قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب) 2771/9/7
فصل اول  -تشکیالت و حدود و وظایف

بهمنظوررسیدگیبهتخلفاتاداریدرهریکازدستگاههایمشمولاینقانونهیأت هاییتحتعنوان " هیأترسیدگی

ماده-1
هایبدویوتجدیدنظرمیباشد .

بهتخلفاتاداریکارمندان"تشکیلخواهدشد.هیأتهایمزبورشاملهیأت

ازدستگاههایمشمولاینقانونکهفهرست

تبصره - 1هیأت  تجدیدنظردرمرکزوزارتخانهیاسازمانمستقلدولتیونیزتعدادی 
دارایشعبههاییخواهدبود .

تشکیلمیشودودرصورتلزوم

آنهابهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید،

تبصره- 2درصورتتشخیصهیأتعالینظارتیکهیأت تجدیدنظردرمرکزبرخیازاستان هیأتهاکهضرورتایجابنماید
تشکیلمیگردد .

البدلمیباشدکهباحکموزیریا 


هایبدویوتجدیدنظردارایسهعضواصلیویکیادوعضوعلی
ماده- 2هریکازهیأت
هایموضوعتبصرهمادهیکبرایمدتسهسالمنصوبمیشوندوانتصاب


مستقلدولتیمربوطوسایردستگاه

باالترینمقامسازمان
مجددآنانبالمانعاست .
یاعضایعلی البدلبهجایآنانانجاموظیفهخواهندنمود .

تبصره-1درغیاباعضایاصل
هایبدوییکدستگاهنمیتوانند همزمانعضوهیأت تجدیدنظرهمان

هیچیکازاعضایاصلیوعلیالبدلهیأت 

تبصره - 2
یبهآنرأیدادهاندشرکت

تجدیدنظرپروندههاییکهدرهنگامرسیدگیبدو

همچنیناعضایمذکورنمیتواننددر 


دستگاهباشند،
نمایند.
مقامسازمانمستقلدولتیوسایردستگاههای

ماده - 3برکناریاعضایهیأت هایبدویوتجدیدنظرباپیشنهادوزیریاباالترین 
عالینظارتصورتمیگیرد .

موضوعتبصره1ماده1وتصویبهیأت
ماده- 4صالحیترسیدگیبهتخلفاتاداریکارمندانباهیأت بدویاستوآراءصادره درصورتیکهقابلتجدیدنظرنباشداز
والزم االجراءاست.درموردآراییکهقابلتجدیدنظرباشدهرگاهکارمندظرف 33روزازتاریخابالغرأی


تاریخابالغ،قطعی
تجدیدنظرازتاریخابالغقطعیوالزماالجرا

تجدید نظرمکلفبهرسیدگیاست.آرایهیأت 

درخواستتجدیدنظرنماید،هیأت 
است.
تبصره - 1هرگاهرأیهیأت  بدویقابلتجدیدنظرباشدومتهمظرفمهلتمقرردرخواستتجدیدنظرننمایدرأیصادرشده
ازتاریخانقضایمهلتیادشدهالزماالجراءاست .

قطعیتمی 
یابدو

ابالغرأیطبققانونآییندادرسیمدنیبهعملمیآیدودرهرصورت فاصلهبینصدوررأیوابالغآناز 33روز

تبصره - 2
نبایدتجاوزکند .
هامیتوانندازیکیاچندگروهتحقیق

بهمنظورتسریعدرجمعآوریدالیلوتهیهوتکمیلاطالعاتومدارک هیأت 

ماده - 5
یشود .
هایتحقیق،درآییننامهاجراییاینقانونمشخصم 


وشرایطعضویتدرگروه
استفادهنمایند.شرحوظایف،تعداداعضاء

گروههای تحقیق هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمیتواند در
تبصره   -
تحقیقاتمربوطبهمراحلبدویوتجدیدنظریکپروندهاقدامبهتحقیقنماید .

ماده  -  6اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر عالوه بر تدین به دین مبیناسالم و عمل بهاحکام آن واعتقاد و تعهد به نظام
جمهوریاسالمیایرانواصلوالیتفقیه،بایددارایشرایطزیرباشند :

 -1تأهل .
 -2حداقل33سالسن .

-3حداقلمدرکتحصیلیفوقدیپلمیامعادلآن .
تبصره-1درموارداستثناییداشتنمدرکدیپلمحسبموردباتأییدهیأتعالینظارتبالمانعاست .
تبصره-2درهرهیأت بایدیکنفرآشنابهمسائلحقوقیعضویتداشتهباشدوحداقلدونفرازاعضایاصلیهیأتهایبدویو
نظربایدازبینکارکنانهمانسازمان یاوزارتخانهکهحداقلپنجسالسابقهکاردولتیدارند،بهاینسمتمنصوبشوند .

تجدید
ماده- 7اعضایهیأت هایبدوییاتجدیدنظردرمواردزیردررسیدگیوصدوررأیشرکتنخواهندکرد :
الف-عضوهیأتبامتهمقرابتنسبییاسببیتادرجهدومازطبقهسومداشتهباشد .
ب-عضوهیأت بامتهمدعوایحقوقییاجزاییداشتهیادردعوایطرحشدهذینفعباشد .
فصل دوم  -تخلفات اداری

ماده- 8تخلفاتاداریبهقرارزیراست :
 -1اعمالورفتارخالفشئونشغلییااداری .
 -2نقضقوانینومقرراتمربوط .
 -3ایجاد نارضایتیدراربابرجوعیاانجامندادنیاتأخیردرانجامامورقانونیآنهابدوندلیل .
 -4ایرادتهمتوافترا،هتکحیثیت .
-5اخاذی.
 -6اختالس .
-7تبعیضیااعمالغرضیاروابطغیراداریدراجرایقوانینومقرراتنسبتبهاشخاص .
-8ترکخدمتدرخاللساعاتموظفاداری .
-9تکراردرتأخیرورودبهمحلخدمتیاتکرارخروجازآنبدونکسبمجوز .
 -13تسامحدرحفظاموالواسنادووجوهدولتی،ایرادخساراتبهاموالدولتی .
 -11افشایاسرارواسنادمحرمانهاداری .
-12ارتباطوتماسغیرمجازبااتباعبیگانه .
 -13سرپیچیازاجرایدستورهایمقامهایباالتردرحدودوظایفاداری .
کارییاسهل انگاریدرانجاموظایفمحولشده .

 -14
کم
سهل انگاریرؤساومدیراندرندادنگزارشتخلفاتکارمندانتحتامر .
 -15
-16ارائهگواهییاگزارشخالفواقعدراموراداری .
خواریتلقیمیشود .


کهدرعرفرشوه
 -17گرفتنوجوهیغیرازآنچهدرقوانینومقرراتتعیینشدهیااخذهرگونهمالی
 -18تسلیممدارکبهاشخاصیکهحقدریافتآنراندارندیاخودداریازتسلیممدارکبهاشخاصکهحقدریافتآنرادارند .
-19تعطیلخدمتدراوقاتمقرراداری .
 -23رعایتنکردنحجاباسالمی .
-21رعایتنکردنشئونوشعایراسالمی .
 -22اختفا،نگهداری،حمل،توزیعوخریدوفروشموادمخدر .
-23استعمالیااعتیادبهموادمخدر .
-24داشتنشغلدولتیدیگربهاستثنایسمتهایآموزشیوتحقیقاتی .

 -25هرنوعاستفادهغیرمجازازشئونیاموقعیتشغلیوامکاناتواموالدولتی .
 -26جعلیامخدوشنمودنودستبردندراسنادواوراقرسمییادولتی .
الت،اوراق،مدارکودفاترامتحانی،افشایسوأالتامتحانییاتعویضآنها .

 -27دستبردندرسؤا
 -28دادننمرهیاامتیاز،برخالفضوابط .
-29غیبتغیرموجهبهصورتمتناوبیامتوالی .
 -33سوءاستفادهازمقاموموقعیتاداری .
 -31توقیف ،اختفا ،بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
پراکنی،وادارساختنیاتحریکدیگرانبهکارشکنییاکمکاری وایرادخسارتبهاموالدولتیواعمال


کارشکنیوشایعه
-32
فشارهایفردیبرایتحصیلمقاصدغیرقانونی .

 -33شرکت در تحصن،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ،یا تحریکبهبرپایی تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی واعمال
فشارهایگروهیبرایتحصیلمقاصدغیرقانونی .

هایضالهکهازنظراسالممردودشناختهشدهاند .


عضویتدریکیازفرقه
-34
-35همکاری باساواکمنحلهبهعنوانمأموریامنبعخبریوداشتنفعالیتیادادنگزارشضدمردمی .
 -36عضویتدرسازمانهاییکهمرامنامهیااساسنامهآنهامبتنیبرنفیادیانالهیاستیاطرفداریوفعالیتبهنفعآنها .
عضویتدرگروههایمحاربیاطرفداریوفعالیتبهنفعآنها .

-37
 -38عضویتدرتشکیالتفراماسونری .
فصل سوم – مجازاتها

ماده- 9تنبیهاتاداریبهترتیبزیرعبارتنداز :
الف -اخطارکتبیبدوندرجدرپروندهاستخدامی .
ب-توبیخکتبیبادرجدرپروندهاستخدامی .
کسرحقوقوفوق العادهشغلیاعناوینمشابهحداکثرتایکسومازیکماهتایکسال .

ج-
د-انفصالموقتازیکماهتایکسال .
ه-تغییرمحلجغرافیاییخدمتبهمدتیکتاپنجسال .
دولتیودستگاههایمشمولاینقانون .

تنزلمقامویامحرومیتازانتصاببهپستهایحساسومدیریتیدردستگاههای

و-
ز-تنزلیکیادوگروهویاتعویقدراعطاییکیادوگروهبهمدتیکیادوسال .
ح-بازخریدخدمتدرصورتداشتنکمتراز23سالسابقهخدمتدولتیدرموردمستخدمینزنوکمتراز25سالسابقهخدمت
دولتیدرموردمستخدمینمردباپرداخت 33تا  45روزحقوقمبنایمربوطدرقبالهرسالخدمتبه تشخیصهیأت صادرکننده

رأی .
ط  -بازنشستگیدرصورتداشتنبیشازبیستسالسابقهخدمتدولتیبرایمستخدمینزنوبیشاز25سالسابقهخدمتدولتی
برای مستخدمینمردبراساسسنواتخدمتدولتیباتقلیلیکیادوگروه .

