدگی به ت -

و  رسیدگی به تخلفات اداري اصالح آئین نامه اجرائی قانوناصالحی بموجب % 10سایر کارکنان دفاتر هماهنگی وهیئتها حداکثر- 

 4/6/1382مصوب   اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري نامه اصالحی آیین 44اصالح تبصره ماده تصویبنامه 

) 34( ماده موضوع  البدل و تغییرات آنها را همواره از طریقنمایندگان هاموظفند اسامی و مشخصات اعضاي اصلی و علی هیأت - 45ماده 

 .کنند اعالم نظارت عالی هیأت به نامه آیین این

 بازخرید،  هاي کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی راکه محکوم به بازنشستگی، اداره - ۴۶ ماده

 .کنند ارسال کشور استخدامی و اداري امور سازمان به شوند، می دولتی خدمات از دایم انفصال یا اخراج

 .شود می 1373,7,16ه مورخ 275ت 25227.شماره نامه  نامهجایگزین تصویب این تصویب - 47ماده 

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی 

 قانون) 22( ماده  وزارت کشور و به استناد 2/2/1385مورخ 17/1/1087بنا به پیشنهاد شماره  29/5/1385هیئت وزیران در جلسه مورخ  *

نامه  اداري،موضوع تصویب تخلفات  به رسیدگی قانون اجرایی نامه آیین) 37( ماده اجراي در و ـ1372 ـمصوب اداري تخلفات به رسیدگی

  :تصویب نمود 2/8/1373هـ مورخ 304ت/26222شماره 

 نامه آیین) 37(  آقایان علیرضامحفوظی، سید یحیی ضیائی و سید رحمت اله اکرمی به عنوان اعضاي هیئت عالی نظارت مذکوردر ماده

  .شوند می تعیین  2/8/1373ـ مورخ ه304ت/26222 نامهشماره تصویب موضوع اداري، تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی

 پرویز داودي معاون اول رئیسجمهور

  



  هیات عالی نظارت4/8/78دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 

 فصل اول 

 تعاریف و کلیات

ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداري دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداري مشتمل بر مجموعه  . 1ماده 
 .کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور راي به کار گرفته می شود

ط اداري که منحصر به انضبا و نظم رعایت عدم و مستخدم توسط نادرست رفتار و اعمال ارتکاب از است عبارت اداري تخلف . 2ماده 
 :تخلفات اداري می باشد و دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شودموارد مذکور در قانون رسیدگی به 

 .قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدي در انجام وظایف اداري محوله) الف

 .تقصیر عبارت است از نقض عمدي قوانین و مقررات مربوط) ب

عایت آنها به موجب قوانین و مقررات و ظ دستورالعمل اموري است که مستخدم ملزم به انجام یا رلحا از اداري وظایف . 3ماده 
 .دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد

 آیین" اداري تخلفات به رسیدگی قانون اجرایی نامه آیین "قانون" اداري تخلفات به رسیدگی قانون العمل دستور این در . 4ماده 
 .نامیده می شود "هیات "و هیات هاي رسیدگی به تخلفات اداري  "جراییا  نامه

 پرونده و شده داده نسبت او به حقوقی یا حقیقی اشخاص جانب از اداري تخلف چند یا یک ارتکاب که است کارمندي متهم، .5ماده 
 .باشد رسیدگی و بررسی جریان در و مطرح هیات در وي

مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا  ه پرونده وي به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیاتک است کارمندي متخلف، . 6ماده 
 .تخلفات او توسط هیات رسیدگی کننده احراز می گردد

 یا هیات به کتباً را موضوع و داده نسبت کارمند به را تخلفاتی یا تخلف ارتکاب که است حقوقی یا حقیقی شخص شاکی، .7ماده 
 .ع کارمند اعالم نموده باشدمتبو دستگاه

 .نماید می استناد آن به کتبی طور به تخلف اثبات یا خود از دفاع براي اتهام کننده اعالم یا متهم که است امري از عبارت دلیل، .8ماده 

 .رت داشته باشدضرو آن اثبات یا رد در کمک یا اتهام رد یا اثبات براي وي گواهی یا اظهارات که است حقیقی شخص شاهد، .9ماده 

 به کتباً انتسابی اتهامات یا اتهام رد یا خود از دفاع مقام در او نماینده یا کارمند که مدارکی و دالیل از است عبارت دفاعیه، .10ماده 
 .نماید می ارائه کننده رسیدگی هیات

 فصل دوم 



 در صالحیت هیات ها

  

قانون راساً  12مقامات مندرج در ماده مگر در مواردي که . ات بدوي مربوط می باشدهی با متهم کارمند پرونده به اولیه رسیدگی .11ماده 
قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در  17مجازات هاي مقرر در ماده مزبور را اعمال می نمایند و یا مقامات موضوع ماده 

 .ماده مذکور شده اند اخراج نمایند

با هیات عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهام هاي مدیران با  یدگی کننده به تخلفات اداري اعضاء هیات هارس هیات تعیین .12ماده 
 .آیین نامه از بین هیات هاي بدوي موجود در دستگاه مربوط خواهد بود 33رعایت مفاد ماده 

 :هیات تجدید نظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می نماید .13ماده 

 .کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدید نظر نماید در مواردي که راي هیات بدوي قابل تجدید نظر باشد و) الف 

 .قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور 12موارد موضوع قسمت اخیر ماده ) ب

 .انونق 17 ماده 1 تبصره موضوع وي، غیبت بودن موجه بر مبنی کارمند ادعاي  )ج

 .توسط دیوان عدالت اداري یا هیات عالی نظارتنقض آراء هیات هاي تجدید نظر ) د

هیات ها صرفاً می توانند به تخلفات مندرج در قانون ، رسیدگی و نسبت به اصدار راي برائت یا اعمال یکی از مجازات هاي  .14ماده 
می کارمند یا نحوه اجراي مقررات مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور راي غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حاالت استخدا

 .استخدامی و جبران ضرر و زیان به جاي انشاء و صدور راي را ندارند

 و است شده ارجاع آن به موضوع که است هیاتی با قانون در مندرج تخلفات با کارمندان به انتسابی اتهامات انطباق و تشخیص .15ماده 
هیات مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشند، نیازي به رسیدگی نبوده و چه علی رغم ارجاع پرونده، به تشخیص چنان

 .آیین نامه می رساند 34پرونده را مختومه و مراتب را به اطالع نماینده موضوع ماده 

کارمند صرفاً از مصادیق جرایم  حیت آنها نبوده و اتهام انتسابی بهصال در ها هیات به ارجاعی پرونده به رسیدگی که مواردي در .16ماده 
عمومی بوده باشد هیات مربوط مراتب را به امور اداري دستگاه اعالم می نماید تا از آن طریق به مراجع ذي صالح قضایی جهت رسیدگی 

 .ارسال شود

 .ت، رسیدگی می نمایدرسیدگی بدوي مورد حکم قرار گرفته اس مرحله در که تخلفاتی یا تخلف به صرفاً نظر تجدید هیات .17ماده 

 یا تخلف به رسیدگی بشود، جدیدي تخلف مرتکب اعتراض به رسیدگی زمان تا بدوي هیات راي صدور از پس کارمند چنانچه .تبصره 
رسیدگی هیات بدوي و قبل از صدور  مرحله در که صورتی در ولی باشد می ربط ذي بدوي هیات صالحیت در کارمند، جدید تخلفات

