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 7/9/1372مصوب  قانون رسيدگي به تخلفات اداري

 مجلس شوراي اسالمي

 و حدود و وظايف كيالتتش -فصل اول

مشمول اين ي ها دستگاهدر هر يك از  1رسيدگي به تخلفات اداري منظور به -1ماده 

تشهيي    "رسيدگي بهه تخلفهات اداري رارمنهدان    هيأت"تحت عنوان ي يها هيأت، قانون

 .باشد ميي بدوي و تجديدنظر ها هيأتي مزبور شام  ها هيأت. خواهد شد

مررهز وزارتخانهه يها سهازمان م هتل  دو تهي و نيهز         تجديدنظر در هيأت -1تبصره 

وزيران خواهد  هيأت تصويب بهآنها  مشمول اين قانون ره فهرستي ها دستگاهتعدادي از 

 .هايي خواهد بود داراي شعبه زوم و در صورت  شود ميتشيي  ، رسيد

تجديهدنظر در مررهز    هيهأت  نظارت يهك  عا ي هيأت در صورت تشخيص -2تبصره 

 .گردد ميتشيي  ، ره ضرورت ايجاب نمايد ها ستانابرخي از 

بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصهلي و يهك يها دو    ي ها هيأتهريك از  -2ماده 

 وره با حيم وزير يا باالترين ملام سازمان م تل  دو تي مربوط  باشد مي ا بدل عضو علي

و  شهوند  مهي  موضوع تبصره ماده يك بهراي مهدت سهه سهال منصهوب     ي ها دستگاهساير 

                                                                                                                                                       

بها توههه بهه عمهوم و     هاي عمومي ديوان عدالت اداري:  هيأت 6/12/1385 -809و  808رأي  -1

شمول قانون مزبور ره ملرر داشته، منظهور   درخصوص اطالق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري

 31/2/1383 -183هاي  از رارمندان رليه راررنان رسمي، ثابت، دائم، پيماني، و قراردادي است. دادنامه

شعبه ششم تجديهدنظر در حهدي رهه     16/12/1382-1268شعبه دهم تجديدنظر  31/4/1382-495و 

باشهد،   ي درباره رارمندان قراردادي هههاد سهازندگي مهي   شمول قانون رسيدگي به تخلفات ادار متضمن

قهانون ديهوان عهدا ت     43شود. اين رأي به استناد مهاده   موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي

 االتباع است. ربط الزم اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع اداري ذي
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 .انتصاب مجدد آنان بالمانع است

ا بهدل بهه ههاي آنهان انجهام و يفهه        اعضاي علي، در غياب اعضاي اصلي -1تبصره 

 .خواهند نمود

 نهد توان مهي نبدوي يك دستگاه ي ها هيأتا بدل  هيچ يك از اعضاي اصلي و علي -2تبصره 

در  نهد توان مهي نذرور اعضهاي مه   همچنهين  .تجديدنظر همان دستگاه باشند هيأت عضو زمان هم

 .اند شررت نمايند دادهرأي  هايي ره در هنگام رسيدگي بدوي به آن تجديدنظر پرونده

بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يها بهاالترين   ي ها هيأتبررناري اعضاي  -3ماده 

 و تصهويب  1مهاده   1موضهوع تبصهره   ي هها  دسهتگاه ملام سازمان م تل  دو تي و ساير 

 .گيرد ميت صورت نظار عا ي هيأت

 يبدوي اسهت و آرا  هيأت صالحيت رسيدگي به تخلفات اداري رارمندان با -4ماده 

در . اسهت  االههرا  الزمقطعهي و  ، قاب  تجديدنظر نباشد از تاريخ ابالغ ره صورتيصادره در 

، رأي روز از تهاريخ ابهالغ   30مورد آرايي ره قاب  تجديدنظر باشد هرگهاه رارمنهد  هر     

 هيهأت  آراي. رسهيدگي اسهت   هتجديهدنظر ميلهب به    هيأت، يدنظر نمايددرخواست تجد

 .است االهرا الزمتجديد نظر از تاريخ ابالغ قطعي و 

بدوي قاب  تجديدنظر باشد و متهم  ر  مهلهت ملهرر    رأي هيأت هرگاه -1تبصره 

و از تاريخ انلضاي مهلت ياد  يابد ميصادر شده قطعيت رأي  درخواست تجديدنظر ننمايد

 .است االهرا الزم شده

آيد و در هر صهورت   مي عم  به طبق قانون آيين دادرسي مدنيرأي  ابالغ -2تبصره 

 .روز نبايد تجاوز رند 30و ابالغ آن از رأي  فاصله بين صدور

، دالي  و تهيه و تيمي  اطالعهات و مهدار    آوري همعت ريع در  منظور به -5ماده 

 و تعداد اعضا، شرح و ايب. تحليق استفاده نمايند از يك يا چند گروه ندتوان مي ها هيأت

 .شود مياهرايي اين قانون مشخص  نامه آييندر ، تحليقي ها گروهشرايط عضويت در 

بهدوي و تجديهدنظر م هتل  از    ي هها  هيهأت تحليق ههر يهك از   ي ها گروه -تبصره

 در تحليلهات مربهوط بهه مراحه  بهدوي و      دتوانه  مهي ييديگر بوده و يك گروه تحليهق ن 

 .تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحليق نمايد

بدوي و تجديدنظر عالوه بر تدين به دين مبين اسهالم و  ي ها هيأتاعضاي  -6ماده 
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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

 ؛تأه  -1

 ؛سال سن 30حداق   -2

 .ديپلم يا معادل آن ق  مدر  تحصيلي فوقحدا -3

 عها ي  هيهأت  تأييدمدر  ديپلم ح ب مورد با داشتن  در موارد استثنايي -1تبصره 

 .نظارت بالمانع است

حلهوقي عضهويت داشهته باشهد و      م هاي  آشهنا بهه    نفر يكبايد  هيأت در هر -2تبصره 

از بهين راررنهان همهان     بهدوي و تجديهدنظر بايهد   ي هها  هيأتحداق  دو نفر از اعضاي اصلي 

 .به اين سمت منصوب شوند، ا وزارتخانه ره حداق  پنج سال سابله رار دو تي دارنديسازمان 

 رسهيدگي و صهدور  در بدوي يا تجديدنظر در موارد زيهر  ي ها هيأتاعضاي  -7ماده 

 :شررت نخواهند رردرأي 

 ؛دسوم داشته باش با متهم قرابت ن بي يا سببي تا درهه دوم از طبله هيأت عضو (ا ب

با متهم دعواي حلوقي يا هزايهي داشهته يها در دعهواي طهرح شهده        هيأت عضو (ب

 .باشد نفع ذي

 اداري تخلفات -فصل دوم

 :تخلفات اداري به قرار زير است -8ماده 

 ؛دارياشغلي يا شؤون  اعمال و رفتار خال  -1

 ؛نلض قوانين و ملررات مربوط -2

آنهها   رهوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قهانوني ايجاد نارضايتي در ارباب  -3

 ؛بدون د ي 

 ؛هتك حيثيت، ايراد تهمت و افترا -4

 ؛اخاذي -5

 ؛اختالس -6

 ؛اداري در اهراي قوانين و ملررات ن بت به اشخاصغير رض يا روابطغتبعيض يا اعمال  -7
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 ؛تر  خدمت در خالل ساعات مو ب اداري -8

 ؛ورود به مح  خدمت يا تيرار خروج از آن بدون ر ب مجوز تيرار در تاخير -9

 ؛ايراد خ ارات به اموال دو تي، ت امح در حفظ اموال و اسناد و وهوه دو تي -10

 ؛اداري  افشاي اسرار و اسناد محرمانه -11

 ؛مجاز با اتباع بيگانهغير ارتباط و تماس -12

 1؛ر حدود و ايب اداريباالتر د هاي ملامسرپيچي از اهراي دستورهاي  -13

 ؛انگاري در انجام و ايب محول شده راري يا سه  رم -14

 ؛و مديران در ندادن گزارش تخلفات رارمندان تحت امر رؤساانگاري  سه  -15

 ؛گواهي يا گزارش خال  واقع در امور اداري ارايه -16

رگونهه  نچه در قوانين و ملررات تعيهين شهده يها اخهذ ه    آاز  غير وهوهي گرفتن -17