ی -اخراجازدستگاهمتبوع .
دستگاههایمشمولاینقانون .

ک-انفصالدائمازخدماتدولتیو

دراحتسابمعدلخالصحقوق،تفاوتتطبیقوفوقالعادهشغلمستخدمان موضوعبندطدرسهسالآخرخدمتدر

تبصره - 1
یکتادوگروه)مالکمحاسبهقرارمیگیرد .

بازنشستگی،حقوقگروهجدید(پسازتنزل


هنگام
تبصره  - 2کسوربازنشستگی یا حقبیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم،اخراج یابازخریدی
می شوند و نیز حقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی ،حقوق
محکوم شده یا 
ومزایایمرخصیاستحقاقیاستفادهنشده،همچنینکسوربازنشستگییا حقبیمهکارمندانی کهدرگذشتهدراجرایمقرراتقانونی

اند،قابلپرداختاست .


ازدستگاهدولتیمتبوعخوداخراجگردیده
هایبدوییاتجدیدنظر،نمایندهدولتدرهریکازدستگاههایمشمول  اینقانونهستندورأیآنانبهتخلف

تبصره - 3هیأت 
اداریکارمندتنهادرمحدودهمجازاتهایاداریمعتبراستوبهمعنیاثباتجرمهاییکهموضوعقانونمجازاتهایاسالمیاست ،

نیست.
تبصره- 4هیأت هاپسازرسیدگیبهاتهامیااتهاماتمنتسببهکارمند،درصورت  احرازتخلفیاتخلفات،درموردهرپرونده
صرفاًیکیازمجازاتهایموضوعاینقانونرااعمالخواهندنمود .
ماده  -  13فقط مجازاتهای بندهای د ،ها ،ح ،ط ،ی ،ک ماده  9این قانون قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.
ماده   - 11برای کارمندانی که باحکم مراجعقضایی یا بارأی هیأت هایرسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های بازسازی و
خدماتدولتیشدهیامیشوند،درصورتداشتنبیشاز 15سالسابقهخدمتو

پاکسازیسابقمحکومبهاخراجیاانفصالدائماز 

هایتجدید نظررسیدگیبهتخلفاتاداریمربوط،برایمعیشتخانواده آنانمقرریماهانهکهمبلغ

 53سالسن،بهتشخیصهیأت 
گردد  .اینمقرریازمحلاعتباروزارتخانهیامؤسسهمربوطپرداخت

آنازحداقلحقوقکارمنداندولتتجاوزنکندبرقرار  
می
آییننامهاجراییاینقانون
شود.چگونگیاجراومدتآنطبق  


مزبور،قطعمی
میشودودرصورترفعضرورتبهتشخیصهیأت 

است .
دولتیوسایردستگاههایموضوعتبصره1

ماده - 12رییسمجلسشورایاسالمی،وزر اء،باالترینمقاماجراییسازمانهایمستقل 
قانونوشهردارتهرانمیتوانند مجازات هایبندهایالف -ب -ج-دماده  9اینقانونرارأساًوبدونمراجعهبه هیأت

ماده 1
این
هایرسیدگیبهتخلفاتاداریدرموردکارمندانمتخلفاعمالنمایندواختیاراتاعمالمجازات هایبندهایالف،بوجرابه

دانشگاههاومدیرانکلتفویضکنند.درصورتاعمالمجازاتتوسط


استانداران،رؤسای
معاونانخودوبندهایالفوبرابه 
هایتجدیدنظرحقرسیدگیوصدوررأیمجدددرموردهمان تخلفراندارندمگرباتشخیصو

مقاماتواشخاصمزبورهیأت 
موافقتکتبیخودآنمقاماتواشخاص .
ماده  -  13وزراءیامعاونانآناندرصورتتفویضوزیر،رییسمجلسشورایاسالمی،باالترینمقامسازمانهایمستقلدولتیو
هایموضوع تبصره  1ماده  1این  قانون،شهردار تهران ،استانداران ورؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی
سایر دستگاه 
ارجاعشدهیامیشودراحداکثربهمدت 

توانندکارمندانیراکهپروندهآنانبههیأتهایرسیدگی
وتحقیقاتیومعاونانآنانمی 

سهماهآمادهبهخدمتنمایند .
موردمؤسساتیکهآمادگیبهخدمتدرمقرراتاستخدامیآنهاپیشبینی  نشدهاست،براساسمفادقانوناستخدام

تبصره -  1در
کشوریرفتارخواهدشد .

هابرائتحاصلنمایدفوقالعادهشغل یامزایایشغلیاعناوینمشابهدوران

تبصره - 2چنانچهکارمندپسازرسیدگیدرهیأت 
قبلازایندورانپرداختمیشود .

براساسآخرینحقوقومزایای
آمادگیبهخدمت 

تبصره - 3هیأت  هایبدویرسیدگیبهتخلفاتاداریمکلفنددرمدتآمادگیبهخدمت،به پروندهاتهامیکارمندانرسیدگی
کنندوتصمیمالزمرااتخاذنمایند،ودرصورتیکهدرمدتمذکورپروندهجهترسیدگیپژوهشیبههیأتتجدیدنظرارجاعشود

خدمتبرایسهماهدیگرقابلتمدیدخواهدبودوهیأت تجدیدنظرموظفاستحداکثرتا پایانمدتمزبوربه

مدت آمادگیبه 
پروندهرسیدگیکردهرأیالزمراصادرنماید.درهرحالباصدور حکمقطعیهیأت هایرسیدگیحکمآمادگیبه خدمتلغو

میگردد.

ماده- 14هرگاهرسیدگیبهاتهامکارمندبهتشخیصهیأت هایبدویوتجدیدنظر مستلزماستفادهازنظرکارشناسیباشد،مورد
میشود .
بهکارشناسیارجاع 

ماده -  15پروندهآندستهازمستخدمانبازنشستهکهقبلیاپسازبازنشستگیدر هیأتهایپاکسازییابازسازی مطرحبودهولی
منجربهصدور رأینگردیدهاستیاآرای  صادرشدهقطعیتنیافتهیاآرائیکهدردیوانعدالتادارینقضشدهاست،همچنین

پروندهبازنشستگانمتهمبهمواردمندرجدربندهای 37،36،35،34و 38ماده 8در صورتوجودمدارکمثبته،برایرسیدگیو

اداریمطرحومجازات هایمصرحدراینقانونحسبمورداعمالخواهدشد.
صدوررأیدرهیأت هایرسیدگیبهتخلفات  
شده انددرصورتباقیبودندرعضویت،
تبصره  -افرادموضوعبند 34ماده  8اینقانونکهبراساسقانونپاکسازیبازنشسته  
مطرحوبراساساینقانونرأیالزمصادرمیشود .

پروندهآناندرهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداری

ماده -16وزراونمایندگانمجلسینرژیمسابق،دبیرانحزبرستاخیزدرمراکز استانها،مدیرانکلحفاظت،رؤسایدوایرحفاظت
و رمز ومحرمانه بعد از خرداد  1342و اعضای تشکیالت فراماسونری که توسط هیأت های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی
خدمتدردستگاههایدولتیووابستهبهدولتو

اندیا پروندهآنانتاکنونموردرسیدگیقرارنگرفتهاستاز
محکومیتقطعینیافته 

حقوقبازنشستگیآنانقطعمیشود .


شوندو
شهرداریهابهصورتدائممنفصل 
می
معاوناننخستوزیر،رییسکلبانکمرکزی،مدیرانعاملورؤسایشرکتهاوسازمانهایمستقلدولتی،مستشارانورؤسایدیوان


محاسباتبعدازخرداد 1342درصوتیکهدر هیأت  هایرسیدگیبهتخلفاتاداریثابتشودکهدرتحکیمرژیمگذشتهمؤثر

انفصالدایممحکومخواهندشد .سفراواستاندارانومعاونانوزرایرژیمسابقبعدازخرداد 1342حسبموردطبقاین

بودهاندبه 

قانونمحکومبهبازخریدیابازنشستگیخواهندشدودر صورتارتکابیکیازجرایممصرحدراینقانوندرصورتیکهمجازات

آنجرمبیشازبازنشستگیباشد،بهآنمجازاتطبقاینقانونمحکومخواهندشد .

تبصره-درخصوصآندستهازکارمندانیکهبهتحکیمرژیمگذشتهمتهمبودهوتاکنون  رأیقطعیدرموردآنانصادرنشدهیا
هامیتوانندپسازرسیدگیحسبموردیکیازمجازاتهایمقرردر
رأیصادرشدهدردیوانعدالتادارینقضشده است،هیأت  

اینقانونرادرموردآناناعمالنمایند .
ماده  - 17رییس مجلس شورایاسالمی ،وزرا یا باالترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقالباسالمی وسازمانهای
هایمیتوانند کارمندانیرا


تهران،شهردارانمراکزاستانها،استاندارانورؤسایدانشگاه
موضوعتبصره1ماده 1اینقانون،شهردار 
متناوبدرسالبدونعذرموجهدرمحلخدمتخودحاضرنشده اند،ازخدمتوزارتخانهیا

کهبیشازدوماهمتوالییاچهار 
ماه
دستگاهمتبوعاخراجنمایند .
تبصره-1هرگاهکارمندیادشدهحداکثرتاسهماهپسازابالغحکمدستگاهمتبوع خودمدعیشودکهعذراوموجهبودهاست،
وزیریاباالترینمقامدستگاهمتبوعکارمند موظفاستپروندهویراجهتتجدیدنظربههیأت تجدیدنظرمربوطارجاعنماید.

هیأت  تجدیدنظرمکلفبهرسیدگیبودهورأیآنقطعیاستودرصورتتأییدحکماخراج یابرائتازتاریخاخراج،درغیر
ابالغ،الزماالجراءاست .