راي هیات مذکور، تخلف جدیدي از متهم گزارش گردد هیات بدوي می تواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با 
 .رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید



  

 فصل سوم

 شروع به رسیدگی

  

 مدیران، ، کارمندان یا مردم رجوع، ارباب از اعم اشخاص  ر صورت شکایت یا اعالمد نظر تجدید یا بدوي هاي هیات .18ماده 
 شکایات به پاسخگویی و بازرسی دفاتر قانون، 17 و 12 مواد در مندرج اشخاص و مقامات نظارت، عالی هیات بازرسان اداري،  سرپرستان

عدالت اداري یا هیات عالی نظارت حسب مورد شروع به  دیوان توسط راي نقض موارد در همچنین و  کشور کل بازرسی سازمان ،
 .رسیدگی می نمایند

 .نیست الزم هیات به تخلف اعالم در اداري مراتب سلسله رعایت .1تبصره 

 .بود نخواهد هیات رسیدگی مانع کننده، اعالم یا شاکی انصراف .2تبصره 

  

 فصل چهارم

 نحوه رسیدگی

  

 منظور آنها دفاع براي مهلت روز 10 ابالغ تاریخ از و ابالغ کارمند به کتبی صورت به و مشخصاً را اتهام موارد موظفند ها هیات .19ماده 
 .گردد قید ابالغ فرم در صراحتاً باید امر این. نمایند

باید مدارك ) اسناد رسمینامه از دفاتر وکالت داشتن دست در با( او نماینده یا کارمند تقاضاي صورت در کننده رسیدگی هیات .1تبصره 
 .در خصوص اسناد طبقه بندي شده تشخیص هیات مالك عمل خواهد بود. الزم را در اختیار وي قرار دهد

هیأت عالی نظارت  4/8/1378دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  19ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 
 )هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 28/04/1388مورخ  350رأي شماره (قانون رسیدگی به تخلفات اداري 

 

 اتخاذ مورد این در. نماید مهلت تمدید تقاضاي مربوط هیات از خود دفاعیه ارائه منظور به تواند می وي نماینده یا متهم کارمند .2تبصره 
 .روز تجاوز نخواهد کرد 5میم با هیات است و در هر حالت مدت تمدید ازتص

 :باشد زیر نکات حاوي و شده نوشته فارسی زبان به باید دفاعیه .20ماده 



 نام و نام خانوادگی) الف

 .آخرین اقامتگاه شخص) ب

 .ذکر ادله و مواردي که متهم براي رد اتهام یا اتهامات انتسابی الزم دارد) ج

 .تصاویر مدارك مورد استناد) د

 امضاء) هـ

روز از تاریخ وصول، به  10نقایصی وجود داشته باشد، هیات به طور کتبی حداکثر ظرف در موارد یاد شده در این ماده چنانچه . تبصره 
عدم رفع نقایص توسط متهم در مدت یاد شده . روز دیگر به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید 5متهم ابالغ و از تاریخ ابالغ به مدت 

 .واهد بودیا عدم تقدیم دفاعیه در مهلت مانع رسیدگی و صدور راي نخ

 محل و تاریخ است موظف هیات وي، حضور براي هیات تشخیص یا و حضوري دفاع براي مستخدم تقاضاي صورت در .21ماده 
 .برساند وي نماینده یا متهم اطالع به کتبی طور به را رسیدگی

 .نباشد روز 3 از کمتر جلسه روز و متهم به جلسه در حضور وقت ابالغ بین فاصله که شود معین طوري باید جلسه وقت .تبصره 

 عمل به دعوت وي از متهم حضور بدون بداند الزم را اتهام کننده اعالم حضور توضیحات، اخذ جهت هیات که مواردي در .22ماده 
 .اند مدارك مورد نیاز را از اعالم کننده درخواست نمایدتو می لزوم صورت در هیات و آورد خواهد

  

 فصل پنجم

 رسیدگی به دالیل

به  رسیدگی و مستند دالیل اقامه طریق از باید باشد رسیدگی تحت هیات در کارمند پرونده چنانچه بنابراین. است برائت بر اصل .23ماده 
 .در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد. آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وي احراز گردد

 موضوع اقرار. نیست الزم آن ثبوت براي دیگري دلیل نماید، قانون در مقرر تخلفات یا تخلف وقوع به اقرار کارمندي گاه هر .24ماده 
اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیات به عمل آید و کتبی است در صورتی . است کتبی و شفاهی از اعم ماده این

به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرار کننده رسیده . که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد
 .باشد

 .باشد نروش و صریح باید اقرار .1تبصره 

 .شد خواهند معرفی هیات به متهم عنوان به مرتکبین و ممنوع اقرار به اکراه و اجبار .2تبصره 



 دستگاه      هر گاه اسناد یا اطالعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهاي دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر .25ماده 
نهادهاي انقالب اسالمی یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد  یا ها شهرداري یا ها بانک یا دولتی هاي

ا هیات می تواند آنها را مطالبه و مالحطه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاه هاي مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارك و اسناد مورد نیاز ر
 .به هیات درخواست کننده ارسال کنند

 .حویل اسناد و مدارك محرمانه و طبقه بندي شده تابع مقررات و ضواط مربوط خواهد بودت. تبصره

ماه موجبی براي توقف رسیدگی و عدم صدور راي  2این دستور العمل ظرف مدت  25عدم اعالم پاسخ مراجع مذکور در ماده  .26ماده 
 .نخواهد بود

ي رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا هیات الزم بداند راب خود دفاعیه یا رسیدگی حین در متهم گاه هر .27ماده 
در صورت عدم حضور براي . که شهود اطالعات خود را در اختیار هیات قرار دهند، آنان به هیات دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شد

 .بار دوم براي اداي شهادت دعوت می گردند

هود و مطلعین به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می نماید و اظهارات آنها در همان جلسه ش از یک هر از هیات .1تبصره 
در صورت جلسه قید و به امضاء اظهار کنندگان می رسد  .عیناً

ا اظهار در ی دوم احضار از بعد حضور از مطلع یا شاهد چنانچه و نماید شهادت اداي به وادار را شاهد زور به تواند نمی هیات .2تبصره 
 .صورت حضور امتناع نماید، این مرحله از رسیدگی حذف می شود

 زمینه در حقیقت به دستیابی براي که اقدامی یا تحقیق گونه هر شاکی، یا متهم استناد مورد دالیل به رسیدگی بر عالوه هیات .28ماده 
 .آورد خواهد عمل به باشد الزم اتهام

دالیل، انجام بررسی هاي الزم، تکمیل پرونده اتهامی و آماده سازي آن جهت طرح در هیات، به منظور جمع آوري  .29ماده 
 هاي گروه صالحیت حیطه و حدود گروه اعضاء شرایط انتخاب، نحوه نمایند استفاده تحقیق هاي گروه یا گروه از توانند می    هیاتها
استفاده هیات از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی و اصدار  عدم است، آن اجرایی نامه آیین و قانون در مقرر ترتیب به تحقیق

 .راي نخواهد بود

 کارشناسی  به مورد باشد، کارشناسی نظر از استفاده مستلزم کننده رسیدگی هیات تشخیص به کارمند اتهام به رسیدگی گاه هر .30ماده 
 .مورد توجه و مدنظر براي صدور راي قرار خواهد داد را کارشناسی نظر موارد قبیل این در هیات و شود می  ارجاع