 ؛شود ميخواري تللي  ما ي ره در عر  رشوه

د يا خهودداري از ت هليم   نت ليم مدار  به اشخاصي ره حق دريافت آن را ندار -18

 ؛ره حق دريافت آن را دارند يمدار  به اشخاص

 ؛تعطي  خدمت در اوقات ملرر اداري -19

 ؛رعايت نيردن حجاب اسالمي -20

 2؛ميو شعاير اسالشؤون  رعايت نيردن -21

                                                                                                                                                       

قانون استخدام  54ا عنايت به ماده بهيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  20/6/1379-195رأي  -1

هاي رسيدگي به تخلفات اداري تمرد، عدم اطاعت از دستور قانوني ملهام   رشوري و ملررات قانون هيأت

مافوق در قلمرو و ايب و تيا يب پ ت ثابت سازماني مربوط است ره چون امتنهاع از تخليهه و تحويه     

شهود بنهابراين    صدي م تخدم دو هت مح هوب نمهي   خانه سازماني از نوع و ايب و تيا يب شغ  مورد ت

شعبه دوازدهم ديوان ره متضمن اين معنا است موافهق اصهول و    3/10/1375مورخ  575دادنامه شماره 

قانون ديوان عدا ت اداري بهراي   20گردد. اين رأي مطابق ق مت اخير ماده  موازين قانوني تشخيص مي

 االتباع است. ابه الزمشعب ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مش

بهها توههه بهه محتويههات    -اوالًهيأأت عمأومي ديأأوان عأدالت اداري:     15/7/1386-524رأي  -2

هاي صادره، وهود تناقض بين آراي شعب سوم بدوي و چهارم تجديدنظر  ا ذرر و دادنامه هاي فوق پرونده

 بدوي و هفتم تجديدنظر محرز است. 14با آراي شعب 

قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات      8ماده  21ل خال  شؤون و شعائر اسالمي موضوع بند ارتياب اعما -ثانياً
← 
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 ؛توزيع و خريد و فروش مواد مخدر، حم ، نگهداري، اختفا -22

 ؛استعمال يا اعتياد به مواد مخدر -23

 ؛و تحليلاتيآموزشي  يها سمت شغ  دو تي ديگر به استثنايداشتن  -24

 ؛يا موقعيت شغلي و اميانات و اموال دو تيشؤون  مجاز ازغير هر نوع استفاده -25

 ؛دن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دو تيهع  يا مخدوش نمو -26

امتحاني  سؤاالتافشاي ، مدار  و دفاتر امتحاني، اوراق، سؤاالتدست بردن در  -27

 1؛آنها يا تعويض

                                                                                                                             
 باتوهه به اطالق حيم مزبور مليد و محدود به محه  و محهيط و سهاعات رهار     7/9/1372اداري مصوب 

( آن قانون نيز هرگاه خطاي اداري واهد عنوان ييي از هرايم مندرج 19اداري ني ت و به صراحت ماده )

صهالح ميلهب اسهت بهه تخلهب م هتخدم        هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ذي ،هزايي باشد در قوانين

صالح  خاطي رسيدگي و رأي ملتضي صادر و مراتب را ههت رسيدگي به اص  هرم به مرهع قضايي ذي

شهعبه سهوم بهدوي ديهوان مبنهي بهر رد        17/6/1379مورخ  1159اعالم نمايد. بنابراين دادنامه شماره 

ن بت به رأي قطعي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ره به موههب دادنامهه   اعتراض شاري 

ا ذرر است،  شعبه چهارم تجديدنظر ديوان تأييد شده در حدي ره متضمن مراتب فوق 455-2/3/1381

قانون ديهوان   43و ماده  19ماده  2شود. اين رأي به استناد بند  مي صحيح و موافق قانون تشخيص داده 

 االتباع است. ربط در موارد مشابه الزم ت اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع اداري ذيعدا 

موضهوع شهيايت و   هيأت عمومي ديوان عأدالت اداري:   14/7/1375-143وحدت رويه رأي  -1

 ديوان عدا ت اداري 18و  14خواسته... اعالم تعارض آراي صادره از شعب 

چنين رأي صادر نموده اسهت: نظهر بهه     6/5/1372-722دادنامه شرح  شعبه چهاردهم. به مقدمه: الف(

افشاي سهؤاالت امتحهاني    9/4/1371قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  8ماده  18اين ره در بند 

يا تعويض آنها تخلب شناخته شده در حا ي ره در اين مورد اعالم شده ره متن امالي مهذرور در چنهد   

آموزان گفته شده است و با توهه به  چند نفر از معلمين مطرح و براي دانش وسيله روز پيش از امتحان به

آموزان رالس دوم ابتدايي بوده است و با توهه بهه ايهن رهه افشهاي      اين ره امالي مورد ادعا براي دانش

يا تعويض آنها غيراز موردي است ره قبالً مشابه آن سؤاالت در رالس طرح شده باشهد  سؤاالت امتحاني 

ر به اين ره در همين حد هم د يلي بر اثبات تخلب شاري در پرونده امر ني ت.  ذا شيايت شهاري،  و نظ

شهعبه هجهدهم، چنهين     (ب ؛گردد وارد و موهه تشخيص و حيم بر ابطال رأي مذرور صادر و اعالم مي

رج در رأي صادر نموده است: شيايت شاري از رأي هيأت بدوي تخلفات اداري داير به توبيخ رتبهي بها د  

پرونده به  حاظ اين ره ايراد مؤثري ابراز نگرديده و رأي مذرور هم منطبق با ملررات صادر شهده اسهت   

 گردد. وهاهت قانوني نداشته حيم به رد شيايت شاري صادر و اعالم مي
← 
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 ؛برخال  ضوابط، دادن نمره يا امتياز -28

 ؛يا متوا يمتناوب  صورت به موههغير غيبت -29

 ؛يسوء استفاده از ملام و موقعيت ادار -30

 م رهردن وو محموالت پ تي يا معهد  ها پارتبازرسي يا باز رردن ، اختفا، توقيب -31

 ؛و استراق سمع بدون مجوز قانونيآنها 

رهاري   يا تحريك ديگران به رارشيني يا رم ساختنوادار ، رارشيني و شايعه پرارني -32

 ؛د غيرقانونيو ايراد خ ارت به اموال دو تي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصي  ملاص

، يا تحريك به برپايي تحصهن ، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، شررت در تحصن -33

 ؛اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصي  ملاصد غيرقانوني

 ؛اند شدههاي ضا ه ره از نظر اسالم مردود شناخته  عضويت در ييي از فرقه -34

فعا يهت يها   داشهتن   يا منبهع خبهري و   مأمور عنوان بهله همياري با ساوا  منح -35

 ؛دادن گزارش ضد مردمي

بر نفي اديان ا ههي  مبتني آنها  اساسنامها يره مرامنامه يي ها زمانساعضويت در  -36

 ؛آنها است يا طرفداري و فعا يت به نفع

 ؛آنها محارب يا طرفداري و فعا يت به نفعي ها گروهعضويت در  -37

 .در تشييالت فراماسونريعضويت  -38

 ها مجازات -فصل سوم

 :از عبارتندزير  ترتيب بهاداري  تنبيهات -9ماده 

                                                                                                                             
شعبه چهارده ديوان استدالل شهده، محتويهات    6/5/1372-722طور ره در دادنامه شماره  همان»رأي: 