اینصورتازتاریخ

وردآندستهازمستخدمانموضوعاینمادهکهبههردلیلبهکاربازگشتدادهمیشوند،مدتغیبتوعدماشتغال

تبصره-2درم
آنانحسب موردجزومرخصیاستحقاقی،استعالجییابدونحقوقآنانمنظورخواهدشد .

حیتداردستگاههایاجراییقبلازقانون

تبصره -  3درمواردیکهحکماخراجیاانفصالکارمندیاکارمندانتوسطمقامات صال
انسانیصادرگردیدهاست،ایناحکامقطعیمحسوبمیشوند .


بازسازینیروی
فصل چهارم  -سایر مقررات

کلیهوزارتخانهها،سازمان ها،مؤسساتوشرکتهایدولتی،شرکت هایملینفت وگازوپتروشیمیوشهرداری هاو

ماده -  18
مؤسساتوشرکت هایدولتیکهشمولقانونبرآنهامستلزمذکرناماستومؤسساتیکهتمامیاقسمتیازبودجهآنهااز

بانکهاو
بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنانمجلس شورای اسالمی و نهادهای انقالباسالمی مشمول مقررات این قانون هستند،
مشموالن  قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی ،قضات ،اعضای هیأت های علمی دانشگاهها و
مؤسساتآموزشعالیومشموالنقانونکارازشمولاینقانونخارجبودهوتابعمقرراتمربوطبهخودخواهندبود .

ماده  -  19هرگاهتخلفکارمندعنوانیکیازجرایممندرجدرقوانینجزاییرانیز داشتهباشدهیأت رسیدگیبهتخلفاتاداری
مکلفاستمطابقاینقانونبهتخلفرسیدگی  ورأیقانونیصادرنمایدومراتبرابرایرسیدگیبهاصلجرمبهمرجعقضایی

ارسالدارد.هرگونهتصمیممراجعقضاییمانعاجرایمجازات هایادارینخواهدبود.چنانچهتصمیممراجعقضاییمبنیبر

صالح 
قانوناقداممینماید .

برائتباشدهیأت رسیدگیبهتخلفاتاداریطبقماده 24
این
ماده -23بهآندستهازکارمندانیکهپروندهآناندرهیأتهایپاکسازیوبازسازیسابقوهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداری
مطرحوبهدلیلعدمصدوررأی یاقطعیت  نیافتنرأییانقضرأیصادرشدهدردیوانعدالتاداری،درهیأت هایرسیدگی

اداریموردرسیدگیقرارگرفتهومنجربهبرائتآنانگردیدهحقوقمبنایاعنوان مشابهدورانعدماشتغالبهمأخذآخرین

تخلفات 
اند پرداختخواهدگردید.ودرصورتعدمبرائتدورانعدم
شته 
پستسازمانیکهقبلازایندوران،تصدیآن رابهعهدهدا 
کشوریعملمیشود .

قانوناستخدام
شاغالنجزوسابقهخدمتآنانمحسوبنمیشود،وطبقبند "د"ماده 124

اشتغال
درموردبازنشستگاندرصورتبرائتحقوقبازنشستگیپرداختمیشودودرصورتعدمبرائتنسبتبهمدتگذشته 

تبصره-1
پرداختنمیشود .


حقوق
تبصره - 2کلیهاحکامآمادگیبهخدمتوبرکناریازخدمتدرموردمتهمانیکهبعدازانقضایمهلتقانونیپاکسازیوقبلاز
اجرایقانونبازسازینیرویانسانیتوسط  مقاماتاجراییصادرگردیدهاعتبارقانونیداشتهودرصورتمحکومیت،غیرازآنچه

گرفت.درصورتبرائتمابهالتفاوتحقوق

خدمتدریافتداشته اند،حقوقدیگریبهآنانتعلقنخواهد


بهعنوانحقوقآمادگیبه
آمادگیبهخدمتوحقوقمبنایمتعلقبهآنانپرداختخواهدشد .

اداریاعتراضداشتهباشد،میتواند

ماده -  21درصورتیکهمتهمبهآراءقطعیصادرهتوسطهیأت هایرسیدگیبهتخلفات 
حداکثرتایکماهپسازابالغرأیبهدیوانعدالتاداریشکایتنمایددرغیراینصورترأیقابلرسیدگیدردیواننخواهدبود.

تبصره -1رسیدگیدیوانعدالتاداریبهآراءهیأتهابهصورتشکلیخواهدبود .
تبصره -  2آندستهازکارمندانیکهبراساسآرایهیأت هایبازسازییاپاکسازی  نیرویانسانیبهمحکومیتقطعیرسیدهوتا
شکایتتسلیمنکردهاند،دیگرحقشکایتندارند .

تاریخ13653732بهدیوانعدالتاداری
بهمنظورنظارتبرحسناجرایاینقانوندردستگاههایمشمولو برای ایجادهماهنگیدرکادرهیأت هایرسیدگیبه

ماده-22
تخلفاتاداری "هیأتعالینظارت"بهریاست دبیرکلسازماناموراداریواستخدامیکشوروعضویتیکنفرنمایندهرییسقوه
تشکیلمیشود.هیأت مزبوردرصورتمشاهده

قضاییهوسهنفرازبیننمایندگانوزراءویاباالترینمقامسازمانهایمستقلدولتی 


نظردستگاه هایمزبور،تمامیابعضیازتصمیماتآنهاراابطالودرصورت


یاتجدید
مواردزیرازسویهریکازهیأتهایبدوی
نظارتمیتوانددرموردکلیهاحکامی

مینماید.هیأت عالی 
مربوطرامنحل 

تشخیصسهلانگاریدرکارهریکازهیأت ها،هیأت 

تصمیمنماید .

کهدراجرایاینقانونومقرراتمشابهصادرشدهیامیشودبررسیواتخاذ

الف -عدمرعایتقانونرسیدگیبهتخلفاتاداریومقرراتمشابه .
ب -اعمالتبعیضدراجرایقانونرسیدگیبهتخلفاتاداریومقرراتمشابه .
کمکاریدرامررسیدگیبهتخلفاتاداری .
ج -
بنابهمصالحیضروریتشخیصمیدهد .

د-موارددیگرکههیأت
عالینظارتتعیینمیشود

تبصره -  1تخلفاتاداریاعضاءهیأت هایرسیدگیبهتخلفاتاداریتوسطهیأتیکهازطرفهیأت 
رسیدگیخواهدشد .

هایرسیدگیبهتخلفاتاداریرانمیتواندررابطه باآراءصادرهازسویهیأت هایمذکور

تبصره-2هیچیکازاعضاءهیأت 
تحتتعقیبقضاییقراردادمگردرصورتاثباتغرضمجرمانه .

تواندبازرسانیراکهدستگاههایمشمولاعزامنمودهودرصورتمشاهدهمواردتخلف،کارکنان 


عالینظارتمی
تبصره-3هیأت
متخلفراجهترسیدگیبهپروندهآنانبههیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریمعرفینماید .

تبصره -  4درموردمعتادانبهموادمخدرکهبراساسآرایقطعیهیأت هایرسیدگیبه تخلفاتاداریبهمجازاتهایبازخریدی
دائمازخدماتدولتیمحکومشدهیامیشونددرصورتترکاعتیاددرمدت

خدمت ،بازنشستگیباتقلیلگروهاخراجوانفصال 

عالینظارتارجاعمیشود .

تاریخابالغرأی،بهتشخیصهیأتتجدیدنظر،موضوعبراساسماده24اینقانونبههیأت

ششماهاز
ماده -23اعمالمجازاتشدیدترنسبتبهآرایغیرقطعیهیأتهایبدوییاآراءنقض شدهتوسطدیوانعدالتاداریباتوجهبه
مستنداتجدیدپسازرسیدگیمجددباتوجهبهکلیهجوانبامربالمانعاست .

ماده -24اصالحیاتغییرآرایقطعیهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریصرفاًدرمواردیکههیأتبهاکثریتآراءتشخیصدهد
بهلحاظشکلییاماهوی)مخدوشمیباشد،پسازتأییدهیأت عالینظارتدر


قانونی(
کهمفادحکمصادرشدهازلحاظموازین 

خصوصموردامکانپذیراست .

پیشبینینشدهباشد،انجاموظیفهبههر
ماده - 25هرگاهبرایعضویتدرهیأت هایرسیدگیبهتخلفاتاداریپستسازمانی  
محسوبنمیشود .

ها،تصدیدوپستسازمانی
عنواندرهیأت 
گرددوپروندههاییکهدرهیأت های


مغایرلغومی
ازتاریختصویبآیین نامهاجراییاینقانون،کلیهقوانینومقررات 

ماده - 26
پاکسازی ،بازسازی ورسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأیقطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالتاداری نقض
شدهاست ،حسب مورد برای رسیدگی وصدور رأی قطعیبه هیأت های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانونارسال میشود.
آیین نامهاجراییاینقانونحداکثرظرفیکماهپسازابالغاینقانون بهوسیلهسازماناموراداریواستخدامیکشور 
ماده - 27
وزیرانمیرسد .

تهیهوبهتصویبهیأت

قانونفوقمشتملبربیستوهفتمادهوبیستونهتبصرهدرجلسهروزیکشنبههفتم آذرماهیکهزاروسیصدوهفتادودو
مجلسشورایاسالمیتصویبودرتاریخ 1372/9/17بهتأییدشوراینگهبانرسیدهاست .