 .نماید انتخاب است موضوع به مربوط رشته در صالحیت داراي که کسانی بین از را کارشناس باید هیات .1تبصره 

نکه موضوع ای مگر دارد تقدیم هیات به کتبی طور به را خود نظر کند می تعیین هیات که مقرر مدت در است موظف کارشناس .2تبصره 
در این صورت به تقاضاي کارشناس، هیات مهلت مناسب دیگري را تعیین و به . از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد

 .در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح باشد. کارشناس اعالم می کند



ن رسیدگی متهم درهیات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجراي در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریا .31ماده 
 .قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت 8ماده  4بند 

 فصل ششم

 مدت رسیدگی

 .تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیات باید سریع در کوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود .32ماده 

پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعالم اتهام تا زمان صدور راي سه ماه می  به هیات هر رسیدگی مدت حداکثر .33ماده 
 .باشد و هیات ها موظفند ترتیبات الزم را در این زمینه اتخاذ نمایند

دد لکن در گر می افزوده ماده این در مقرر مهلت به ماه یک حداکثر باشد بیشتري مدت نیازمند رسیدگی که خاص موارد در .1تبصره 
 .آیین نامه اجرایی برسد 34این قبیل موارد مراتب و ادله الزم باید حسب مورد به اطالع نماینده موضوع ماده 

 .قانون پیگیري خواهد بود 22عدم رسیدگی هیات ها در مهلت مقرر سهل انگاري محسوب شده و موضوع براساس ماده  .2صره تب

این آیین نامه واصل می گردد، از زمان ثبت در دفاتر  49گی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده تاریخ شروع رسید .3تبصره 
 .هیات ها خواهد بود

 یا کشور کل بازرسی سازمان هاي گزارش دنبال به که هایی رسیدگی همچنین باشد داشته فوریت که هایی پرونده مورد در .34ماده 
ی گیرد هیات موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده و راي الزم را صادر م صورت شکایات به پاسخگویی و بازرسی دفاتر
 .نماید

 34 ماده موضوع نماینده یا ربط ذي دستگاه مقام باالترین یا کشور کل بازرسی سازمان اعالمات از غیر در امر فوریت تشخیص .تبصره 
 .باشد می اجرایی نامه آیین

را که قانون رسیدگی به تخلفات اداري یا آیین نامه اجرایی آن یا این دستور العمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر مواعدي  .35ماده 
 .موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روزکاري اداري بعد از تعطیل خواهد بود

 .نمی شود محسوب مدت جزء اعالم و ابالغ روز مقرر، هاي مهلت احتساب در .36ماده 

  

 فصل هفتم

 توقف رسیدگی یا اجراي راي قطعی صادره

 .گردد می راي صدور و رسیدگی توقف موجب متهم فوت .37ماده 



هر گاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وي از تاریخ فوت به حالت قبل  .38ماده 
 .برمی گردد و راي هیات بدوي هیچ گونه تأثیري در وضعیت وي نحواهد داشت از صدور راي

 نباشد، ممکن وي درباره قطعی راي فوري اجراي که باشد استخدامی هاي حالت از حالتی در متخلف کارمند که صورتی در .39ماده 
 .امکان اجرا خواهد شد حصول محض به نیز شده صادره راي و شده گزارش نظارت عالی هیات به مراتب

 یاد هاي مجازات اعمال شود فوت قانون 9 ماده "ز" و "د" ، "ج" هاي بند هاي مجازات تحمل طول در کارمند که صورتی در .40ماده 
 .شود می اعاده مجازات تعیین از قبل حالت به فوت زمان از کارمند استخدامی حالت و شده متوقف شده

 .شد نخواهد منظور شده اعمال هاي مجازات ، ماده این موضوع کارمندان وراث وظیفه حقوق احتساب در .تبصره 

  

 فصل هشتم

 صدور راي

 .برسد هیات امضاء به باید و گیرد می صورت متهم غیاب در و جلسه آخرین در رسیدگی از پس هیات راي صدور و انشاء .41ماده 

مواد قانونی که براساس آنها راي صادر شده است ، باشد همچنین هیات ها موظفند یل، مستندات و دال حاوي باید صادره راي .42ماده 
 .قطعی یا قابل پژوهش بودن راي و محل دریافت درخواست تجدید نظر را در ورقه راي درج نمایند

 .شد خواهد محسوب مجازات مخففه کیفیات از قصور موارد .43ماده 

 هیات یا اداري عدالت دیوان توسط  راي غیر قطعی هیات هاي بدوي یا آراي نقض شدهیدتر نسبت به آشد مجازات اعمال .44ماده 
 .آید دست به مجدد هاي رسیدگی در قبلی شده بررسی موارد از غیر جدید مدارك یا مستندات آنکه مگر باشد نمی مجاز نظارت عالی

 :پذیر می باشد وارد زیر امکانم در صرفاً ها هیات قطعی آراي تغییر یا اصالح .45ماده 

به لحاظ شکلی (در مواردي که هیات صادر کننده راي به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازین قانونی ) الف
 .مخدوش می باشد) یا ماهوي

ایی حکم برائت وي را هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی را نیز داشته باشد و مرجع قض) ب
 .صادر نماید و هیات با اکثریت آراء نظر بر اصالح یا تغییر راي خود داشته باشد

 .در هر صورت در موارد مندرج در بندهاي الف و ب این ماده این امر باید به تایید هیات عالی نظارت رسیده باشد. تبصره 

 فصل نهم

 نقض یا ابطال راي



 :ء قطعی هیات ها در موارد زیر متصور استض یا ابطال آرانق .46ماده 

 .باشد نداشته راي صدور و رسیدگی صالحیت قانون، 7 ماده در مندرج دالیل به آن اعضاي از یکی یا هیات که مواردي )الف

 .است نبوده قانون 6 ماده در مقرر شرایط واجد ها هیات اعضاي )ب

 .از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشدی باشد که پس مدارک و اسناد به مستند هیات راي )ج

 و اسناد شود ثابت و باشد متهم گناهی بی یا کننده درخواست حقانیت دلیل که آید دست به مدارکی و اسناد ، راي صدور از پس )د
 .است نبوده  دهکنن رسیدگی هیات یا متهم اختیار در یا و مانده مغفول یا مکتوم رسیدگی جریان در شده یاد مدارك

 .نماید نقض را ها هیات توسط صادره قطعی آراء قانون، 21 ماده اجراي در اداري عدالت دیوان )هـ

 مرجع طریق از مجرمانه غرض ثبوت یا قانون اجراي در تبعیض اعمال یا قانون رعایت عدم لحاظ به نظارت عالی هیات که مواردي )و
 .یا موارد دیگري که بنا به مصالحی ضروري تشخیص دهد) قانون 22ماده  2ع تبصره موضو( صادره آراء مورد در صالحه قضایی

 .باشد شده صادر مقرر مهلت و مواعد از خارج در هیات راي )ز

 مورد مجدداً شود می تعیین مقررات حسب که هیاتی در متهم پرونده گردد می ابطال یا نقض قطعی آراء که مواردي کلیه در .1تبصره 
 .و صدور راي قرار خواهد گرفت رسیدگی

 .هیات عالی نظارت می تواند در خصوص پرونده هاي مطروحه رأساً رسیدگی موضوع را مختومه اعالم نماید .2تبصره 

 فصل دهم

 سایر مقررات

  