مهاده   18بين تحلق و اهتماع عناصر و ارران خطاي اداري افشاي سؤاالت امتحاني موضوع بند پرونده م

اين مبنا صهادر شهده    ( قانون رسيدگي به تخلفات اداري ني ت. بدين ههت دادنامه مذرور ره بر1)* 8

دا ت قانون ديهوان عه   20شود. اين رأي مطابق ذي  ماده  موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي

 .«االتباع است اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع مربوطه در موارد مشابه الزم

باشد ره اين بند در قانون رسيدگي به  مي 1371قانون تخلفات اداري مصوب  8ماده  18منظور بند  -(1)*

 ه است.تصويب شد 18ماده  27مندرج در اين مجموعه، عيناً تحت عنوان بند  1372تخلفات اداري مصوب 
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 ؛اخطار رتبي بدون درج در پرونده استخدامي (ا ب

 ؛توبيخ رتبي با درج پرونده استخدامي (ب

شغ  يا عناوين مشابه حدارثر تا يك سوم از يك مهاه تها    ا عاده فوقر ر حلوق و  (ج

 ؛يك سال

 ؛انفصال موقت از يك ماه تا يك سال (د

 1؛سال تغيير مح  هغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج (ه

ح ههاس و مههديريتي در  هههاي پ ههتملههام و يهها محروميههت از انتصههاب بههه  تنههزل (و

 2؛مشمول اين قانوني ها دستگاهدو تي و ي ها دستگاه

                                                                                                                                                       
هرچنهد تغييهر محه  هغرافيهايي     هيأأت عمأومي ديأوان عأدالت اداري:      13/11/1381-412الف( رأي  -1

م تخدمين دو ت به تلاضا يا رضايت آنان و يا بنا به ملتضيات اداري در صورت اهتمهاع شهرايط و عوامه  مهؤثر در     

قهانون   9مهاده  دو ت به موهب بند ههه  اين زمينه از اختيارات مديريت است،  يين تغيير مح  هغرافيايي م تخدم 

ههاي اداري قلمهداد شهده اسهت و اعمهال آن دربهاره        در زمهره مجهازات   1372رسيدگي به تخلفهات اداري مصهوب   

باشهد. بنهابراين    هاي رسيدگي بهه تخلفهات اداري مهي    م تخدمين خاطي منوط به صدور رأي قطعي از طر  هيأت

منظهور تنبيهه او بها عنايهت بهه محهدوديت        مت م تخدم متخلب بهاعمال اختيار مديريت در ههت تغيير مح  خد

قانون مذرور، وهاهت قانوني ندارد و دادنامه شهماره   12شرح ماده  هاي اداري به اختيارات مديريت در اعمال مجازات

شعبه هشتم بدوي ره با توهه به محتويات پرونده صادر شهده و مبهين ايهن معنهي اسهت،       31/6/1378مورخ  791

اصهالحي قهانوني    20شود. اين رأي به اسهتناد ق همت اخيهر مهاده      ق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميمواف

 االتباع است. ربط در موارد مشابه الزم ديوان عدا ت اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع ذي

 7/9/1372مصهوب  قانون رسيدگي به تخلفات اداري  9ماده »   ه»بند ا.ح.ق:  7/8/1384-5539/7نظريه  -ب

رند  ذا تغيير مح  هغرافيايي خدمت رارمند به مدت يك تها پهنج سهال     مطلق است و چون اطالق افاده عموم مي

گردد و مجري حيم در چنهين وضهعيتي اداره ره  رهارگزيني وزارت دادگ هتري       هاي رشور مي شام  رليه استان

 نمايد. ند مياست ره با ابالغ رأي هيأت مبادرت به صدور ابالغ ههت رارم

قانون رسهيدگي بهه    9طبق بند )و( ماده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  25/6/1380-206رأي  -الف -2

هاي اداري م تخدم متخلب تعيين و اعمال  عنوان ييي از مجازات تنزل ملام به 1372تخلفات اداري مصوب آذرماه 

ت اداري محهول شهده و منحصهراً اعمهال ييهي از      ههاي رسهيدگي بهه تخلفها     آن با رعايت ملررات مربوط به هيهأت 

آن قانون محول گرديهده   12هاي اداري ملرر در بندهاي ا ب، ب، ج و د اين ماده به ملامات مذرور در ماده  مجازات

است. بنابراين تنزل ملام م تخدم رسمي دو ت در ملام اعمال مجازات اداري در مهورد او توسهط ييهي از ملامهات     

شعبه دوم تجديدنظر ديهوان مبنهي بهر تأييهد      23/1/1379مورخ  47قانوني ندارد و دادنامه شماره ا ذرر مجوز  فوق

االشهعار متضهمن    ههاي فهوق   بدوي ره با توهه به محتويات پرونده 17شعبه  26/4/1378مورخ  570دادنامه شماره 

( 20استناد ق مت اخير مهاده )  شود. اين رأي به باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي اين معني مي

ربهط در مهوارد مشهابه     براي شعب ديوان و سهاير مراههع ذي   1/2/1378اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري مصوب 
← 
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 ؛ت يك يا دوساليك يا دوگروه يا تعويق در اعطاي يك يا دوگروه به مدزل نت (ز

سال سابله خدمت دو تي در مورد  20رمتر از داشتن  خدمت در صورت بازخريد (ح

                                                                                                                             
 االتباع است. الزم

قهانون رسهيدگي بهه     9حيم ملرر در بنهد )و( مهاده   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  25/1/1381-12رأي 

تنزل ملام راررنان متخلب واحهدهاي دو تهي مشهمول قهانون مهذرور را در زمهره        ره 1372تخلفات اداري مصوب 

هاي اداري قرار داده است، نافي اختيارات مديريت در تغيير پ ت ثابت سازماني رارمندان واحدهاي مهذرور   مجازات

ه اول ديهوان  شهعب  16/3/1377مورخ  321براساس ضوابط مربوط و ملتضيات اداري ني ت. بنابراين دادنامه شماره 

باشد، موافق اصهول و مهوازين قهانوني تشهخيص      در حدي ره متضمن اين معني مي 76/58عدا ت اداري در پرونده 

بهراي   1/2/1378اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري مصهوب   20شود. اين رأي به استناد ق مت اخير ماده  داده مي

 االتباع است. ربط در موارد مشابه الزم شعب ديوان و ساير مراهع ذي

اساسهي   قهانون  173م هتفاد از مهد ول اصه     هيأت عمومي ديأوان عأدالت اداري:    20/9/1386 -1004رأي 

قانون ديوان عدا ت اداري، م ؤو يت شهعب ديهوان    11ماده  2همهوري اسالمي ايران و ق مت دوم بند )پ( و بند 

دامات واحدهاي دو تي و مأمورين آنهها و آراي  عدا ت اداري رسيدگي به شيايت و اعتراضات مردم از تصميمات و اق

قطعي مراهع اختصاصي اداري به ههت نلض قوانين و ملررات و اعاده حلهوق تضهييع شهده آنهان اسهت. بنهابراين       

ا ذرر و اصول م لم حلوقي در باب عدم هواز تشديد مجازات متخلب معترض به رأي و اينيهه بنهد )و(    ملررات فوق

مصهرح در اعمهال مجهازات تنهزل ملهام و نتيجتهاً        9/2/1372ه تخلفهات اداري مصهوب   قهانون رسهيدگي به    9ماده 

ههاي   محروميت ارتلاي شغ  در تمام طول خدمت ني ت و تعيين مدت در اعمال مجهازات مهذرور از طهر  هيهأت    

بهر رد  شعبه چهارم ديوان مبنهي   26/8/1380-1539رسيدگي به تخلفات اداري منع قانوني ندارد، بنابراين دادنامه 

اعتراض شاري و نتيجتاً تأييد رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري در حدي ره متضمن اين معنهي اسهت، موافهق    