علیاکبرناطقنوری 
رئیسمجلسشورایاسالمی -

آئین نامه اجرائی مصوب  2777/7/17هیأت وزیران با اصالحات بعدی
فصل اول  -تشکیالت  ،وظایف و صالحیت

ماده  1ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان -که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود  -در هر یک از
دستگاههایموضوعماده 18قانونرسیدگیبهتخلفاتاداری-کهازاین پسقانوننامیدهمیشود -بارعایتمفادقانونیادشده و
اینآییننامهتشکیلمیشود .
تبصره منظورازکارمندانکلیهکارکنانرسمی،ثابت،دایم،پیمانیوقراردادیاست .
ماده 2ـ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان  -که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود -در مرکز
هروزارتخانه،سازمانهایمستقلدولتی،نهادهایانقالباسالمی،مجلسشورایاسالمی،مراکزبعضیازاستانهابهتشخیصهیأت
عالینظارت،همچنیندرمرکزهریکازدستگاههایزیرتشکیلمیشود :
سازمان حج و زیارت  ،شرکت مخابرات ایران ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بهزیستی کشور ،سازمان ثبت احوال
کشور،بعضیازدانشگاههایکشوربهتشخیصوزیرانذیربطـحسبمورد،مؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران«.بهموجب
تصویبنامههایمتعددبعضیازدستگاه هایمشنمولاینمادهحذفیابهدستگاههایمشنمولاینمادهاضافهشدهاست ».
تبصره1ـسازمانهایمستقلدولتیموضوعاینآییننامهبهشرحزیرهستند :
سازمانهایاموراداریواستخدامیکشور،سازمانبرنامهوبودجه،سازمانتربیتبدنی،سازمانانرژیاتمی،سازمانحفاظتمحیط
زیست،سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران،دیوانمحاسبات،سازمانبازرسیکلکشور،سازمانزندان هاواقدامات
تامینی و تربیتی کشور ،سازمان اوقاف وامور خیریه،سازمانثبت اسناد و امالک کشور،سازمانقضایینیروهای مسلح ،مجلس
شورایاسالمی،نهادریاستجمهو ری،شهرداریتهران،بنیادشهیدانقالباسالمی،بنیادمستضعفانوجانبازانانقالباسالمی،بنیاد
مسکنانقالباسالمی،جمعیتهاللاحمر،کمیتهامدادامامخمینی،سازمانتأمیناجتماعی،جهاددانشگاهی،نهضتسوادآموزی
،کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،سازمان پزشکی قان ونی،سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی
وگردشگریوبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران «.بهموجبتصویبنامههایمتعددبعضیازدستگاههایمشنمولاینتبصره
حذفیابهدستگاههایمشنمولاینتبصرهاضافهشدهاست ».
تبصره 2ـ دستگاه های موضوع این ماده و ت بصرهیکآن،درصورتلزوممیتواننددرمرکزخودهیأت هایمتعددتجدیدنظر
داشتهباشند .
ماده 3ـانتصابهریکازاعضایاصلیوعلیالبدلهیأت  هایبدویوتجدیدنظر،باامضایشخصوزیریاباالترینمقامدستگاه
هایموضوعتبصره1ماده2اینآییننامهوتبصرههای1و3آنوبارعایتشرایطمقرردرماده 6قانونصورتمیگیرد .
ماده 4ـ هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره  1ماده 2این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستانها می توانند
نسبتبهتشکیلهیأتهایبدویدراینمراکزاقدامکنند .
ماده 5ـ رسیدگی به تخلفات اداری کا رمندانحوزههراستانتازمانیکهدستگاهمتبوعآناندرمرکزآناستانهیأتبدویتشکیل
ندادهاستپسازکسبنظروزیریاباالترینمقاماجراییدستگاهمتبوعباهیأتبدویمتشکلدراستاندیگراست .
تبصرهـرسیدگیبدویبهتخلفاتاداریکارمندانشهرداریهادرهرشهرستاندرصورتعدمتشکیلهیأتبدویباهیأتبدوی
متشکلدراستانداریمربوطاست .

ماده 6ـهریکازهیأت  هایبدویوتجدیدنظرپسازتشکیل،ازبینخودیکنفررئیسیکنفرنایبرئیسویکنفردبیر
تنظیمصورتجلسههاومکاتبههایخودانتخابوتعیینمیکنند .
تبصرهـمکاتبههایهیأتهاباامضایرئیسودرغیابویباامضاینایبرئیسمعتبراست .
ماده 7ـهیأت  هایبدویوتجدیدنظرموظفندبالفاصلهپسازتشکیل،آغازکارخودرابهنحومقتضیباذکرنشانیازطریقواحد
مربوطبهاطالعکارمندانخودبرسانند .
ماده 8ـرسیدگیبهتخلفاتقبلیکارمندانمأمورمشروطبراینکهبیشازیکسالازمأموریتآنهانگذشتهباشدتوسطهیأتهای
بدویوتجدیدنظردستگاهمتبوعکارمندصورتمیگیردودستگاهمحلمأموریتمکلفبهاجرایآناست.درصورتیکه
دستگاه محل م أموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد،
دستگاهمتبوعمستخدممیتواندرأساًنسبتبهلغوحکممأموریتاقدامکندورأیصادرشدهرابهاجراءدرآورد .
تبصره 1ـرسیدگیبهتخلفاتیکهدرمحلمأموریتواقعشدهبرعهدههیأتهایمحلمأموریتمیباشد،ولیدرصورتیکهرأی
صادرهبااشکالاجراییدردستگاهمحلمأموریتکارمندمواجهشود(ماننداخراج)نظرهیأتعالینظارتدرخصوصاجرایاعدم
اجرایآنبرایهردودستگاهالزماالتباعاست .
تبصره2ـهیأتها بدویوتجدیدنظردر صورتلزومازهیأتها یوزارتخانهیاسازمانمتبوعکارمندبرایتکمیلمدارکو
تحقیقاتالزمکمکمیگیرند.وزارتخانهیاسازمانمتبوعکارمندنیزمکلفاستدرصورتاطالعازتخلفقبلیکارمندولزوم
تعقیبوی،مدارکاتهامونتیجهبررسیهایخودرابهوزارتخانهیاسازمانمحلمأموریتاعالمکند .
تبصره3ـرسیدگیبهتخلفاتکارمنداندولت،مأموردرشرکتهایتعاونیدستگاههایاجرایییادستگاههاییکهمشمولقانون
نیستندبرعهدههیأتهایبدویوتجدیدنظردستگاهمتبوعآنانمیباشد .
ماده  9ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاهها یمختلفیکهدرآنهااشتغالداشتهاست،آخریندستگاهیکهکارمندبهآن
منتقلشدهاست(دستگاهمتبوعوی)،صالحبرایرسیدگیبهاتهاماتانتسابیواجرایآرایقطعیصادرهدرخصوصویاستو
میتواندبهنحومقتضیبرایتکمیلمدارکوتحقیقاتالزمازدستگاههایقبلیکمکبگیرد .
تبصرهـدستگاههایقبلیوهیأتهایقبلیوهیأتهایآنهامکلفندهمکاریهایالزمرادراجرایمفاداینمادهمعمولدارند .
ماده13ـانجاموظیفهدرهیأتها  باحفظسمتوپستسازمانیصورتمیگیردودرصورتضرورتباتوجهبهحجمکار،در
دستگاههایمشمولقانونتعدادکافیپستسازمانیباتغییرعنوانپست هایبالتصدیموجودبرایاعضایهیأتهایرسیدگیبه
تخلفاتاداریبارعایتمقرراتمربوطپیشبینیمیشود .
ماده11ـهیأتها  موظفنددفترهاییبرایانجامامورمربوطتشکیلدهندودرصورتنیازمیتوانندانجاماموردفتریخودرا به
کارگزینیدستگاهمربوطارجاعنمایند.نامههایمحرمانههیأت ها  بایدبدوندخلوتصرفوبازبینیدراختیارهیأتها گذاشته
شود .
تبصرهـمسئولیندستگاههامکلفندامکاناتونیرویانسانیموردنیازدفترهاییادشدهراتأمینکنند .
فصل دوم ـ شروع به رسیدگی

ماده12ـگروهتحقیقموضوعماده 5قانونمتشکلازسهعضواستازبینافرادمتأهل،متعهد،عاملبهاحکاماسالم،معتقدبهنظام
جمهوریاسالمیواصلوالیتفقیهودارایحداقل 25سالسنباتصویبهیأتمربوطوحکمرئیسهیأتانتخابمیشوند .

کارمندبودندوعضوازسهعضویادشدهالزامیاست .
ماده13ـهیأتها یبدویوتجدیدنظریکدستگاهمیتوانندازیکگروهتحقیقاستفادهکنند،مشروطبراینکهبرایتحقیقدر
مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود .
ماده14ـگروه هایتحقیقفقطدربارهکارمندیمی توانندتحقیقکنندکهازطرفهیأتهایبدوییاتجدیدنظر،بررسیوضع
آنهابهاینگروه هاارجاعشدهباشد،همچنینتحقیقتنهادرحدودیانجاممیگیردکههیأتهامعینمیکنند .
تبصره1ـهرگاهعضوگـروهتحقـیققرابتنسـبییاسببیتادرجهدومازطبقهسومبامـتهمداشتـهباشدیادردعوایطرحشده
ذیـنفع باشد،یابامتهمدعوایحقوقیوجزاییداشتهباشدحقتحقیقدرموردهمانپروندهراندارد .
تبصره 2ـاستفادهنکردنازگروهتحقیق،مانعرسیدگیهیأتبهپروندهاتهامیکارمندوصدوررأینیست .
ماده15ـهیأت ها یبدویوتجدیدنظردرصورتشکایتیااعالماشخاص،مدیران،سرپرستانادارییابازرسهایهیأتعالی
نظارت،شروعبهرسیدگیمیکنند .
ماده 16ـکلیهکارمندان،مسؤالنمربوطورؤسایکارمندمتهمبهارتکابتخلف،مکلفندهمکاری هایالزمراباهیأتها بعمل
آوردهومدارک ،اسنادواطالعاتموردنیازرادرمهلتتعیینشدهازطرفهیأتها دراختیارآنهاقراردهند.درمورداسنادطبقه
بندیشده،رعایتمقر راتوقوانینمربوطالزامیاست .
تبصرهـدرمواردی کهپروندهمتهمدرهیأتها  تحترسیدگیاستهرگونهتصمیمگیرینسبتبهحالتاستخدامیوی،منوطبه
کسبنظرازباالترینمقامدستگاهیانمایندهویاست .
ماده17ـهیأتها یرسیدگیبهتخلفاتاداریموظفندپسازانجامبررسیهایالزم،موارداتهامرابهطورکتبیبهکارمندابالغو
پسازآندهروزمهلتبرایدفاعکارمندمنظورکنند.اینهیأت هادرصورتتقاضایکارمند،مدارکالزمرادراختیارویقرار
میدهند .
ماده 18ـمتهممیتواندپسازاطالعازموارداتهامودرمهلتتعیینشدهازسویهیأتجوابکتبیومدارکیراکهدردفاعاز
خودداردبههیأتتسلیمنماید،درغیراینصورتهیأتمیتواندبهموارداتهامرسیدگیورأیالزمراصادرکند .
تبصرهـکارمندمتهممیتواندبهمنظورارائهمدارکدفاعیخودازهیأتمربوط،تقاضایتمدیدمهلتکند.دراینمورد،اتخاذ
تصمیمباهیأتمربوطاستودرهرحالمدتتمدیداز5روزنبایدتجاوزکند .
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده 19ـ ر سیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیردو چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری
تشخیصدهد،درجلسهحضورمییابد .
تبصرهـدرصورتدرخواستکتبیمتهمبرایدفاعحضوری،هیأتموظفاستیکبارویرابرایحضوردرجلسهدعوتکند .
ماده23ـتشخیصتخلفوانطباقآنبایکیازمواردتخلفاتمندرجدرقانون،برعهدههیأتهایرسیدگیکنندهاست .
ماده 21ـهیأتپسازاتمامرسیدگیومالحظهاسنادومدارکموجوددرپروندهوتوجهکاملبهمدافعاتمتهمومواردیازجمله
میزانزیانواردشده(اعمازمادیومعنوی)بهدولتیا اشخاصحقیقییاحقوقی،آثارسوءاجتماعیواداری،موقعیتوسوابق
کارمندووجودیافقدانسوءنیتویاقدامبهصدوررأیواتخاذتصمیممی کند.رأیهیأتها بایدمستدلومستندبهقانونو
مقرراتمربوطبودهوحاویتخلفاتمنتسببهمتهم،نامونامخانوادگیوامضایاعضایرأیدهندهدرزیررأیصادرشدهباشد .