حسب قوانین و  وي استخدامی وضعیت زمان آن تا و باشد می کارمند به قطعی راي ابالغ تاریخ از راي اجراي تاریخ و آثار .47ماده 
 .آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف غیبت شده باشد 3قانون و تبصره  13مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجراي ماده 

 می مستمري برقراري تقاضاي قانون 11 ماده اجراي در که را افرادي معیشتی وضعیت و پرونده موظفند نظر تجدید هاي هیات .48ماده 
 .سی نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراري مقرري مذکور اقدام نمایندبرر کنند،

 موجود هاي ساختمان کلیه در مکلفند قانون مشمول هاي دستگاه و دولتی هاي شرکت و موسسات ها، وزارتخانه از یک هر .49ماده 
تخلف آنان نصب نمایند و اطالعیه هاي الزم را در  اعالم جهت خاصی صندوق باشد، می رجوع ارباب و مردم مراجعه محل که خود

. خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی در یافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند
 .این صندوق ها هفته اي یک بار توسط هیات باز و شکواییه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت



 .ت فاقد نام و نشانی و امضاي شاکی قابل رسیدگی نخواهد بودشکایا .تبصره 

 رسیدگی دست در یا نشده رسیدگی آنها به و ارجاع ها هیات به دستورالعمل این اجراي از قبل که هایی پرونده به رسیدگی .50ماده 
 .گرفت خواهد صورت العمل دستور این در مقرر ترتیب به است

  

  

هیات عالی نظارت  78/8/4تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ  23ماده و  50مشتمل بر این دستور العمل 
 .تصویب شده است، و براي کلیه هیات ها الزم االجراء می باشد

  



 :نظام اداري سالم نظامی است که) ز

 علمی ساختار، در                      در ماهیت، اسالمی

 پاسخگو عملکرد، در                         در نگرش، مردمی

 باشد ور بهره نتیجه، در و                   در رفتار، مشارکت جو

 پرسش هاي متداول 

 هیات داراي چند عضو است و توسط چه کسی منصوب می شوند؟  •

قانون رسیدگی به تخلفات  2به استناد ماد عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که  3هیاتهاي بدوي و تجدید نظر متشکل از 
احکام انتصاب اعضاء با امضاي . اداري براي مدت سه سال ازسوي وزیر یا باالترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد آنان بالمانع است

 وزیر صادر می گردد

 آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیري دارد؟  •

بجز رأي اخطار کتبی (چه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازاي هر رأي صادره درخصوص وي وفق قانون چنان
 . ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد) بدون درج درپرونده استخدامی 

در اداره ها برعهده ) دعوت نامه یا رأي صادره وحکم اجرائی/ابالغ اتهام (مسئولیت ابالغ مکاتبات هیأت  •
 کیست؟ 

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به  23مسئولیت ابالغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداري هر اداره می باشد و طبق ماده 
 نه تأخیردرابالغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداري می باشدتخلفات اداري، مسئولیت هرکو

 تفاوت رأي قطعی و قابل پژوهش چیست؟  •

آراء قطعی بالفاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف 
اما در آراء قابل پژوهش، فرد . ت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضاي رأي ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداري ارسال نمایدمد

پس از رویت و امضاي رأي تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وي به هیإت تجدیدنظر 
ي صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداري صادر خواهدشد ارسال می گردد وچنانچه ف رد اعتراضی نکند رأ . 

  مرجع رسیدگی به اعتر اض به آراء هیات کجاست؟ •

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراءقطعی ، دیوان 
 عدالت اداري است

 نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟  •



با امضا وتاریخ ، به همراه مدارك ومستندات  "روزه اعتراض دارند ، کتبا 30کارکنانی که به راي قابل پزوهش هیات بدوي در مهلت مقرر 
رویت شده ، توسط اداره امور ادا ري یا  الزم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر راي

 .آراء هیات تجدید نظر قطعی و پس از ابالغ الزم االجرا می باشند. کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد

 آیا معتادانی که ترك اعتیاد کرده اندوبازخرید یا بازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت بکاردهند؟  •

درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازاتهاي : قانون  22ماده  4ره برابر تبص
بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترك اعتیاد درمدت 

 .این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود 24، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده  شش ماه از تاریخ ابالغ راي
 

 درصورت استنکاف اشخاص ازدریافت برگه ابالغ اتهام یا عدم دسترسی به او تکلیف چیست؟  •

باقیدتاریخ وامتناع در متن آن به هیات آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه اي توسط مأمورابالغ 81طبق تبصره ماده 
 .ارائه و همین تاریخ آغاز ابالغ اتهام محسوب می گردد 

آئین دادرسی مدنی ، یک بار ازطریق نشرآگهی آقدام ، که پس از یکماه قابل رسیدگی  73درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده 
ودر ذیل آن قید شود درصورت عدم مراجعه پس .اتهام ذکر نمی شود مگر غیبتدرمتن آگهی درروزنامه کثیراالنتشار یا محلی ، نوع .است

 .از یکماه از تاریخ انتشار این آگهی ، اقدامات قانونی معمول خواهد شد
 

در صورت عدم حضور در محل سکونت و یاامتناع از تحویل اوراق توسط فرد مورد نظر یا بستگان و خادمان او ، نسخه اخطاریه رابر روي 
درب نشانی تعیین شده الصاق می نمایند ودرصورتی که هیچکس درمحل تعیین شده نباشد، مأمور ابالغ یکبار دیگر و دروقت 

 .مناسب مراجعه نماید و اخطاریه را بر درب محل سکونت نصب نمایدوتاریخ الصاق اخطاریه ، تاریخ ابالغ نحسوب می شود 

  حمل مجازات نحوه اجراي راي چگونه است؟درصورت بازنشسته شدن مستخدم درطول دوره ت •

هیات عالی نظارت ، درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با رعایت مقررات مربوط  16/6/78-23300/52/2طبق نامه 
 .بازنشسته شود ، ادامه اجراي رأي منتفی خواهدبود

 ؟ آیا وزیر می تواند کارمندي را که مرتکب غیبت شده اخراج نماید •

ماه ، وزیر یا مقامات مذکور در این ماده حق اخراج فر د را  4ماه و یا متناوب بیش از 2قانون درصورت غیبت متوالی بیش از 17طبق ماده 
 .از دستگاه دارند

 آیاکارمندي که درحال بازداشت است مشمول دریافت حقوق است؟  •

کنان در ازاي انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا پرداخت حقوق به کار 2/12/60-5577/7طبق نظریه حقوقی شماره 
 بنابراین عدم حضور کارمندي که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غیبت محسوب.مأموریت می باشد

 .می گرددوپرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وي مجوز قانونی ندارد



  چگونه است ؟...) ید وفروش و نگهداري خر(نحوه اعمال مجازات درخصوص مواد مخدر •

از کارکنان دولت یاشرکتهاي دولتی ...) خریدوفروش ونگهداري و(قانون اصالح مبارزه با موادمخدر ، درصورتی که مرتکب 7طبق ماده 
ردوم به یکسال انفصال و براي باراول به شش ماه انفصال و براي با...)جزاي نقدي و حبس وشالق و (باشد، عالوه برمجازاتهاي مذکور... و

 براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود

 در صورت امتناع فرد متهم مشکوك به اعتیاد ازانجام آزمایش تکلیف چیست؟  •

و ستاد مبارزه  درصورت امتناع متهم وافراد مشکوك به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی
پس از اولین امتناع متهم ،ضمن صورت جلسه ، ابالغ اتهام اعتیاد به ). وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد(باموادمخدر کمک گرفت