قانون ديوان عهدا ت اداري   43ماده  19ماده  2شود. اين رأي به استناد بند  اصول و موازين قانون تشخيص داده مي

 االتباع است. شابه الزمربط در موارد م براي شعب ديوان و ساير مراهع اداري ذي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: 21/4/1388-339رأي 

 رسد. ا ذرر محرز به نظر مي هاي فوق تعارض در مد ول دادنامهالف( 

ههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري در مهورد رارمنهدان متخلهب متضهمن          ره آراي قطعهي هيهأت   عالوه بر اين ب(

هاي دو تي بهوده اسهت و از    انت اب به مشاغ  ح اس و مديريتي در دستگاهمحيوميت اداري آنان به محروميت از 

اين حيث ايرادي بر آراي مذرور وارد ني ت، اساساً اعمال مجازات مذرور به تجويز بند )و( ماده قانون رسهيدگي بهه   

بهه مشهاغ     تخلفات اداري درباره متصديان مشاغ  ح اس و مديريتي ا زاماً م تلزم تغيير سهمت و انت هاب آنهان   

و دادنامهه   24/2/1377مهورخ   238هاي دو تي است. بنابراين دادنامه شهماره   غيرح اس و غيرمديريتي در دستگاه

ديوان مبني بر رد  23و  15، 6شعب  19/7/1382مورخ  1465و دادنامه شماره  27/12/1384مورخ  2395شماره 

گي به تخلفات اداري صحيح و موافق قانون اسهت؛  هاي رسيد شيايت و اعتراض شاريان ن بت به آراي قطعي هيأت

قانون ديوان عهدا ت اداري بهراي شهعب ديهوان و سهاير مراههع اداري        43و ماده  19ماده  2اين رأي به استناد بند 

 االتباع است. ربط در موارد مشابه الزم ذي
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سال سابله خدمت دو تي در مهورد م هتخدمين مهرد بها      25م تخدمين زن و رمتر از 

 هيهأت   روز حلوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص 45تا  30پرداخت 

 ؛رأي  صادر رننده

سهال سهابله خهدمت دو تهي بهراي       20بهيش از  داشهتن   در صورت بازنش تگي (ط

 براسهاس سال سابله خدمت دو تي براي م تخدمين مهرد   25م تخدمين زن و بيش از 

 ؛سنوات خدمت دو تي با تللي  يك يا دو گروه

 ؛اخراج از دستگاه متبوع (ي

 .مشمول اين قانوني ها دستگاهو  1از خدمات دو تي دايمانفصال  ( 

شهغ    ا عهاده  فهوق تفهاوت تطبيهق و   ، در احت اب معهدل خها ص حلهوق    -1تبصره 

حلهوق گهروه   ، م تخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنش تگي

 .گيرد ميمال  محاسبه قرار ( يك تا دو گروه تنزلپس از ) هديد

                                                                                                                                                       

اريان هر دو ره ش نظر به اينهيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  21/10/1382 -413الف( رأي  -1

اند و به  حاظ تفاوت و تمايز ماهيت  پرونده به حيم قطعي مراهع قضايي به انفصال از شغ  محيوم شده

صهالح محيوميهت ريفهري آنهان را از مصهاديق       حلوقي انفصال از شغ  يا انفصال از خدمت، مراهع ذي

حهد انفصهال از شهغ  مهورد     اند و قلمرو احيام ريفري مهذرور را منحصهراً در    انفصال از خدمت ندان ته

اند، با عنايت به اعتبار احيام قطعي مراهع قضايي مزبور و  زوم تبعيت از آنها در ملام  تصدي اعالم داشته

ره متضمن اين  شعبه هجدهم بدوي ديوان از ههت اين 19/9/1374-947اهراي احيام قطعي، دادنامه 

شود. اين رأي به استناد ق مت دوم ماده  ده ميباشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص دا معني مي

ربهط در مهوارد مشهابه     اصالحي قانون ديوان عدا ت اداري بهراي شهعب ديهوان و سهاير مراههع ذي      20

 االتباع است. الزم

ههاي شهغ  و    باتوههه بهه تعهاريب وا ه   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  8/8/1387-670رأي 

ره خدمت در معني و مفهوم عام رلمهه مفيهد وههود     دامي و اينشرح مندرج در ملررات استخ خدمت به

ههاي   ره مراد از شغ ، مجموعهه و هايب و م هؤو يت    رابطه استخدامي با ييي از واحدهاي دو تي و اين

مرتبط و همگون يك پ ت ثابت سازماني در مجموعه سازمان تفصيلي واحد دو تي و ييي از اههزاي آن  

گذار در احيهام مختلهب انفصهال از خهدمت و      ا ذرر، قانون ز و افتراق فوقباشد و بر اساس وهود تماي مي

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 

 باشد.  تلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامي با واحد دو تي نميو مشخص م
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رارمنهداني رهه در اههراي    ( سهم رارمند) ر ور بازنش تگي يا حق بيمه -2تبصره 

و نيهز حلهوق و    شهوند  مهي  اخراج يا بازخريدي محيوم شده يا، ين قانون به انفصال دايما

، مزاياي مرخصي استحلاقي استفاده نشهده آنهان و در مهورد محيومهان بهه بازنش هتگي      

ر ور بازنش هتگي يها حهق     همچنين ،حلوق و مزاياي مرخصي استحلاقي استفاده نشده

ملررات قانوني از دسهتگاه دو تهي متبهوع خهود     بيمه رارمنداني ره در گذشته در اهراي 

 1.قاب  پرداخت است، اند گرديدهاخراج 

ي هها  دسهتگاه نماينده دو ت در هر يك از ، بدوي يا تجديدنظري ها هيأت -3تبصره 

در محههدوده تنههها ، آنههان بههه تخلههب اداري رارمنههدرأي  و ه ههتندمشههمول ايههن قههانون 

ي هها  مجازاتره موضوع قانون هايي  هرم ثباتاداري معتبر است و به معني اي ها مجازات

 .ني ت 2،اسالمي است

در ، پس از رسيدگي به اتههام يها اتهامهات منت هب بهه رارمنهد       ها هيأت -4تبصره 

                                                                                                                                                       
( قانون رسيدگي بهه تخلفهات   9ماده ) 2تبصره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  16/12/1376-180رأي  -1

مشعر بر قابليت پرداخت ر ور بازنش تگي به م تخدمين مشمول آن تبصره مفيهد عهدم    7/9/1372اداري مصوب 

ت هواز انتلال آن از يك صندوق بازنش تگي به صندوق بازنش هتگي ديگهر در اههراي ملهررات قهانون نله  و       قابلي

-430مجلهس شهوراي اسهالمي ني هت، بنهابراين دادنامهه شهماره         1365انتلال حق بيمهه و بازنش هتگي مصهوب    

ايهن رأي بهه اسهتناد    شهود.   شعبه هشتم ديوان ره متضمن اين معني است مطابق با قانون شناخته مهي  8/5/1375

( قهانون ديهوان عهدا ت اداري، بهراي شهعب ديهوان و سهاير مراههع مربهوط در مهوارد مشهابه            20ق مت آخر ماده )

 االتباع است. الزم

ههاي بهدوي    رهه هيهأت   بها عنايهت بهه ايهن    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  9/5/1384-191الف( رأي  -2

ههاي م هتل  دو تهي در زمهره      ها و مؤس ات و شهررت  ها و سازمان نهرسيدگي به تخلفات اداري هر يك از وزارتخا

قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات      10مهاده   3شوند و طبق تبصره  ا ذرر مح وب مي اهزاي تابعه واحدهاي دو تي فوق

باشههد و تهيههه و ارسههال پاسههخ بههه  اداري در واحههدهاي متبههوع خههود نماينههده دو ههت در اهههراي قههانون مزبههور مههي

طهور   هاي مزبور توسط واحدهاي م هتل  دو تهي بهه    ي تلديمي به ديوان به خواسته نلض آراي هيأتها دادخواست