ماده22ـجلسههایهیأتها  باشرکتسهنفرازاعضاءرسمیتمییابدوآرایآنهابانظرموافقحداقلدونفرازاعضاء،معتبر
است .
ماده23ـآرایصادرشدهتوسطهیأتهایبدویوتجدیدنظرواحکاماخراجموضوعماده17قانون،بهطورمستقیموبالفاصلهبه
ادارههایکارگزینییادوایرمشابهدستگاهها یذیربطارسالمیشود.واحدهاییادشدهموظفندحداکثرظرف 33روزازتاریخ
صدوررأی،آراءواحکامصادرشدهرابهکارمندانمربوطابالغنمودهومدارکآنراجهتدرجدرپروندهاتهامیبههیأت
مربوطتحویلنمایند .در صورتسهلانگاریمسؤالنکارگزینییااموراداریمربوطدرابالغآراءواحکامصادرشدهبهمتهم،با
آنانطبققانونرفتارمیشود،همچنینهرگونهخوددارییاجلوگیریازاجرایآرایهیأتها ممنوعاستوبامتخلفانطبققانون
رفتارمیشود .
ماده24ـهیأتها یبدویمکلفندقطعییاقابلپژوهشبودنآراء،همچنیننشانیمحلدریافتدرخواستتجدیدنظررازیرآرای
خودرادرجکنند .
ماده25ـدرخواستتجدیدنظرنسبتبهآرایهیأتها یبدویبایدبهوسیلهمحکومعلیهیانمایندهقانونیویظرف 33روزاز
تاریخابالغرأی،ب هزبانفارسیباذکردالیلبهطورکتبیبهادارهکارگزینیمربوطتسلیمورسیداخذشود،مالکدریافتبهموقع
درخواست،تاریخثبتدفترهایکارگزینیمربوطاست .
تبصرهـدرخواستتجدیدنظرنسبتبهاحکاماخراجموضوعماده17قانونمطابقتبصره1مادهمذکورانجاممیپذیرد .
ماده 26ـ اداره های کارگزینی دستگاه ها  مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن ،برای
رسیدگیبههیأتتجدیدنظرمربوطارسالکنندودرمواردیکهرأیهیأتبدویقابلتجدیدنظرباشد،ولیمتهمظرفمهلت
مقررنسبتبهآندرخواستتجدیدنظرننمایدرأیصادرشدهراازتاریخپایانیافتنمهلتیادشدهاجراکنند .
ماده27ـکلیههیأتها مکلفنددرمتنآرایقطعیصادرشده،مهلتیکماههشکایتبهدی وانعدالتاداریراتصریحکنند .
ماده 28ـدرصورتیکهکارمندمتخلفدرحالتیازحالتهایاستخدامیباشدکهاجرای فوریرأیقطعیدربارهویممکننباشد
مراتببههیأتعالیگزارششدهورأیصادرشدهنیزبهمحضحصولامکان،اجرامیشود .
ماده29ـهیأتها  درمواردلزوممیتواننددرارتباطبااتهامهایواردشدهبهکارمندانازمراجعقضاییمربوطاستعالمنظرکنندو
مراجعیادشدهمکلفندحداکثرظرف33روزبهاستعالمهیأتهاپاسخدهند .
تبصره ـ هیأت  ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات استعالم نظر کنند و وزارت یاد شده موظفاستظرف  13روز به
استعالمهیأتهاپاسخدهند .
ماده 33ـبالتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در مواردطرح پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیرقطعی (قابلتجدید
نظر)ازسویهیأتها یبدویونیزدرمواردنقضآرایقطعیهیأتها  ازسویدیوانعدالتادارییاهیأتعالینظارتبههر
عنوانمجوزیندارد .
ماده 31ـفوتمتهمموجبتوقفرسیدگیوصدوررأیمیشودودرصورتیکهکارمنددرطولتحملمجازاتهایبندهای«ج»،
«د»و«ز»ماده  9قانونفوتشوداعمالمجازاتهاییادشدهمتوقفشدهوحالتاستخدامیکارمنداززمانفوتبهحالتقبلیاز
تعیینمجازاتاعادهمیگردد.حکماینمادهمانعازارسالپروندهبهمراجعقضاییدرسایرمواردنیست .

تبصرهـدرصورتیکهمستخدمیبهاستنادماده  17قانوناخراجشدهباشدوبعدازاعتراضبهحکممزبوروقبلازرسیدگیتوسط
هیأتتجدیدنظرفوتکند،آثارحکماخراجزایلوحالتکارمندبهقبل ازتعیینمجازاتاعادهمیشود .
ماده32ـهیأتهایبدویوتجدیدنظرمکلفنددرسریعترین زمانممکنبهپروندههاییکهدرهیأتهایپاکسازیوبازسازی
گذشتهوهیأتها یرسیدگیبهتخلفاتاداریمنجربهصدوررایقطعینشدهیاآرایقطعیتوسطدیوانعدالتادارییاهیأت
عالینظارتنقضشدهرسیدگیکنند .رسیدگیبهاینپروندههادرمواردیکهتوسطهیأتهایسابق پاکسازییابازسازیمورد
رسیدگیقرارگرفتهولیآرایصادرشدهبه  جهاتیقطعیتنیافتهیاتوسطدیوانعدالتادارییاهیأتعالینظارتنقضشدهاند
بهعهدههیأتتجدیدنظراست.درمواردیکهتوسطهیأتها یسابق،رأیالزمصادرنشدهباشداینرسیدگیبرعهدههیأت
بدویاست،چنانچهدرخصوصتشخیصص الحیترسیدگیبهپروندههایموضوعاینمادهبینهیأتهایبدویوتجدیدنظر
اختالفنظرباشد،حلاختالفباهیأتعالینظارتموضوعماده37اینآییننامهاست .
ماده33ـهیأتهایبدویمکلفنددرخصوصتعیینمرجعرسیدگیبهاتهامهایمدیرانقبالًمراتبرابهاطالعنمایندهموضوعماده
  34اینآییننامهبرسانند.مرجعرسیدگیبهاینقبیلپروندههابهپیشنهادنمایندهموضوعماده34اینآییننامهوتأییدباالترینمقام
دستگاههاییادشدهدرتبصره1ماده 2اینآییننامه،هیأتبدویاستانمربوطیاهیأتهایمتشکلدرمرکزدستگاهاست .
فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت

ماده34ـبرایایجادهماهنگیونظارتبرکارهیأتها ،هریکازوزیرانوباالترینمقاماتدستگاههاییادشدهدرتبصره1ماده
  2این آیین نامه ،یکنفررا به عنوان نماینده خود را کهبطور مستقیمزیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأت های آن
دستگاهتعیینوبهسازماناموراداریواستخدامیکشورمعرفیمیکنند .
ماده 35ـوظایف،اختیاراتومسؤلیتهایهریکازنمایندگانموضوعماده34اینآییننامهبهشرحزیراست :
1ـبرگزاریجلسههایهماهنگیبینهیأتهایوزارتخانهیاسازمانمتبوعدرفاصلههایزمانیمناسب .
2ـبازرسیازچگونگیکارهیأتها یمربوطدرتهرانوشهرستانهاوتهیهگزارشالزمبرایوزیریاباالترینمقامدستگاهمتبوعبه
ویژهدرمواردیک هگزارشیازکمکاریوغرضورزیآنهادریافتمیکنندوارسالیکنسخهازآنبههیأتعالینظارت .
3ـنظارتبرفعالیتهیأتها درتهرانوشهرستانهاوراهنماییوهدایتوآموزشآنهابهمنظوراجرایهرچهصحیحترقانون .
4ـبررسیصالحیتاعضایهیأت هاوگروههایتحقیقو ارسالگزارشازموارداحتمالیعدمصالحیتبهوزیریاباالترینمقام
دستگاهمتبوعونیزهیأتعالینظارت .
5ـارائهنقطهنظرهاوپیشنهادهایهیأتها بهمراجعذیربطبرایرفعاشکالهاوبهبودفعالیتهیأتها .
6ـتهیهگزارشهایماهانهازکارهیأتهایمربوطوارسالآنهابههیأتعالینظارتهمراهبایکنسخهازکلیهآرایصادرهشده
بهمنظور :
الفـجمعبندیوتهیهگزارشهایدورهایالزمبرایاطالعمسؤالنذیربط .
بـتجزیهوتحلیلکارهیأتها ازنظرکیفیوکمیدرخصوصآثارناشیازاجرایصحیحودقیققانوندراصالحبافتنیروی
انسانیدستگاههایاجرایی .
جـبررسیآرایصادرشدهوراهنماییهیأتهادرمواردلزوم .
 7ـانجامپیگیریالزمجهترفعمشکالتونیازهایمربوطبهتأمیننیرویانسانیوتدارکاتیهیأتهابرایتسهیلدرکارآنها .