درخواست اخذ نمونه شود و در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه ، تخلف  "پس از وصول دفاعیه مجددا.مواد مخدر می گردد 
 .اعتیاد ، محرز محسوب می گرد وي از نظر

آیااشخاصی که پرونده آنها در هیاتها مطرح است می توانند درنقل وانتقاالت شرکت کنند یا ازمرخصی  •
 استفاده کنند؟ 

آئین نامه اجرائی ، درمواردي که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیري نسبت به  16به استناد تبصره ماده 
نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیاتهاي رسیدگی به (ت استخدامی وي منوط به کسب نظر از باالترین مقام دستگاه یا نماینده وي حال

 .است)تخلفات اداري
 

 انفصال چیست؟ 
گی به تخلفات قانون رسید 9ماده  "د"موقت و دائم انفصال موقت برابر بند :انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است

 .اداري از یک ماه تا یکسال است
قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن محکوم علیه مجاز به اشتغال در خدمات 9ماده  "ك"انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند

 .دولتی نمی باشد
روز پس از ابالغ به آن اعتراض  30مدت این دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوي است و محکوم علیه حق دارد ظرف 

در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد چنانچه این آرا در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و الزم االجرا است  "نموده و مجددا
 .اداري شکایت می کندو پس ازابالغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت 

 

 اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصی که در بازداشت وحبس به سر می برند چگونه است؟  •

. اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانونی ندارد)در صورت قطعی بودن(اجراي مجازات انفصال موقت از تاریخ ابالغ به محکوم علیه 

  اي هیاتها و مراجع قضایی به مجازات انفصال محکوم شود تکلیف چیست؟در صورتی که فردي به استناد آر •



هیات عالی نظارت ، با توجه به استقالل راي هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري نسبت به  27/3/87-25026/1604به استناد نامه شماره 
هر دو مرجع از تاریخ ابالغ تا انتهاي مدت اعمال آن مراجع قضائی والزم االجرا بودن احکام قطعی هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت 

 .الزم االجرا است اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد
 

 درصورتی که مستخدمی درحین تحمل مجازات مرتکب تخلف جدید شود تکلیف چیست؟  •

 .ت ذیربط موظف به رسیدگی استدر صورت ارتکاب تخلف اداري جدید ،هیا

 چنانچه متهمی در طول مدت تحمل مجازات اداري بازنشسته شود تکلیف چیست؟  •

قانون نباشد ،  8ماده  38الی  34آئین نامه ،متهم ،بازنشسته گردد واتهام وي نیز منطبق بربندهاي  16درمواردي که با رعایت تبصره ماده 
درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با .رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور راي منتفی می باشد

 ط بازنشسته شود ادامه اجراي راي منتفی خواهد شد رعایت مقررات مربو

 در صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آیا قابل طرح در هیاتها می باشد  •

 .قانون ، تخلفاتی که منطبق بر سایر بندها می باشد براي بازنشستگان قابل پیگیري در هیاتها نمی باشد 8ماده  38تا  34به جزبندهاي 

 غیبت افرادي که در بازداشت بوده اند چگونه است؟  نحوه رسیدگی به ایام •

دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند الزم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وي ناشی از جرمی باشد که جنبه 
 .نیست قابلیت رسیدگی نداردتخلف اداري نیز دارد به تخلف وي رسیدگی میشود در غیراینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداري 

 
 :هم چنین افرادي که بازداشت می شوند سه حالت در خصوص غیبت آنها متصور است

قانون استخدام کشوري ،  124افرادي که پس از بازداشت ، بدون راي ، آزاد با تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر شودکه برابر بند ژ ماده  -1
 .رت پرداخت حقوق و مزایاي این ایام بال اشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ شودودر اینصو.غیبت موجه محسوب می شود

چون بازداشت متهم ، . پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی گردد  -2
ري است مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده ، غیبت وي غیر موجه تلقی و مستحق مجازات ادا

نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در  124پس از بازداشت ، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده  -3
 .البته نسبت به اصل اتهام وي در صورتی که از مصادیق تخلفات اداري باشد هیات می تواند رسیدگی کند.هیات نیست 

 

ده پرسنلی فرد درج می گردد وآیا این راي درپاداش پایان خدمت تاثیري آیا راي اخطارکتبی در پرون •
 دارد؟ 

 :هیات عالی نظارت ، 25/3/82-50994/1604به استناد بخشنامه 
 .راي اخطار کتبی درپرونده درج نمی شود وصرف ابالغ به محکوم علیه ، اجرا شده تلقی می گردد) الف



از پاداش یاد شده نمی گردد زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب اخطارکتبی باعث محرومیت محکوم علیه ) ب
 .هرگونه آثار محکومیت بند الف است

 آیا کسی که پرونده او در هیات تحت رسیدگی است می تواند بازنشسته گردد؟  •

اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره در صورتی که پرونده کارمندي در هیات تحت رسیدگی است بازنشستگی وي منوط به 
 .اعمال شود 16ماده 

 آیا تمرد از اجراي دستور مقام مافوق تخلف محسوب می شود؟  •

کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر : مدیریت خدمات کشوري  96به استناد ماده 
اگر کارمندان ، حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین ومقررات اداري تشخیص . را در امور اداري اطاعت نمایندروساي مافوق خود 
 "درصورتی که بعد از این اطالع مقام مافوق کتبا.مغایرت دستور را با قوانین ومقررات به مقام ما فوق اطالع دهند "دهند ، مکلفند کتبا

رد ، کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد اجراي دستور خود را تائید ک
 ..بودو پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد

ات قانون رسیدگی به تخلف 8ماده  13الزم به ذکر است که سرپیچی ازاجراي دستورهاي مقام هاي باالتر در حدود وظایف اداري ،طبق بند 
 .اداري ، تخلف محسوب می گردد

 چنانچه تخلف کارمندي جنبه جزائی نیز داشته باشد تکلیف چیست؟ •

قانون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات  19براساس ماده 
یدگی و راي قانونی صادر نمایدو مراتب را براي رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی اداري مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رس

چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت .هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود.صالح ارسال نماید
 .م نمایداین قانون اقدا 24باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداري طبق ماده 

 آیا مجازات اخطار بدون درج در پرونده پرسنلی نیاز به حکم اجرائی دارند؟  •

 .با ابالغ راي ، اجرا شده تلقی می گردد "مجازات اخطار نیاز به صدور حکم کارگزینی ندارند و صرفا

 در صورت خودداري از تخلیه خانه سازمانی توسط کارمند ، تکلیف چیست؟  •

وماده  1346قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب  3به موجب ماده : ت عمومی دیوان عدالت اداري هیا 20/6/79- 195راي 
ضمانت اجراي عدم تخلیه (( هیات وزیران  19/10/73آئین نامه مربوط ، شرایط استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب  12

آئین  15ن مربوطه بوده و عالوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده خانه سازمانی ، ضبط حقوق ومزایاي کارمند به نفع سازما
 .))...نامه مرقوم ، نسبت به تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید

 آیا اعمال خالف شئون شغلی فقط منحصر به محیط کار می باشد؟  •



محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در مراجع قضائی یا وقوع آن در ...( ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین  "اصوال
 ...از مصادیق اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري می باشد ) عدم رسیدگی آن تاثیري در ماهیت قضیه ندارد

 آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی حق طرح شکایت خود را در هیاتها دارد؟  •

دستورالعمل هیات عالی نظارت، هیاتهاي بدوي یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعالم اشخاص ، اعم از ارباب رجوع ،  18به استناد ماده 
مرد یا کارمندان ،مدیران ، سرپرستان اداري ، بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج 

ئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور و هم چنین درموارد نقض راي توسط دیوان قانون ، دفاتر بازرسی و پاسخگو 17و  12درماده 
 .عدالت اداري یا هیات عالی نظارت ، حسب مورد شروع به رسیدگی می نماید

 .رعایت سلسله مراتب اداري در اعالم تخلف به هیات الزم نیست -1تبصره 
 .هیات نخواهد بودانصراف شاکی یااعالم کننده ، مانع رسیدگی  -2تبصره 
 .شکایات فاقد نام ونشانی و امضاي شاکی قابل رسیدگی نخواهدبود: دستورالعمل 49تبصره ماده 

 مشغول بکار شود؟  "آیا افراد غایب می توانند مجددا •

ت به اشتغال آنها افراد غایب چنانچه در حین رسیدگی به پرودنه در مرحله بدوي یا تجدید نظر درخواست اشتغال بکار دهند باید نسب -1
 .اقدام کرد

پس از صدور  -3.حکم آنها صادر نشده باشد در صورت اعالم آمادگی می توانند مشغول بکار شوند 17افرا د غایب که در اجراي ماده  -2
کم اخراج درمورد ح -4.که قعطی استباید اخراج شوند و نمی توانند مشغول بکار شوندهرچند اعتراض کرده باشند 17حکم اخراج ماده 

 ):در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد(چند صورت دارد 17ماده 
 تائید را ي -
 نقض و صدور راي انفکاکی -
 حکم اشتغال وي صادر و مشغول بکار می گردد: نقض و صدور راي غیر انفکاکی  -
 در صورت نقض راي قطعی ، بااعالم آمادگی مشغول بکار می گردد -

 ق افرادي که با راي دیوان عدالت اداري اعاه بخدمت می شوند چگونه است؟ نحوه پرداخت حقو •

درمواردي که مستخدمین ذیربط در اجراي آراي قطعی دیوان عدالت اداري به خدمت اعاده می شوند ، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ 
نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با ابالغ راي تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم 
قانون استخدام  124ماده ) ژ(حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند

کمک ) بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها ( حقوق مبنا و افزایش سنواتی  "کشوري است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفا
 .و اوالد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل پرداخت است هزینه هاي عائله مندي

آیا چنانچه براي مستخدمی از سوي دادگاه راي برائت یا صدور منع تعقیب صادر شود مشمول دریافت  •
 حقوق می شود؟ 



انفصال  چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وي گردد در این صورت دوران بازداشت و حبس وي با حالت
موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه قابل پرداخت به سایر کارکنان 

حسب مقررات بایدپرداخت شده و از این جهت تفاوتی بین آنها وجود ) ایام عید و تابستان(آموزشی مدارس در زمان تعطیلی مدارس 
 .ندارد

ارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی است می توان به او یا عائله او قمستی از آیا می توان به ک •
 حقوق را پرداخت نمود؟ 

پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا ماموریت می باشد بنابراین عدم ) ج
ر خدمت حاضر نشده غیت محسوب می گرددوپرداخت تمام یاقسمتی از حقوق به وي مجوز حضور کارمندي که در بازداشت است و س

 .قانونی ندارد

آیاچنانچه فردي بدلیل غیبت غیرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آیا مشمول دریافت حقوق می  •
 گردد؟ 

به عبارت دیگر اگر .در حق دولت استیفا گردمجازات کسرحقوق ،غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وي 
حقوق وفوق العاده شغل گردد عالوه براعمال مجازات مذکور ، از تاریخ ابالغ راي ، باید چنانچه  3/1کسی به اتهام غیبت ،محکوم به کسر 

 .حقوق این ایام به وي پرداخت گردیده است از وي مستمرد و به حساب دولت واریز گردد

 ق شامل چه بندهائی از حقوق می گردد؟ مجازات کسر حقو •

قانون ، محکوم می شوند ،  9حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده  3/1کارکنانی که به موجب آراي هیاتها به مجازات کسر تا 
 .گرفتمشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را در برنخواهد  "صرفا

 چیست ؟  17کمیسیون ماده  •

قانون است از طریق  17ماه از سوي وزیر که از اختیارات ماده  4ماه و متناوب  2قبل از رسیدگی به موضوع غیبت غیرموجه متوالی 
یر کمیسیون دراستان رسیدگی مقدماتی صورت می پذیرد و این کمیسیون می تواند متشکل از رئیس سازمان ،رئیس هیات بدوي ، مد

 .ارزیابی عملکرد و رئیس امور اداري سازمان باشد

تحت هرنامی، تخلف اداري محسوب می ) گلدکوئیست(آیا عضویت و هرنوع همکاري در شرکتهاي هرمی  •
 گردد؟ 

 1واصالح تبصره  1369قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي کشور ، مصو ب  1طبق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 
تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیري در بنگاه ، :به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است  14/10/84آن که در تاریخ  2ماده 

موسسه شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوي که اعضاي جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگري را 
ه انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می شودو مرتکب به مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم می جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبک

تاسیس ، قبول ( بنابراین فرهنگیانی که پس از الزم االجرا گردیدن این قانون ، همچنان یکی از عناوین مجرمانه مندرج در این قانون .شود



این عناوین را کسب نمایند عالوه براینکه عمل آنان برخالف  "دارا باشند و یا جدیدارا) نمایندگی ، عضوگیري در بنگاه ،موسسه یاگروه
 قانون و جرم تلقی می گردد

... لذا .طبق فتواي مراجع عظام ومجتهدین ، فعل خالف شرع بوده و اموال حاصل از این طریق نیز غیر قانونی و نامشروع محسوب می گرد
مجلس شوراي اسالمی بوده و تخلف اداري محسوب می  72انون رسیدگی به تخلفات اداري مصوي ق 8ماده  1فعل آنان منطبق بر بند 

 .گردد

 آیا براي متهمینی که به هیاتها دعوت می شوند باید حکم ماموریت صادرشود؟  •

حضور در جلسه هیاتها بنظر به اینکه براي رسیدگی به پرونده هاي اتهامی ، در برخی موارد الزم است متهمین یامطلعین پرونده جهت 
 دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجاکه اصل بر برائت افرا می باشد
وتاهنگامی که تخلف فرد به موجب راي قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد ، منطبق با مقررات ورعایت عدل 

مقرر فرمائید درمورادي که فرد یاافرادي جهت حضور در جلسه هیات بدوي یا تجدید نظر رسیدگیبه  وانصاف نمی باشد، لذا مقتضی است
دعوت بعمل می آید اداره مربوطه با رعایت مقررات ، حکم ماموریت اداري براي اینگونه افراد صادر و نسبت به  "تخلفات اداري کتبا

 .ن استخدام ، اقدام نمایدقانو 39پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 
دعوت بعمل می آید مراتب جهت صدورحکم  "درمواردي که از افرادي به عنوان متهم یا مطلع یا شهود ، جهت حضور در هیات کتبا

 .ماموریت اداري فرد یا افراد دعوت شده به اداره مربوطه اعالم فرمائید تا اقدام مقتضی معمول گردد