پذير است و طرح شيايت به طرفيت شررت هواپيمايي همههوري اسهالمي    م تليم و با غيرم تليم بالمانع و اميان

رسهد،   بهه نظهر نمهي    ايران به خواسته نلض رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفهات اداري آن شهررت خهال  قهانون    

شعبه ششم تجديدنظر ره با قبول تلديم دادخواست به طرفيت شررت مذرور دراسهاس   31/3/1382-357دادنامه 

شهود. ايهن رأي بهه     قضيه مبادرت به رسيدگي و صدور رأي ررده است از اين حيث موافق قانون تشخيص داده مهي 

داري در موارد مشابه براي شهعب ديهوان و سهاير مراههع     اصالحي قانون ديوان عدا ت ا 20استناد ق مت اخير ماده 

 االتباع است. مربوط الزم
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موضوع ايهن  ي ها مجازاتييي از صرفاً  در مورد هر پرونده، صورت احراز تخلب يا تخلفات

 .قانون را اعمال خواهند نمود

قابهه  ايههن قههانون  9  مههاده ، ي، ح، ه، بنههدهاي دي ههها مجههازاتفلههط  -10مأأاده 

 .ه تندتجديدنظر ي ها هيأتتجديدنظر در 

رسيدگي بهه  ي ها هيأترأي  براي رارمنداني ره با حيم مراهع قضايي يا با -11ماده 

 دايهم محيوم به اخراج يا انفصهال  ، بازسازي و پار ازي سابقي ها هيأتتخلفات اداري يا 

سهال سهابله خهدمت و     15بيش از داشتن  در صورت؛ شوند مي يا از خدمات دو تي شده

براي ، تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوطي ها هيأتبه تشخيص ، سال سن 50

معيشت خانواده آنان ملرري ماهانه ره مبلغ آن از حداق  حلوق رارمندان دو ت تجهاوز  

مربهوط پرداخهت    مؤس هه نهه يها   اين ملرري از مح  اعتبار وزارتخا. گردد مينيند برقرار 

چگهونگي اههرا   . شود ميقطع ، مزبور هيأت و در صورت رفع ضرورت به تشخيص شود مي

 .اهرايي اين قانون است نامه آيينو مدت آن طبق 

ي هها  زمانسها ي يه باالترين ملهام اهرا ، وزرا، رييس مجلس شوراي اسالمي -12ماده 

اين قهانون و شههردار تههران     1ماده  1موضوع تبصره ي ها دستگاهم تل  دو تي و ساير 

و بهدون مراهعهه بهه    رأساً  قانون را 9د ماده  -ج -ب -بندهاي ا بي ها مجازات ندتوان مي

رسهيدگي بهه تخلفهات اداري در مهورد رارمنهدان متخلهب اعمهال نماينهد و         ي هها  هيأت

ب و ب ب و ج را به معاونان خود و بندهاي ا ه ، بندهاي ا بي ها مجازاتاختيارات اعمال 

در صورت اعمال مجازات . و مديران ر  تفويض رنند ها دانشگاهي رؤسا، را به استانداران

مجهدد  رأي  تجديدنظر حق رسيدگي و صهدور ي ها هيأتتوسط ملامات و اشخاص مزبور 

در مورد همان تخلب را ندارند مگهر بها تشهخيص و موافلهت رتبهي خهود آن ملامهات و        

 .اشخاص

، رييس مجلس شوراي اسهالمي ، ان آنان در صورت تفويض وزيريا معاون وزرا -13ماده 

ايهن   1مهاده   1موضوع تبصره ي ها دستگاهم تل  دو تي و ساير ي ها زمانساباالترين ملام 

و  عها ي  آمهوزش و مرارهز م هتل     هها  دانشهگاه ي رؤسها استانداران و ، شهردار تهران، قانون

رسهيدگي  ي هها  هيهأت ره پرونده آنهان بهه    رارمنداني را ندتوان ميتحليلاتي و معاونان آنان 

 .را حدارثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند شود ميارهاع شده يا 
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آنهها   ي ره آمادگي بهه خهدمت در ملهررات اسهتخدامي    مؤس اتدر مورد  -1تبصره 

 .مفاد قانون استخدام رشوري رفتار خواهد شد براساس، نشده است بيني پيش

، حاصه  نمايهد  برائهت   هها  هيهأت د پهس از رسهيدگي در   چنانچهه رارمنه   -2تبصره 

 براسهاس شغ  يا مزاياي شغ  يها عنهاوين مشهابه دوران آمهادگي بهه خهدمت        ا عاده فوق

 .شود ميآخرين حلوق و مزاياي قب  از اين دوران پرداخت 

بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ميلفند در مدت آمادگي بهه  ي ها هيأت -3تبصره 

و در  تهامي رارمندان رسيدگي رنند و تصهميم الزم را اتخهاذ نماينهد   به پرونده ا، خدمت

تجديهدنظر ارههاع    هيهأت  در مدت مذرور پرونده ههت رسيدگي پژوهشي به ره صورتي

 هيهأت  مدت آمادگي به خدمت براي سهه مهاه ديگهر قابه  تمديهد خواههد بهود و       ، شود

الزم رأي  ،يدگي رهرده تجديدنظر مو ب است حدارثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رس

رسهيدگي حيهم آمهادگي بهه     ي ها هيأتدر هر حال با صدور حيم قطعي . را صادر نمايد

 .گردد ميخدمت  غو 

بدوي و تجديدنظر ي ها هيأتهرگاه رسيدگي به اتهام رارمند به تشخيص  -14ماده 

 .شود ميمورد به رارشناسي ارهاع ، م تلزم استفاده از نظر رارشناسي باشد

پرونده آن دسته از م تخدمان بازنش ته ره قب  يها پهس از بازنش هتگي     -15ماده 

نگرديده است يها  رأي  صدورمنجر به  پار ازي يا بازسازي مطرح بوده و يي ها هيأتدر 

 ،ي رهه در ديهوان عهدا ت اداري نلهض شهده اسهت      يآراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرا

 38و  37، 36، 35، 34در بنهدهاي   درجمنه  پرونده بازنش تگان متهم به موارد همچنين

ي هها  هيهأت در رأي  بهراي رسهيدگي و صهدور   ، در صورت وههود مهدار  مثبتهه    8ماده 

مصرح در اين قانون ح ب مورد اعمهال  ي ها مجازاترسيدگي به تخلفات اداري مطرح و 

 .خواهد شد

ه قهانون پار هازي بازنش هت    براساسقانون ره  8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره

رسيدگي به تخلفهات  ي ها هيأتپرونده آنان در ، در صورت باقي بودن در عضويت اند شده

 .شود ميالزم صادر رأي  قانون براساساداري مطرح و 

دبيران حهزب رسهتاخيز در مرارهز    ، و نمايندگان مجل ين ر يم سابق وزرا -16ماده 

انهه بعهد از خهرداد    ي دوايهر حفا هت و رمهز و محرم   رؤسا، مديران ر  حفا ت، ها استان
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نيهروي  پار ازي يا بازسازي ي ها هيأتو اعضاي تشييالت فراماسونري ره توسط  1342

اند يا پرونده آنان تارنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است  محيوميت قطعي نيافته ان اني

 منفصه   دايمصورت  به ها شهرداريدو تي و واب ته به دو ت و ي ها دستگاهاز خدمت در 

 .شود ميو حلوق و بازنش تگي آنان قطع  شوند مي

و  هها  شهررت ي رؤسها مديران عامه  و  ، رييس ر  بانك مررزي، وزير معاونان نخ ت

 1342ي ديوان محاسهبات بعهد از خهرداد    رؤسام تشاران و ، م تل  دو تيي ها زمانسا

رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شهود رهه در تحيهيم ر يهم     ي ها هيأتدر  ره صورتيدر 