8ـبررسیوتجزیهوتحلیلنتیجهکارهیأتها دروزارتخانهیاسازمانمتبوعدرتهرانوشهرستانهاوآثاراینفعالیتهادرسالمسازی
محیطادارههایتابعوارسالآنهابرایوزیریاباالترینمقامدستگاهمتبوعوهیأتعالینظارتدرفاصلههایششماهویکساله .
 9ـدادنپیشنهادبهوزیریاباالترینمقامدستگاهمتبوعجهتایجادشعبهیاشعبههاییازهیأتها درمراکزیااستانهایاتعطیلکار
بعضی ازشعبههاباتوجهبهحجمنیرویانسانیواحدهایمربوطبهمنظورپوششمناسبدرکلیهواحدهایتابعووابسته .
13ـحضورمستقیمدرجلسههاینمایندهموضوعماده34اینآییننامه،جهتاط العازآخریننقطهنظرهاوتأمینهماهنگیهرچه
بیشتردرکارهیأتهایمربوط .
 11ـارتباطبادیوانعدالتاداریوتمرکزاینتماسهادرمرکز،بهمنظورایجادهماهنگیالزمبادیوانمزبور .
تبصرهـبرایانجاموظایفیادشدهدراینماده،دفتریباعنوان«دفترهماهنگیهیأتها»درهریکازدستگاههایمندرجدر
تبصره1ماده2آییننامهزیرنظرنمایندهموضوعماده34اینآییننامهایجادمیشود .
ماده36ـکلیههیأتها یبدویوتجدیدنظر،همچنینواحدهایوابستهبهدستگاههایمربوطمکلفندبانمایندهموضوعماده34
دستگاههایمتبوع،همکاریهایالزمرامعمولدارند .
ماده37ـ«هیأتعالینظارت» -موضوعماده22قانون -مرکب از سه نفراز بین نمایندگان موضوع ماده 34این آییننامهبهپیشنهاد
دبیرکلسازماناموراداریواستخدامیکشوروتصویبهیأتوزیرانویکنمایندهازقوهقضاییهبهریاستدبیرکلسازمانامور
اداریواستخدامیکشورتشکیلمیشود.
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می رسد.



ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت ،هماهنگی و همکاری های الزم را
معمول دارند و مدارک الزم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.



ماده39ـکلیههیأتهایرسیدگیکنندهمکلفندجهتصدورآراازفرمهایمخصوصیکهازطرفدفترهماهنگیونظارتبرامر
رسیدگیبهتخلفاتاداری(دبیرخانههیأتعالینظارت)تهیهوابالغمیشوداستفادهکنند .
ماده 43ـ در صـورت انحالل  هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتب بهاطالع باالترینمقام دستـگاه مربوط میرسد و مقام مزبور
موظفاستحداکثرظرف 33روزنسبتبهتشکیلهیأتجدید اقداموپروندههایمربوطراجهترسیدگیبهآنهیأتارجاع
نماید .
ماده41ـبرایرسیدگیبهپروندهاتهامیاعضایهیأتهایموضوعتبصره 1ماده  22قانون،هیأتعالینظارتحسبموردیکیاز
هیأت ها ی موجودرا تعیین کرده و پرونده مورد نظررا به آن هیأت  ارجاع میکند و هیأت تعیینشده مکلف بهرسیدگیاست .
فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده42ـهیأتها یبدویوتجدیدنظرمکلفندهرماهیکبار،گزارشیازفعالیتهایخودراکهدارایتعدادآرایصادرشدهو
پروندههایتحترسیدگیوموضوعهایطرحشدهاستهمراهبایکنسخهازآرایصادرشدهبهنمایندهموضوعماده 34این
آییننامهدردستگاهمتبوعارائهدهند.هیأتها یبدویوتجدیدنظرمستقردرهراستانموظفندیکنسخهازگزارشیادشدهرا
برایاطالعاستانداربهاستانداریمربوطارسالکنند .
ماده43ـبرقراریمقررییادشدهدرماده 11قانون،مستلزمتقاضایکارمندودرغیابیافوتاو،مستلزمتقاضایوراثقانونیوی
استکهپسازبررسیویاتشخیصوتأییدهیأت تجدیدنظرمربوطانجاممیپذیرد.مالک 15سالسابقهو 53سالسنمربوطبه
زمانصدوررأیاست.

تبصره1ـهیأتتجدیدنظرهرسالیکباروضعمعیشتخانوادهاینقبیلافرادرابررسیکردهوباتوجهبهنتایجبررسی،نسبتبهقطع
یاکاهشیاافزایشمقررییادشدهبارعایتحداکثرمقرر،تصمیممقتضیرااتخاذکردهوگزارشآنرابههیأت عالینظارت
ارسالمیکند.
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برق راری حقوق وظیفه در مورد وراث ،در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود .
ماده44ـاعضایهیأتعالینظارت،هیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداری،نمایندگانموضوعماده 34اینآییننامهوکارکنان
دفترهایآنهاودفترهماهنگیبازرسیون ظارتبرامررسیدگیبهتخلفاتاداری،اعضایگروههایتحقیقوبازرسهایهیـأت
عالینظارت،درمدتیکهدرمـشاغلیادشدهانجاموظیفهمیکنندازفوقالعادهشـغلاضافی،عالوهبرفوقالعادهجذباستحقاقی
موضوعماده6قانوننظامهماهنگپرداختکارکناندولتتا%23برخوردارمیشوند .
تبصرهـمیزانفوقالعادهمزبورباتوجهبهحجموظایفومسئولیتهایمحولشدهبهشرحزیرپرداختمیشود :
اعضاءودبیرهیأتعالینظارت ،معاوناندفاترهماهنگیونظارت،نمایندگانوزراءواعضایاصلیهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریحداکثر %23
اعضا یعلیالبدلهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداری،گروههایتحقیق،بازرسانوکارشناساندفاترهماهنگیحداکثر %15سایرکارکناندفاترهماهنگیوهیأتهاحداکثر%13ماده 45ـ هیأتها  موظفنداسامیومشخصاتاعضایاصلیوعلیالبدلوتغییراتآنهاراهموارهازطریقنمایندگانموضوعماده34
اینآییننامهبههیأتعالینظارتاعالمکنند .
ماده 46ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینیمربوطبهکارمندانیراکهمحکومبهبازنشستگی،بازخرید،
اخراجیاانفصالدایمازخدماتدولتیمیشوند بهسازماناموراداریواستخدامیکشورارسالکنند .
ماده47ـاینتصویبنامهجایگزینتصویبنامهشماره/25227ت275مورخ1373/7/16میشود .
معاوناولرئیسجمهور–حسنحبیبی 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  2778/8/4هیأت عالی نظارت
فصل اول -تعاریف و كلیات

ماده - 1دستورالعملرسیدگیبهتخلفاتاداریمشتملبرمجموعهضوابطومقرراتیاستکهدرمقامرسیدگیبهتخلفاتاداری
ارمندوچگونگیرسیدگیوصدوررأیبهکارگرفتهمیشود .

ک
ماده- 2تخلفاداریعبارتاست ازارتکاباعمالورفتارنادرستتوسطمستخدموعدمرعایتنظموانضباطاداریکهمنحصر
باشدوبهدودستهقصوروتقصیرتقسیممیشود :


بهمواردمذکوردرقانونرسیدگیبهتخلفاتاداریمی
الف -قصورعبارتستازکوتاهیغیرعمدیدرانجاموظایفاداریمحوله .
ب-تقصیرعبارتستازنقضعمدیقوانینومقرراتمربوط .
ماده -3وظایفاداریازلحاظایندستورالعملاموریاستکهمستخدمملزمبهانجامیارعایتآنهابهموجبقوانینومقرراتو
دستوراتوالزاماتشغلییاشرحوظایفمیباشد .

آییننامه
،آیین نامهاجراییقانونرسیدگیبهتخلفاتاداری" 

ماده-4درایندستورالعملقانونرسیدگیبهتخلفاتاداری"قانون"
نامیدهمیشود .

اجرایی"وهیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداری"هیأت"
ماده  -5متهم،کارمندیاستکهارتکابیکیاچندتخلفاداریازجانباشخاصحقیقییاحقوقیبهاونسبتدادهشدهو
پروندهویدرهیأتمطرحودرجریانبررسیورسیدگیباشد .
ماده -6متخلف،کارمندیاستکهپروندهویبهلحاظارتکابیکیاچندتخلفدرهیأتموردرسیدگیقرارگرفتهوتخلفیا
تخلفاتاوتوسطهیأترسیدگیکنندهاحرازمیگردد .

ماده  -7شاکی،شخصحقیقییاحقوقیاستکهارتکابتخلفیاتخلفاتی  رابهکارمندنسبتدادهوموضوعراکتباًبههیأتیا
دستگاهمتبوعکارمنداعالمنمودهباشد .
ماده   -8دلیل ،عبارت ازامری است که متهم یا اعالم کنندهاتهام برای دفاعاز خود یا اثبات تخلفبه طور کتبیبه آناستناد
مینماید .

ماده -9شاهد،شخصحقیقیاستکهاظهارات یاگواهیویبرایاثباتیارداتهامیاکمکدرردیااثباتآنضرورتداشته
باشد .
ماده-13دفاعیه،عبارتاستازدالیلومدارکیکهکارمندیانمایندهاودرمقامدفاعازخودیارداتهامیااتهاماتانتسابیکتباًبه
هیأترسیدگیکنندهارائهمینماید .

فصل دوم -در صالحیت هیأت ها 
رسیدگیاولیهبهپروندهکارمندمتهمباهیأتبدویمربوطمیباشد.مگردرمواردیکهمقاماتمندرجدرماده 12قانون

ماده-11
هایمقرردرمادهمزبوررااعمالمینمایندویامقاماتموضوعماده 17قانونکارمندانیراکهمرتکبغیبتبهمیزان

راساًمجازات
مقرردرمادهمذکورشدهاند،اخراجنمایند .