 آیا می توان پرونده اتهامی افراد را در اختیار دیگران قرار داد؟  •

مکاتبات هیاتها چون در راستاي تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگري از محتواي آن موجب هتک حیثیت افراد 
موجب مجازات است بنابر این مکاتبات هیاتها  است و با توجه به اهمیت حفظ آبروي همکاران هر گونه پخش موارد اتهامی ممنوع بوده و

 .پرونه هاي اتهامی افراد محرمانه می باشد و به هیچ عنوان نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. باید به صورت محرمانه باشد

 آیا جرائم مربوط یه مشروبات الکلی جزو تخلفات اداري است؟  •

 .قانون رسیدگی به تخلفات اداري است 8ماده  1جرائم مربوط به مشروبات الکلی جزء تخلف بند
 :1375قانون مجازات اسالمی مصوب  703و702مواد : به استناد ماده واحده

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهدیا حمل یا نگهداري کند یا در اختیار دیگري : 702ماده 
کاالي ) تجاري(برابر ارزش عرقی 2حبس و یا هفتاد و چهار ضربه شالق و نیر پرداخت جزاي نقدي به میزان قرار دهد به سمه ماه تا یکسال 
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد وواردکننده صرف نظر از میزان آن به : 703یاد شده محکوم می شودماده 

 ماه 6
کاالي یادشده محکوم می ) تجاري(برابر ارزش عرقی 2و نیز پرداخت جزاي نقدي به میزان  سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شالق2تا 
 .رسیدگی به این جرم در صالحیت محاکم عمومی است. شود

 
معاونت یا مشارکت نمایند ،عالوه بر تحل  703و702درجرائم موضوع مواد ... هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهاي دولتی یا:  2تبصره 
 .ي مقرر به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شدمجازاتها



 آیا مسئولین ملزم به پاسخگوئی به مکاتبات هیاتها هستند؟  •

دستورالعمل هیات عالی نظارت، همه مسئولین و دستگاههامکلف به همکاري و پاسخ به  25آئین نامه اجرائی و نیز ماده  16به استناد ماده 
 .ا هستنداستعالمات هیاته

روز مکلف به پاسخگوئی به هیات هستند ونیز برابر تبصره آن ،وزارت اطالعات ظرف  30مراجع قضائی حداکثر ظرف ) آ(29برابر ماده 
آئین نامه ، کلیه نامه هاي هیات باید بطور مستقیم و بدون بازگشائی در  11براساس ماده .روز مکلف به پاسخگوئی به هیاتها هستند 10

 .یاتها قرار گیرداختیار ه

درصورت نقض راي هیاتها توسط دیوان عدالت اداري یا هیات عالی نظارت ، وضعیت کارمند چگونه  •
 خواهددود؟ 

هیات عالی نظارت ، درصورت نقض راي آراي هیاتها توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداري  1/11/85براساس تصمیم مورخ 
اشی از اجراي راي زایل شده و مدت انفصال موقت ، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام بارعایت ، بایستی آثار ن) بخصوص انفصال(

درمورد مجازات انفصال  "مشخصا(چنانچه پس از اجراي آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري . مقررات قابل پرداخت است
 )موقت

نقض شود بایستی آثار ناشی از اجراي راي اولیه زایل شده وراي قطعی دوم از این آراء از سوي هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداري 
تاریخ ابالغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود بنابراین با توجه به مراتب اعالم شده دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم غیبت موجه 

ت مقررات مربوط به وي پرداخت گردد و به شرط پرداخت تلقی شده و باید براي مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعای
کسور قانونی دوران مذکور از سوي ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد و چون مستخدم موصوف 

خدمتی انجام نداده که منجر به  "درمدت انفصال موقت عمال
 .جربی به منظور ارتقا گروه مجوزي نداردکسب تجربه شود لذا محاسبه این مدت از نظر ت

 

 آیا رعایت نکردن حجاب تخلف اداري محسوب می شود؟  •

 .قانون رسیدگی به تخلفات اداري ، رعایت نکردن حجاب اسالمی تخلف اداري محسوب می شود 8ماده  20بر اساس بند 
 و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی کسانی که درانظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع: 1تبصره

 .محکوم می گردند 2باشد ،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی ازمجازاتهاي مذکور در ماده
 :می شود درصورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی ازمجازاتهاي فوق به یکی از مجازاتهاي زیر محکوم: 2تبصره ماده

 سال 2انفصال موقت به مدت 
 اخراج و انفصال از خدمات دولتی

 سال در کلیه وزارتخانه ها 5محرومیت استخدام به 
 

 قانون رسیدگی 8ماده  21و  20که به موجب بندهاي ) برادران(، و پوشش اسالمی ) خواهران(رعایت نکردن حجاب اسالمی 
سوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط ادارات را نیز تخلف اداري مح 1373به تخلفات اداري مصوب 

 .. شامل می شود



 ابالغ واقعی چیست؟  •

 .ابالغ گردد) شخصی که نامش در برگ ذکر شده است(به شخص مخاطب "یعنی ابالغ اوراق ، مستقیما

 ابالغ به بستگان یا خادم متهم چگونه است؟  •

و باید ) قانون 91ماده.(البته مالك ،آخرین آدرسی است که متهم اعالم کرده است.متهم باید انجام شود) محل سکونت(فقط در اقامتگاه 
 .در محل سکونت نامبرده ابالغ شد: در ذیل برگ مربوط قید شود که 

 آیا به مستاجر متهم هم می توان ابالغ داد؟  •

 .خیر

 اع کرد تکلیف چیست؟ اگر بستگان یا خادم متهم از گرفتن ابالغ امتن •

اعالمیه اي خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذیل تنظیم ، یک نسخه از آن را درمحل سکونت وي چسبانده و نسخه دیگر، همراه با برگ 
 ابالغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابالغ آن را امضاء کرده است به

 ):قانون 93ماده (ددهیات ارسال می گ

 درصورت امتناع متهم از گرفتن ابال غ ، تکلیف چیست؟  •

 )قانون 90عبارت اخیر ماده(مامور ابالغ ، مراتب امتناع متهم را در ابالغ نامه قید کرده ، امضاء می کند و به هیات ارسال می دارد

اگر در محل سکونت متهم ،نه خودش ونه بستگان و خادمش حضور نداشته باشند ، ابالغ را چگونه باید انجام  •
 داد؟ 

پاسخ داده شد اعالمیه اي در و نسخه خطاب به متهم تنظیم ویک نسخه را درمحل سکونت وي چسبانده ونسخه دیگر  "همان طور که قبال
و ساکنین از  "،در اعالمیه مذکور بجاي جمله )متن اعالمیه در سواالت قبل ذکر شده است(همراه برگ ابالغ به هیات ارسال می گردد

یک نوبت هم به مدت یک ماه در روزنامه  "نوشته شود و ثانیا "هیچکس در محل نبود  "، جمله  "گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند
 )قانون آئین دادرسی مدنی 94ماده (کثیر االنتشار منتشر گرد

درمواردي که اعالمیه درب منزل متهم نصب یا تحویل بستگان می شودتاریخ ابالغیه ازچه زمانی محسوب  •
 می شود 

 تاریخ چسباندن یا تحویل به بستگان ، تاریخ ابالغ محسوب می شود:قانون آئین دادرسی مدنی  96به استناد ماده 