سهفرا و اسهتانداران و معاونهان    . به انفصال دايم محيوم خواهند شهد  اند بودهمؤثر  هگذشت

ح ب مورد طبق اين قانون محيوم به بازخريد يا  1342وزاري ر يم سابق بعد از خرداد 

بازنش تگي خواهند شد و در صورت ارتيهاب ييهي از ههرايم مصهرح در ايهن قهانون در       

به آن مجهازات طبهق ايهن قهانون     ، زنش تگي باشدمجازات آن هرم بيش از با ره صورتي

 .محيوم خواهند شد

آن دسته از رارمنداني ره به تحييم ر يم گذشته مهتهم بهوده و    درخصوص -تبصره

صادر شهده در ديهوان عهدا ت اداري    رأي  قطعي در مورد آنان صادر نشده يارأي  تارنون

ي هها  مجهازات ييهي از   پس از رسيدگي ح ب مهورد  ندتوان مي ها هيأت، نلض شده است

 .ملرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند

م هتل   ي هها  زمانساوزرا يا باالترين ملام ، رييس مجلس شوراي اسالمي -17ماده 

، ايهن قهانون   1مهاده   1موضهوع تبصهره   ي هها  زمانسادو تي و نهادهاي انلالب اسالمي و 

 نهد توان مهي  هها  دانشهگاه ي رؤسها انداران و اسهت ، هها  استانشهرداران مرارز ، شهردار تهران

در سال بدون عهذر موههه در   متناوب  رارمنداني را ره بيش از دو ماه متوا ي يا چهار ماه

 .از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند، اند شدهمح  خدمت خود حاضر ن

دسهتگاه  هرگاه رارمند ياد شده حدارثر تا سهه مهاه پهس از ابهالغ حيهم       -1تبصره 

وزير يا باالترين ملام دستگاه متبهوع  ، متبوع خود مدعي شود ره عذر او موهه بوده است

تجديد نظهر مربهوط ارههاع     هيأت رارمند مو ب است پرونده وي را ههت تجديدنظر به

 .نمايد

 تأييهد آن قطعي اسهت و در صهورت   رأي  تجديدنظر ميلب به رسيدگي بوده و هيأت

 .است االهرا الزم، اين صورت از تاريخ ابالغغير در، اريخ اخراجاز تبرائت  حيم اخراج يا
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در مورد آن دسته از م تخدمان موضوع اين ماده ره به هر د ي  به رهار   -2تبصره 

مدت غيبت و عهدم اشهتغال آنهان ح هب مهورد ههزو مرخصهي        ، شوند مي بازگشت داده

 .استعالهي يا بدون حلوق آنان منظور خواهد شد، استحلاقي

حيم اخراج يا انفصال رارمند يا رارمندان توسهط ملامهات    ره موارديدر  -3ره تبص

صهادر گرديهده    نيهروي ان هاني  اهرايي قب  از قهانون بازسهازي   ي ها دستگاهدار  صالحيت

 .شوند مي اين احيام قطعي مح وب، است

 ساير مقررات -فصل چهارم

 يهها  شهررت ، دو تيي ها شررتو  مؤس ات، ها زمانسا، ها وزارتخانهرليه  -18ماده 

دو تهي  ي هها  شهررت و  مؤس اتو  1ها بانكو  ها شهردارينفت و گاز و پتروشيمي و ملّي 

 ي ره تمام يا ق همتي از بودههه  مؤس اتم تلزم ذرر نام است و آنها  ره شمول قانون بر

و نيز راررنان مجلس شهوراي اسهالمي و نهادههاي     شود مي تأميناز بودهه عمومي آنها 

مشهموالن قهانون اسهتخدام نيروههاي     . ه تندسالمي مشمول ملررات اين قانون انلالب ا

علمهي  ي هها  هيهأت اعضهاي  ، قضهات ، م لح و غيرنظاميهان ارتهش و نيروههاي انتظهامي    

و مشموالن قانون رار از شمول اين قانون خارج بهوده   عا ي آموزش مؤس اتو  ها دانشگاه

                                                                                                                                                       
قهانون برنامهه توسهعه     90حيم ملرر در مهاده  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  14/12/1380-427رأي  -1

هها و   م هها و دسهتورا ع   نامه اقتصادي، اهتماعي و فرهنگي همهوري اسالمي ايران مفيد هواز تدوين و تصويب آيين

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        

ها نيز مشمول قانون اخيرا هذرر   اررنان بانكر 7/9/1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  18صراحت ماده 

ههاي رسهيدگي بهه تخلفهات اداري محهول شهده و        اند و رسيدگي به مطلهق تخلفهات آنهان بهه هيهأت      شناخته شده

نامه اسهتخدامي نظهام    آيين 43اين قانون معين گرديده است، بنابراين تبصره ماده  9هاي اداري نيز در ماده  مجازات

هها و بانهك مررهزي را طبهق      خلفات اداري، تشخيص تخلب و تعيين تنبيهات اداري در بانكبانيي در رسيدگي به ت

ها و شوراي پول و اعتبار اعالم داشته اسهت، مغهاير قهانون و خهارج از حهدود       عا ي بانك دستورا عم  مصوب شوراي

قهانون ديهوان    25اده شود و به استناد ق مت دوم مه  اختيارات قوه مجريه در وضع ملررات دو تي تشخيص داده مي

 گردد. عدا ت اداري ابطال مي
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 1.و تابع ملررات مربوط به خود خواهند بود

در قوانين هزايهي را نيهز    مندرج ييي از هرايم عنوانهرگاه تخلب رارمند  -19ه ماد

رسيدگي به تخلفات اداري ميلب است مطابق ايهن قهانون بهه تخلهب      هيأت داشته باشد

قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي بهه اصه  ههرم بهه مرههع      رأي  رسيدگي و

اداري ي هها  مجهازات اهع قضايي مانع اهراي مر  هرگونه تصميم. قضايي صا ح ارسال دارد

                                                                                                                                                       
موضوع شيايت و خواسهته: اعهالم تعهارض آراي    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  6/10/1376-148رأي  -1

 عدا ت اداري. 14و  13و  5صادره از شعب 

ي ايهران از  رهه صهنايع هواپيمهايي ملّه     شعبه سيزدهم چنين رأي صهادر نمهوده اسهت: نظهر بهه ايهن      مقدمه: الف( 

هاي واب ته به وزارت دفاع است و اخراج، بازخريدي و معافيت خدمت و يا اعمال هر نوع ريفر و مجهازات در   شررت

مورد آنها باي تي قانوناً بر ح ب موازين قانون ارتش همهوري اسالمي صورت گيرد، حيم به نلهض اقهدامات انجهام    

 گردد. تش صادر و اعالم ميقانون ار 104شده و طرح موضوع در رمي يون ماده 

ره شاري رارمند شهررت صهنايع پنهها واب هته بهه وزارت       شعبه پنجم چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينب( 

دفاع و پشتيباني نيروهاي م لح بوده و رسيدگي به تخلفهات اداري مربهوط بهه نهامبرده تهابع قهانون رسهيدگي بهه         

شيايت شاري و نلض اقدامات حاصله و رسهيدگي مجهدد بهه اتههام وي     هذا حيم به ورود  تخلفات اداري است، علي

 گردد. طبق قانون تخلفات اداري، صادر و اعالم مي

مجلهس شهوراي اسهالمي     7/9/1372( قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصهوب  18با توهه به صراحت ماده )رأي: 

ملهرر بهه مشهموالن قهانون اسهتخدام       هاي دو تي و حصهر اسهتثناي   درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق شررت

ا هذرر   هاي فهوق  نيروهاي م لح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي... رسيدگي به تخلفات اداري شاريان پرونده

شهعبه   31/3/1376مهورخ   359هاي رسيدگي به تخلفات اداري قهرار دارد،  هذا دادنامهه شهماره      در صالحيت هيأت

گردد. اين رأي بهه اسهتناد ذيه  مهاده      موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي ديوان ره متضمن اين معني است

 االتباع است. ( قانون ديوان عدا ت اداري، براي شعب ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزم20)

موضوع شيايت خواسته: اعهالم تعهارض آراي   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  19/2/1377-33و  32رأي 

 ديوان عدا ت اداري. 14و  11و  5صادره از شعب 

، شررت صنايع هواپيمايي را ميلب بهه رعايهت   204شرح دادنامه شماره  شعبه پنجم: در رسيدگي، بهمقدمه: الف( 

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره شيات دان ته و حيم به ورود شيايت صادر نموده است.