عالینظارتومرجعرسیدگیبهاتهامهایمدیرانبا

باهیأت

ماده - 12تعیینهیأترسیدگیکنندهبهتخلفاتاداریاعضاءهیأتها
آییننامهازبینهیأتها یبدویموجوددردستگاهمربوطخواهدبود .
رعایتمفادماده 33
هیأتتجدیدنظردرمواردزیرشروعبهرسیدگیمینماید :

ماده-13
الف  -درمواردیکهرأیهیأتبدویقابلتجدیدنظرباشدوکارمندظرفمهلتمقررقانونینسبتبهآندرخواستتجدیدنظر
نماید .

ب-مواردموضوعقسمتاخیرماده 12قانونباتشخیصوموافقتکتبیمقاماتواشخاصمذکور .
ج -ادعایکارمندمبنیبرموجهبودنغیبتوی،موضوعتبصره1ماده17قانون .
د -نقضآراءهیأتها یتجدیدنظرتوسطدیوانعدالتادارییاهیأتعالینظارت .
توانندبهتخلفاتمندرجدرقانون،رسیدگیونسبتبهاصداررأیبرائتیااعمالیکیازمجازاتهای

ماده-14هیأتها صرفاًمی
مقرردرقانوناقدامنمایندوحقصدوررأیغیرازمواردمذکوریااظهارنظرنسبتبهحاالتاستخدامیکارمندیانحوهاجرای
مقرراتاستخدامیوجبرانضرروزیانبهجایانشاءوصدوررأیراندارند .
ماده -15تشخیصوانطباقاتهاماتانتسابیبهکارمندانباتخلفاتمند رجدرقانونباهیأتیاستکهموضوعبهآنارجاعشدهاست
وچنانچهعلیرغمارجاعپرونده،بهتشخیصهیأتمربوطاتهامازمصادیقتخلفاتمندرجدرقانوننباشد،نیازیبهرسیدگینبودهو
نامهمیرساند .

پروندهرامختومهومراتبرابهاطالعنمایندهموضوعماده 34
آیین
ماده  - 16درمواردیکهرسیدگیبهپروندهارجاعیبههیأتها درصالحیتآنهانبودهواتهامانتسابیبهکارمندصرفاًازمصادیق
جرائمعمومیبودهباشدهیأتمربوطمراتبرابهاموراداریدستگاهاعالممینمایدتاازآنطریقبهمراجعذیصالحقضاییجهت

رسیدگیارسالشود .
ماده  - 17هیأتتجدیدنظرصرفاًبهتخلفیاتخلفاتیکهدرمرحلهرسیدگیبدویموردحکمقرارگرفتهاست،رسیدگیمینماید.
تبصره  -چنانچه کارمند پساز صدوررأی هیأت بدوی تا زمانرسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود،رسیدگی به
بدویذیربطمی باشدولیدرصورتیکهدرمرحلهرسیدگیهیأتبدویوقبل

تخلفیاتخلفاتجدیدکارمند،درصالحیتهیأت
از صدور رأی هیأت مذکور ،تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیأت بدوی میتواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا
تخلفاتقبلیبارعایتسیرمراحلرسیدگیدریکپروندهرسیدگینماید .
فصل سوم -شروع به رسیدگی

ماده  -18هیأت های بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعالم اشخاص اعم از اربابرجوع ،مردم یا کارمندان ،مدیران،
سرپرستاناداری،بازرسانهیأتعالینظارت،مقاماتواشخاصمندرجدرمواد 12و  17قانون،دفاتربازرسیوپاسخگوییبه
شکایات،سازمانبازرسیکلکشو روهمچنیندرمواردنقضرأیتوسطدیوانعدالتادارییاهیأتعالینظارتحسبمورد
شروعبهرسیدگیمینمایند .

تبصره- 1رعایتسلسلهمراتباداریدراعالمتخلفبههیأتالزمنیست .
تبصره- 2انصرافشاکییااعالمکننده،مانعرسیدگیهیأتنخواهدبود .
فصل چهارم -نحوه رسیدگی

ماده -19هیأتها  موظفندموارداتهامرامشخصاًوبهصورتکتبیبهکارمندابالغوازتاریخابالغ 13روزمهلتبرایدفاعآنها
منظورنمایند.اینامربایدصراحتاًدرفرمابالغقیدگردد .
تبصره -1هیأترسیدگیکنندهدرصورتتقاضایکارمندیانمایندهاو(بادردست داشتنوکالتنامهازدفاتراسنادرسمی)باید
مدارکالزمرادراختیارویقراردهد.درخصوصاسنادطبقهبندیشدهتشخیصهیأتمناطعملخواهدبود .

کارمندمتهمیانمایندهویمی تواندبهمنظورارائهدفاعیهخودازهیأتمربوطتقاضایتمدیدمهلتنماید.دراینمورد

تبصره -2
اتخاذتصمیمباهیأتاستودرهرحالمدتتمدیداز5روزتجاوزنخواهدکرد .
ماده-23دفاعیهبایدبهزبانفارسینوشتهشدهوحاوینکاتزیرباشد :
الف-نامونامخانوادگی .

ب-آخریناقامتگاهشخص .
ج-ذکرادلهومواردیکهمتهمبرایرداتهامیااتهاماتانتسابیالزمدارد .
د -تصاویرمدارکمورداستناد .
هـ-امضاء .
تبصره–در موارد یادشده در این ماده چنانچهنقایصی وجود داشتهباشد ،هیأت به طور کتبی حداکثر ظرف دهروز از تاریخ وصول،
میدهد تا نقایص را رفعنماید .عدمرفعنقایصتوسطمتهمدر
به متهم ابالغ و از تاریخ ابالغ به مدت پنج روز دیگر به او مهلت  
مدتیادشدهیاعدمتقدیمدفاعیهدرمهلتمقررمانعرسیدگیوصدوررأینخواهدبود .
ماده  -21درصورتتقاضایمستخدمبرایدفاعحضوریویاتشخیصهیأتبرایحضوروی،هیأتموظفاستتاریخومحل
رسیدگیرابهطورکتبیبهاطالعمتهمیانمایندهویبرساند .
تبصره –وقتجلسهبایدطوریمعینشودکهفاصلهبینابالغوقتحضوردرجلسهبهمتهموروزجلسهکمترازسهروزنباشد .
ماده  -22درمواردیکههیأتجهتاخذتوضیحات،حضوراعالمکنندهاتهامراالزمبداندبدونحضورمتهمازویدعوتبه
تواندمدارکموردنیازراازاعالمکنندهدرخواستنماید .


درصورتلزوممی
عملخواهدآوردوهیأت
فصل پنجم -رسیدگی به دالیل

ماده  –  23اصل بر برائت است .بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دالیل مستند و
رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوطمتخلف بودنویاحرازگردد.درغیراینصورتحکمبهبرائتکارمندصادرخواهد
شد .
ماده   - 24هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید ،دلیلدیگری برای ثبوت آن الزم نیست .اقرار
موضوعاینمادهاعمازشفاهیوکتبیاست.اقرارشفاهیاستوقتیکهدرجریا نرسیدگیدرجلسههیأتبهعملآیدوکتبی
استدرصورتیکهدریکیازاسنادیادفاعیهکارمندبههیأتاظهارشدهباشد.بههرترتیباقراراعمازکتبیوشفاهیبایدبهامضاء
قرارکنندهرسیدهباشد .
تبصره- 1اقراربایدصریحوروشنباشد .
تبصره- 2اجبارواکراهبهاقرار ممنوعومرتکبینبهعنوانمتهمبههیأتمعرفیخواهندشد .
ماده  –  25هرگاه اسناد یا اطالعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر
باسرمایهدولتتأسیسوادارهمیشوندموجود

دستگاههای دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا نهادهای انقالب اسالمی یا موسساتی که 

تواندآنهارامطالبهومالحظهومطالعهنمایدوواحدهایودستگاههایمربوطمکلفنددراسرعوقتمدارکواسناد


باشدهیأتمی
موردنیازرابههیأتدرخواستکنندهارسالکنند .
طبقهبند یشدهتابعمقرراتوضوابطمربوطخواهدبود .
تبصره –تحویلاسنادومدارکمحرمانهو 
ماده-26عدماعالمپاسخمراجعمذکوردرماده25ایندستورالعملظرفمدت 2ماهموجبیبرایتوقفرسیدگیوعدمصدور
رأینخواهدبود .
ماده  -27هرگاهمتهمدرحینرسیدگییادفاعیهخودبرایردیاایضاحاتهامیاچگونگیوقوعتخلفتقاضانمایدیاهیأتالزم
بداندکهشهوداطالعاتخودرادراختیارهیأتقراردهند،آنانبههیأتدعوتواظهاراتشاناستماعخواهدشد.درصورتعدم
حضوربرایباردومبرایادایشهادتدعوتمیگردند .


ضورمتهمتحقیقمینمایدواظهاراتآنهادرهمانجلسه

تبصره -1هیأتازهریکازشهودومطلعینبهطورجداگانهوبدونح
عیناًدرصورتجلسهقیدوبهامضاءاظهارکنندگانمیرسد .
هیأتنمی تواندبهزورشاهدراواداربهادایشهادتنمایدوچنانچهشاهدیامطلعازحضوربعدازاحضاردومیااظهاردر

تبصره- 2
نمرحلهازرسیدگیحذفمیشود .

صورتحضورامتناعنماید،ای
ماده - 28هیأتعالوهبررسیدگیبهدالیلمورداستنادمتهمیاشاکی،هرگونهتحقیقیااقدامیکهبرایدستیابیبهحقیقتدرزمینه
اتهامالزمباشدبهعملخواهدآورد .
تهامیوآمادهسازیآنجهتطرحدرهیأت،هیأتها

بهمنظورجمعآوریدالیل،انجامبررسیهایالزم،تکمیلپروندها

ماده - 29
هایتحقیقاستفادهنمایندنحوهانتخاب،شرایطاعضاءگروهوحدودوحیطهصالحیتگروههایتحقیق


توانندازگروهیاگروه

می
بهترتیبمقرردرقانونوآیین نامهاجراییآناست،عدماستفادههیأتازگروهتحقیقمانعرسیدگیبهپروندهارجاعیواصدار

رأینخواهدبود .
ماده   -33هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ،مورد به
کارشناسیارجاعمی شودوهیأتدراینقبیلمواردنظرکارشناسیراموردتوجهومدنظربرایصدوررأیقرارخواهدداد .