 مانی محسوب می شود؟ درمواردي که ابالغ ازطریق روزنامه است تاریخ ابالغ ازچه ز •

 .چنانچه پس از تاریخ یک ماه از درج آگهی در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابالغ قانونی انجام شده است

 چه کسانی نمی توانند امر ابالغ را انجام دهند؟  •



جه سوم ازطبقه دوم داشته باشد و یا وقتی که متهم با مامورابالغ قرابت سببی یا نسبی تادر: قانون آئین دادرسی مدنی  106به استناد ماده 
 .نمی تواند امر ابالغ را عهده دار شود. دعواي مدنی یا جزائی داشته باشند

 در زمان ابالغ اتهام یا راي صادره در ذیل برگ ابالغ اتهام یا راي صادره چه مواردي بایدقیدگردد؟  •

انچه به بستگان ابالغ شود باید نسبت شخص تحویل گیرنده با متهم و هم چن(، نام گیرنده ابالغ )به حروف باید نوشته شود( تاریخ ابالغ 
 ، امضا گیرنده ، نام مامور ابالغ، امضا مامور ابالغ)چنین اینکه در محل سکونت ابالغ شده است، قید گردد

 کدام یک از آراي صادره نیاز به حکم اجرائی ندارند؟  •

 . راي اخطار کتبی بدون در درج در پرونده نیاز به حکم اجرائی ندارد

 تاریخ صدور حکم اجرائی آراي قطعی چه زمانی است؟  •

، هم چنین در صورتی که متهم در حالت آماده بخدمت .حکم اجرائی آراي قطعی ، بایستی هم زمان با ابالغ به متهم صادر و اجرا گردد
 )قانون هیات 13ماده  3تبصره (حکم آماده بخدمت وي لغو می شود باشد ، با ابالغ راي قطعی ،

 حکم اجرائی آراي قایل پژوهش چه زمانی باید صادر گردد؟  •

روز از تاریخ ابالغ حکم اجرائی صادر و  30به راي خود اعتراض نکرده باشد ، پس از ) ماه 1(در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی 
در مهلت مقرر قانونی به راي اعتراض کرده باشد ، پس از صدور راي هیات تجدید نظر و ابالغ آن به متهم ، حکم و چنانچه .اجرا می گردد

 آراي هیات تجدیدنظر از نوع آراي قطعی( اجرائی صادر و اجرا می گردد
 )ر و اجرا گرددهستند که می بایستی همانند آراي قطعی ، هم زمان با ابالغ راي و امضا توسط متهم ،حکم اجرائی صاد

 

 وضعیت کارکنانی که به راي قابل پژوهش هیات بدوي اعتراض کرده چگونه است؟  •

در صورت اعتراض به راي قابل پژوهش ، راي هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور راي می باشدو چنانچه متهم 
می شود و اداره مربوطه باید )غیبت(مرتکب تخلف جدید "ردد وگرنه مجددادر حال غیبت است ، همزمان با اعتراض باید مشغول بکار گ

هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به  "اعالم تخلف کند و الزم است مسئول کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کندضمنا "مجددا
 .آئین نامه  16وع می باشد مگر با رعایت تبصره ماده کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به راي قطعی نشده است ممن

 رسیدگی به پرونده همکارانی که دچار مشکالت روحی و روانی هستند به چه طریق صورت می گیرد؟  •

نظر به اینکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئولیت محسوب می شود و شخص در این حالت مسئول اعمال خود نیست چنانچه 
نظر کمیسیون پزشکی ، افراد مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسیدگی به اتهام این افرادوجاهت قانونی ندارد و در صورتی که طبق 

پس از تشکیل پرونده ، موضوع معلوم گردد باید پس از تحصیل نظریه پزشکی ، پرونده مختومه شود و مراتب جهت طی مراحل الزم براي 
 .تخدم به کارگزینی ارسال گردداعمال از کارافتادگی مس



چنانچه پس از بررسی هیات ، تخلف متهم محرز نگردد ، آیا متهم می تواند تحت عنوان گزارش خالف واقع  •
 به هیات شکایت یا درمراجع قضائی اعاده حیثیت کند؟

نموده و گزارش تخلف نمایدچنانچه پس از اگرشاکی داراي مقام اداري است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی 
بررسی ،هیات تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شوداما اگر گزارش داده شده 

خالف واقع و باسوء نیت واز روي عمد باشد و وقوع آن توسط هیات محرز نگردد با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خالف  "کال
با قصد هتک حیثیت ) شخص حقیقی یا حقوقی(اقع در امور اداري قابل رسیدگی است و چنانچه مشکی عنه مدعی باشد گزارش دهنده و

 .اقدام به ارایه گزارش نموده موضوع قابل پیگیري در مراجع قضائی است... وعناوین مجرمانه مانند توهین وافتراو

رجاع موضوع به مراجع قضائی را نماید آیا بازهم موضوع چنانچه شاکی درخواست عدم ا 19دراجراي ماده •
 به مراجع قضائی ارجاع می گردد؟ 

هیات باید موضوعاتی که عناوین مجرمانه دارند را براي رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد و رضایت  19مطابق ماده
ردد ، بلکه شاکی می تواند باحضور در مرجع قضائی ،مطابق قوانین کیفري شاکی در این مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائی نمی گ

 .اعالم گذشت نماید

 چنانچه همکارانی جهت احقاق حقوق خود از رفتن به کالس خودداري کنند تکلبف چیست ؟ 

رسیدگی هستند و در  قانون باشد هیاتها مکلف به 8ماده  33و  32چنانچه موضوع مذکور قابل تطبیق با یکی از عناوین بندهاي 
 .قانون قابل رسیدگی است 8ماده ) تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري( 19غیرابنصورت موضوع منطبق بر بند

رسیدگی به پرونده متهمینی که داراي پرونده سنگین در مراجع قضائی بوده وسیدگی به آنها مدت زیادي  •
 به طول می انجامد در هیاتها چگونه است؟ 

قانون ، هیات مکلف است مستقل از مراجع قضائی ، موضوع را از حیث تخلف اداري رسیدگی وراي مقتضی را صادر نماید  19وفق ماده 
لیکن پروند هاي حساس مانند قتل و امثال آن بهتر .قانون عمل نماید 24،طبق ماده  19و چنانچه راي مراجع قضائی ، برائت باشد ، وفق ماده 

 .قانون اقدام گردد 19جع قضائی مفتوح باشد و سپس برابر ماده است تاپس از صدور راي مرا

 ؟ .تخلف مستخدمین مامور در سایر سازمانها و دستگاهها چگونه پیگیري می گردد •

آئین نامه اجرائی قانون ، رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده است بر عهده هیاتهاي محل  8ماده  1مطابق تبصره 
 .ریت استمامو

 آیا صدور چک بالمحل تخلف اداري محسوب می شود؟  •

صدور چک بالمحل فی نفسه یک از موضوعات تخلفات اداري محسوب نمی گرد و قابل طرح ورسیدگی در هیاتها نمی باشدمگر اینکه 
 باشد وصادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد وانگیزه خدعه و فریب داشته 

مانند مراجعه طلبکاران به محیط ادار ي و محل کار کارمند و انعکاس موضوع دراداره و (فعل وي داراي آثار سوء اداري و اجتماعی 



باشد در غیراینصورت می تواند ازمصادیق اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري محسوب و تحت همین عنوان ابالغ اتهام و ) اجتماع 
 .گرددرسیدگی می 