 ت شاري صادر نموده است.شعبه يازدهم: حيم به رد شيايب( 

 شعبه چهاردهم: حيم به رد شيايت صادر نموده است.ج( 

مجلهس   7/9/1372( قانون رسيدگي بهه تخلفهات اداري مصهوب    18با توهه به صراحت ماده )رأي هيأت عمومي: 

ره هاي دو تهي و عنايهت بهه مهد ول رأي شهما      شوراي اسالمي مبني برشمول قانون مزبور به رليه رارمندان شررت

 204هيأت عمومي ديوان عدا ت اداري ره در مورد مشابه صادر شده است، دادنامه شهماره   6/10/1376مورخ  148

 شعبه پنجم ديوان موافق اصول و موازين قانوني شناخته شود. 23/2/1375مورخ  223ا ي 
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رسهيدگي بهه    هيهأت  باشهد برائهت   چنانچه تصميم مراهع قضايي مبنهي بهر   .نخواهد بود

 1.نمايد مياين قانون اقدام  24تخلفات اداري طبق ماده 

پار هازي و  ي هها  هيهأت به آن دسهته از رارمنهداني رهه پرونهده آنهان در       -20ماده 

رأي  عهدم صهدور   د ي  بهسيدگي به تخلفات اداري مطرح و ري ها هيأتبازسازي سابق و 

ي هها  هيهأت در ، صادر شهده در ديهوان عهدا ت اداري   رأي  يا نلضرأي  نيافتنيا قطعيت 

آنان گرديهده حلهوق   برائت منجر به  و قرارگرفته رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي

زماني رهه قبه  از ايهن    سا تمبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پ 

، تئه اند پرداخت خواهد گرديهد و در صهورت عهدم برا    داشته عهده بهآن را تصدي ، دوران

 "د"و طبهق بنهد   ، شود ميشاغالن هزو سابله خدمت آنان مح وب ن دوران عدم اشتغال

 2.شود ميقانون استخدام رشوري عم   124ماده 

ق بازنش هتگي پرداخهت   حلهو برائهت   در مهورد بازنش هتگان در صهورت    -1تبصره 

 .شود مين بت به مدت گذشته حلوق پرداخت نبرائت  و در صورت عدم شود مي

رليه احيام آمادگي به خدمت و بررناري از خدمت در مورد متهماني ره  -2تبصره 

 نيهروي ان هاني  قهانون بازسهازي   اههراي  بعد از انلضاي مهلت قانوني پار ازي و قبه  از  

از غيهر  ،گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محيوميهت  توسط ملامات اهرايي صادر

                                                                                                                                                       
ون رسيدگي به تخلفات ( قان23هيأت عمومي ديوان عدا ت اداري: م تنبط از مفاد ماده ) 6/8/1374-133رأي  -1

( قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصهوب  24( و همچنين ماده )19و ق مت اخير ماده ) 9/4/1371اداري مصوب 

تجديدنظر و رسيدگي مجدد در پرونده رارمندان متخلفي ره تخلب آنان عهالوه بهر هنبهه اداري واههد      7/9/1372

شهود   پس از رسيدگي مراهع قضايي رأي بر برائت آنان صادر مهي  عناوين هرايم مندرج در قوانين هزايي نيز بوده و

صادره از شهعبه سهوم ديهوان عهدا ت اداري رهه       19/3/1373-262هذا دادنامه شماره  رسد، علي ضروري به نظر مي

 ( قهانون 20شود. اين رأي به استناد مهاده )  ا رأيين تشخيص مي باشد با ارثريت آراي اصح مفهوماً مؤيد اين معني مي

 االتباع است. ديوان عدا ت اداري براي شعب ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزم

رهه مفهاد رأي قطعهي     نظر بهه ايهن  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  5/4/1379-133رويه  وحدترأي  -2

او بهه تحمه     هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر  زوم اعاده شاري به خهدمت و عهدم محيوميهت   

مهورخ   1239هاي اداري محمول بهر برائهت نهامبرده از تخلفهات منت هبه اسهت، بنهابراين دادنامهه شهماره           مجازات

شعبه دوازدهم از ههت مذرور و ترتب و آثار استخدامي مربوط بهه برائهت م هتخدم موافهق اصهول و       28/9/1377

قهانون ديهوان عهدا ت اداري بهراي شهعب       20ده گردد. اين رأي مطابق ق مت اخير مها  موازين قانوني تشخيص مي

 االتباع است. ديوان و ساير مراهع مربوط در موارد مشابه الزم
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تعلهق  ، حلوق ديگري بهه آنهان  ، اند حلوق آمادگي به خدمت دريافت داشته عنوان بهآنچه 

ا تفاوت حلوق آمادگي بهه خهدمت و حلهوق مبنهاي      مابهبرائت  در صورت. نخواهد گرفت

 .پرداخت خواهد شد، متعلق به آنان

رسهيدگي بهه   ي هها  هيأتقطعي صادره توسط  يمتهم به آرا ره صورتيدر  -21ماده 

بهه  رأي  حدارثر تا يهك مهاه پهس از ابهالغ     دتوان مي، تخلفات اداري اعتراض داشته باشد

قابه  رسهيدگي در ديهوان    رأي  اين صهورت غيهر  در .ديوان عدا ت اداري شهيايت نمايهد  

 .نخواهد بود

شهيلي خواههد   صهورت   بهه  اه هيأت يرسيدگي ديوان عدا ت اداري به آرا -1تبصره 

 1.بود

بازسازي يا پار هازي  ي ها هيأتآراي  براساسآن دسته از رارمنداني ره  -2تبصره 

به ديهوان عهدا ت اداري    2/7/1365به محيوميت قطعي رسيده و تا تاريخ  نيروي ان اني

 .ديگر حق شيايت ندارند، اند يردهشيايت ت ليم ن

مشهمول و  ي هها  دسهتگاه ي ايهن قهانون در   نظارت بر ح ن اهرا منظور به -22ماده 

 "نظهارت  عا ي هيأت"رسيدگي به تخلفات اداري ي ها هيأتبراي ايجاد هماهنگي در رار 

نماينهده   نفهر  يهك رشور و عضهويت   2به رياست دبير ر  سازمان امور اداري و استخدامي

ي هها  نزماسها و يها بهاالترين ملهام     وزرارييس قوه قضاييه و سه نفهر از بهين نماينهدگان    

                                                                                                                                                       
ههاي بهدوي و    رهه هيهأت   نظر به ايهن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  21/1/1378-1رويه  وحدترأي  -1

مراعهات قواعهد شهيلي را     ( مهورد اعتهراض  1تجديدنظر رسيدگي به تخلفهات اداري در رسهيدگي و صهدور آراي )*   

 1/10/1371مهورخ   771اند و از اين حيث نلض قوانين و ملررات مشههود ني هت، بنهابراين دادنامهه شهماره       نموده

گردد. اين رأي بهه   شعبه بي ت و ييم ديوان ره متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي

 ت اداري، براي شعب ديوان و سهاير مراههع مربهوط در مهوارد مشهابه      قانون ديوان عدا 20استناد ق مت اخير ماده 

 باشد. االتباع مي الزم

 درج نشده است.« آراي»در چاپ روزنامه رسمي رلمه  -(1)*

عا ي اداري، سهازمان امهور اداري و اسهتخدامي رشهور و سهازمان       شوراي 11/12/1378به موهب مصوبه هل ه  -2

ريهزي رشهور تشهيي  شهده اسهت و بهه        و اختيارات ادغام و سازمان مديريت و برنامهبرنامه و بودهه با رليه و ايب 

هاي ياد شده به رييس سهازمان   و ايب رؤساي سازمان 26/7/1379ا حاقي به مصوبه ياد شده مصوب  6موهب بند 

عها ي اداري،   يريزي از سوي شهورا  ريزي رشور محول شده است. با انحالل سازمان مديريت و برنامه مديريت و برنامه

 شود. ان اني رييس همهور انجام مي ارنون اين و ايب به معاونت توسعه مديريت و منابع
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در صهورت مشهاهده مهوارد زيهر از سهوي       مزبهور  هيأت 1.شود ميم تل  دو تي تشيي  

 تمام يها بعضهي از تصهميمات   ، ي مزبورها دستگاهي بدوي يا تجديدنظر ها هيأتهريك از 

مربهوط   هيأت، ها هيأتانگاري در رار هر يك از  را ابطال و در صورت تشخيص سه آنها 

در مورد رليه احيامي ره در اههراي ايهن    دتوان مينظارت  يعا  هيأت 2.نمايد ميرا منح  

 .بررسي و اتخاذ تصميم نمايد شود ميقانون و ملررات مشابه صادر شده يا 

 ؛عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ملررات مشابه (ا ب

 ؛اعمال تبعيض در اهراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ملررات مشابه (ب

 ؛اري در امر رسيدگي به تخلفات ادارير رم (ج

 .دهد ميبنا به مصا حي ضروري تشخيص  هيأت موارد ديگر ره (د

ي هيأترسيدگي به تخلفات اداري توسط ي ها هيأت يتخلفات اداري اعضا -1تبصره 

 .رسيدگي خواهد شد، شود مينظارت تعيين  عا ي هيأت ره از طر 

در  تهوان  مهي دگي به تخلفات اداري را نرسيي ها هيأت ييك از اعضا هيچ -2تبصره 

مهذرور تحهت تعليهب قضهايي قهرارداد مگهر در       ي ها هيأتصادره از سوي  يرابطه با آرا

 .رمانهجغرض م صورت اثبات

                                                                                                                                                       
با اصهالحات بعهدي مراهعهه     27/7/1373نامه اهرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  آيين 37به ماده  -1

 شود.

هاي بدوي و تجديدنظر رسهيدگي   تهرچند هيأهيأت عمومي ديوان عدالت اداري:  25/6/1380-204رأي  -2

به تخلفات اداري مو فند به تخلفات اداري م تخدمين دو ت و تعيين تيليب آنان بهه فوريهت و در حهداق  زمهان     

قهانون رسهيدگي بهه تخلفهات اداري مصهوب آذرمهاه        22شرح ماده  ممين رسيدگي و رأي ملتضي صادر رنند و به

هها در امهر    انگهاري هيهأت   رهاري و سهه    در ماده مذرور از همله رهم  در صورت احراز هريك از موارد مندرج 1372

رهه همهواره    رسيدگي و صدور رأي هيأت عا ي تجويز شده است،  يين تعيين مدت معهين و محهدود عهالوه بهراين    

انگاري بهه اعضهاي    باشد و انت اب سه  متضمن رعايت دقت در رسيدگي و صدور رأي مبتني بر ملررات قانوني نمي

اي مذرور و يا قابليت نلض و ابطال آراي آنها منحصراً به  حاظ عدم صدور رأي در مدت معين بهدون توههه   ه هيأت

قصور يا تلصير موقعيت قانوني ندارد، اساساً وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسهيدگي بهه تخلفهات اداري و صهدور     

گذار و يها مهأذون از قبه  ملهنن      اص قانونرأي در مدت معين و محدوده و آثار مترتب بر تخطي از آن اختيارات خ

آن مهاده و   2ههاي يهك و    و تبصهره  33بوده و از حدود اختيارات هيأت عا ي نظهارت خهارج اسهت. بنهابراين مهاده      

هيهأت عها ي نظهارت م هتنداً بهه       4/8/1378دستورا عم  رسيدگي به تخلفهات مصهوب    46همچنين بند )ز( ماده 

 گردد. ا ت اداري ابطال ميقانون ديوان عد 25ق مت دوم ماده 
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مشهمول اعهزام   ي هها  دسهتگاه ه به بازرساني را  دتوان مينظارت  عا ي هيأت -3تبصره 

ههت رسهيدگي بهه پرونهده    لب را خراررنان مت، خلبتد رنموده و در صورت مشاهده موا

 .رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايدي ها هيأتآنان به 

ي هها  هيهأت آراي قطعهي   براسهاس در مورد معتادان به مهواد مخهدر رهه     -4تبصره 

، بازنش تگي با تللي  گروه، بازخريدي خدمتي ها مجازاترسيدگي به تخلفات اداري به 

درصورت تر  اعتيهاد در   شوند مي وم شده يااز خدمات دو تي محي دايماخراج و انفصال 

مهاده   براسهاس موضهوع  ، تجديدنظر هيأت به تشخيص، مدت شش ماه از تاريخ ابالغ راي

 .شود مينظارت ارهاع  عا ي هيأت اين قانون به 24

بدوي يا آراي ي ها هيأتقطعي غير اعمال مجازات شديدتر ن بت به آراي -23ماده 

هديد پس از رسيدگي مجدد  م تنداتداري با توهه به نلض شده توسط ديوان عدا ت ا

 .با توهه به رليه هوانب امر بالمانع است

صهرفاً   رسيدگي بهه تخلفهات اداري  ي ها هيأتاصالح يا تغيير آراي قطعي  -24ماده 

به ارثريت آرا تشخيص دهد رهه مفهاد حيهم صهادر شهده از  حهاظ        هيأت ره موارديدر 

 عها ي  هيهأت  تأييهد پهس از   .باشد مي مخدوش( يا ماهوي به  حاظ شيلي) موازين قانوني

 1.است پذير اميانمورد  درخصوص نظارت

رسهيدگي بهه تخلفهات اداري پ هت     ي هها  هيهأت هرگاه براي عضويت در  -25ماده 

تصهدي دو پ هت   ، هها  هيأتانجام و يفه به هر عنوان در ، نشده باشد بيني پيشسازماني 

 .شود ميسازماني مح وب ن

رليه قوانين و ملررات مغهاير  ، اهرايي اين قانون نامه آييناز تاريخ تصويب  -26ماده 

بازسازي و رسهيدگي بهه تخلفهات    ، پار ازيي ها هيأتهايي ره در  و پرونده گردد مي غو 

قطعي نگرديده يا توسهط ديهوان عهدا ت اداري نلهض     رأي  صدورمنجر به  اداري گذشته

بهدوي و  ي هها  هيهأت قطعهي بهه   رأي  ح ب مورد بهراي رسهيدگي و صهدور   ، شده است

 .شود ميارسال ، تجديدنظر موضوع اين قانون

                                                                                                                                                       
همهين   19هيأت ديوان عدا ت اداري مندرج در زيرنويس ماده  6/8/1374-133رويه  به رأي وحدت -1

 قانون رهوع شود.
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اهرايي اين قانون حدارثر  ر  يك ماه پس از ابالغ اين قهانون   نامه آيين -27ماده 

 .رسد ميوزيران  هيأت تصويب بهسازمان امور اداري و استخدامي رشور تهيه و  وسيله به

ه و بي هت و نهه تبصهره در هل هه روز يهك      قانون فوق مشتم  بر بي ت و هفت ماد

شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصهويب و در  

 .شوراي نگهبان رسيده است تأييدبه  17/9/1372تاريخ 
 

اربر ناطق نوري علي -مجلس شوراي اسالمي رييس  