تبصره- 1هیأتبایدکارشناسراازبینکسا نیکهدارایصالحیتدررشتهمربوطبهموضوعاستانتخابنماید .
کارشناسموظفاستدرمدتمقررکههیأتتعیینمی کندنظرخودرابهطورکتبیبههیأتتقدیمداردمگراینکه

تبصره -2
موضوعازاموریباشدکهاظهارنظردر آنمدتمیسرنباشد.دراینصورتبهتقاضایکارشناس ،هیأتمهلتمناسبدیگریرا

تعیینوبهکارشناساعالممیکند.درهرحالاظهارنظرکارشناسبایدصریحباشد .

ماده  - 31درصورتیکهشکایتشاکیواقعینبودهودرجریانرسیدگیمتهمدرهیأتتبرئهگردد،شاکیبهعنوانمتخلفدر
اجرایبند4ماده8قانونموردتعقیبقرارخواهدگرفت .
فصل ششم -مدت رسیدگی

ماده -32تحقیقاتمقدماتیوتکمیلپروندهجهتطرحدرهیأتبایدسریعودرکوتاهترینمدتممکنهانجامشود .
ماده -33حداکثرمدترسیدگیهرهیأتبهپروندهمتهمازتاریخارجاعیاوصولپروندهیااعالماتهامتازمانصدوررأیسهماه
میباشد وهیأتها موظفندترتیباتالزمرادراینزمینهاتخاذنمایند(.ماده 33وتبصره1و 2آنبهموجبدادنامهشماره 234مورخ

1383/36/25هیأتعمومیدیوانعدالتاداریابطالشدهاست ).
ینمادهافزودهمیگرددلکن

تبصره- 1درمواردخاصکهرسیدگینیازمندمدتبیشتریباشدحداکثریکماهبهمهلتمقرردرا
آییننامهاجراییبرسد .
دراینقبیلمواردمراتبوادلهالزمبایدحسبموردبهاطالعنمایندهموضوعماده 34
درمهلتمقررسهل انگاریمحسوبشدهوموضوعبراساسماده 22قانونقابلپیگیریخواهد

تبصره - 2عدمرسیدگیهیأتها 
بود .
نامهواصلمیگردد،اززمانثبتدردفاتر


اینآیین
تبصره- 3تا ریخشروعرسیدگیبهتخلفاتیکهازطریقصندوقموضوعماده49
هیأتهاخواهدبود .
هاییکهفوریتداشتهباشدهمچنینرسیدگیهاییکهبهدنبالگزارشهایسازمانبازرسیکلکشوریا


درموردپرونده
ماده - 34
اسخگوییبهشکایاتصورتمی گیردهیأتموظفاستخارجازنوبتبهآنهارسیدگینمودهورأیالزمرا

دفاتربازرسیوپ
صادرنماید .

تبصره–تشخیصفوریتامردرغیرازاعالماتسازمانبازرسیکلکشورباباالترینمقامدستگاهذیربطیانمایندهموضوعماده34
میباشد .
آییننامهاجرایی 

مواعدیراکهقانونرسیدگیبهتخلفاتادارییاآیین نامهاجراییآنیاایندستورالعملتعییننمودهاستچنانچهروز

ماده -35
آخرموعد،مصادفباروزتعطیلاداراتباشدروزآخرموعد،اولینروزکاریاداریبعدازتعطیلخواهدبود .
غواعالمجزءمدتمحسوبنمیشود .

دراحتسابمهلتهایمقرر،روزابال

ماده-36
فصل هفتم -توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره

فوتمتهمموجبتوقفرسیدگیوصدوررأیمیگردد .

ماده-37
ماده  -38هرگاهکارمندقبلازانقضاءمهلتتجدیدنظرفوتنمایدپروندهمختومهوحالتاستخدامیویازتاریخفوتبهحالت
صدوررأیبرمی گرددورأیهیأتبدویهیچگونهتاثیریدروضعیتوینخواهدداشت .

قبلاز
ماده -39درصورتیکهکارمندمتخلفدرحالتیازحالتهایاستخدامیباشدکهاجرایفوریرأیقطعیدربارهویممکننباشد،
مراتببههیأتعالینظارتگزارششدهورأیصادرشدهنیزبهمحضحصولامکاناجراخواهدشد .
ماده-43درصورتیکهکارمنددرطولتحملمجازاتهایبندهای"ج""د"و"ز"ماده9قانونفوتشوداعمالمجازاتهاییادشده
متوقفشدهوحالتاستخدامیکارمنداززمانفوتبهحالتقبلازتعیینمجازاتاعادهمیشود .

تبصره –دراحتسابحقوقوظیفهوراثکارمندانموضوعاینماده،مجازاتهایاعمالشدهمنظورنخواهدشد .
فصل هشتم -صدور رأی

انشاءوصدوررأیهیأتپسازرسیدگیدرآخرینجلسهودرغیابمتهمصورتمیگیردوبایدبهامضاءهیأتبرسد .

ماده-41
ماده   - 42رأی صادرهباید حاوی دالیل ،مستندات و موادقانونی که براساس آنهارأیصادر شده است،باشد .همچنین هیأت ها
موظفندقطعییاقابلپژوهشبودنرأیومحلدریافتدرخواستتجدیدنظررادرورقةرأیدرجنمایند .
ماده -43مواردقصورازکیفیاتمخفّفهمجازاتمحسوبخواهدشد .
ماده - 44اعمالمجازاتشدیدترنسبتبهآرایغیرقطعیهیأت ها یبدوییاآراینقضشدهتوسطدیوانعدالتادارییاهیأت
باشدمگرآنکهمستنداتیامدارکجدیدغیرازمواردبررسیشدهقبلیدررسیدگیهایمجددبدستآید.


عالینظارتمجازنمی
پذیرمیباشد :

ماده-45اصالحیاتغییرآرایقطعیهیأتهاصرفاًدرمواردزیرامکان
الف -درمواردیکههیأتصادرکنندهرأیبهاکثریتآراءتشخیصدهدکهمفادحکمصادرشدهازنظرموازینقانونی(بهلحاظ
شکلییاماهوی)مخدوشمیباشد .

ب -هرگاهتخلفکارمندعنوانیکیازجرایممندرجدرقانونمجازاتاسالمیرانیزداشتهباشدومرجعقضاییحکمبرائتوی
راصاد رنمایدوهیأتبااکثریتآراءنظربراصالحیاتغییررأیخودداشتهباشد .
تبصره –درهرصورتدرمواردمندرجدربندهایالفوباینمادهاینامربایدبهتأییدهیأتعالینظارترسیدهباشد .
فصل نهم -نقض یا ابطال رأی

ماده-46نقضیاابطالآراءقطعیهیأتهادرمواردزیرمتصوراست :
الف -مواردیکههیأتیایکیازاعضایآنبهدالیلمندرجدرماده 7قانون،صالحیترسیدگیوصدوررأینداشتهباشد .
ب-اعضایهیأتهایواجدشرایطمقرردرماده6قانوننبودهباشند .
ج -رأیهیأتمستندبهاسنادومدارکیباشدکهپسازصدورجعلیبودنآنهاثابتشدهباشد .

د   -پسازصدوررأی،اسنادومدارکیبدستآیدکهدلیلحقانیتدرخواستکنندهیابیگناهیمتهمباشدوثابتشوداسنادو
مدارکیادشدهدرجریانرسیدگیمکتومیامغفولماندهویادراختیارمتهمیاهیأترسیدگیکنندهنبودهاست .
هـ-دیوانعدالتاداریدراجرایماده21قانونآراءقطعیصادرهتوسطهیأتهارانقضنماید .
و -مواردیکههیأتعالینظارتبهلحاظعدمرعایتقانونیااعمالتبعیضدراجرایقانونیاثبوتغرضمجرمانهازطریقمرجع
قضاییصالحهدرموردآراءصادره(موضوعتبصره2ماده22قانون)یاموارددیگریکهبنابهمصالحیضروریتشخیصدهد .
ز   -رأیهیأتدرخارجازمواعدومهلتمقررصادرشدهباشد(.بندزماده 46بهموجبدادنامهشماره 234مورخ1383/36/25
هیأتعمومیدیوانعدالتاداریلغوشدهاست ).
پروندهمتهمدرهیأتیکهحسبمقرراتتعیینمیشودمجدداً

تبصره -1درکلیهمواردیکهآراءقطعینقضیاابطالمیگردد
موردرسیدگیوصدوررأیقرارخواهدگرفت .
توانددرخصوصپروندههایمطروحهرأساًرسیدگیوموضوعرامختومهاعالمنماید .


هیأتعالینظارتمی
تبصره- 2
فصل دهم -سایر مقررات

تاریخابالغرأیقطعیبهکارمندمی باشدوتاآنزمانوضعیتاستخدامیویحسبقوانینو

ماده-47آثاروتاریخاجرایرأیاز
مقرراتمربوطخواهدبودمگرآنکهدراجرایماده13قانونوتبصره3آنآمادهبهخدمتشدهیامرتکبتخلفغیبتشدهباشد .
ماده -48هیأتها یتجدیدظرموظفندپروندهووضعیتمعیشتیافرادیراکهدراجرایماده 11قانونتقاضایبرقراریمستمری
می کنند،بررسینمودهودرصورتواجدشرایطبودننسبتبهبرقراریمقرریمذکوراقدامنمایند .

هایمشمولقانونمکلفنددرکلیهساختمانهایموجود


هایدولتیودستگاه

ها،مؤسساتوشرکت

هریکازوزارتخانه
ماده -49
باشد،صندوقخاصیجهتاعالمتخلفآناننصبنمایندواطالعیههایالزمرادر 


خودکهمحلمراجعهمردمواربابرجوعمی
خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان
توسطهیأتبازوشکوائیههاموردبررسیقرارخواهدگرفت .

هاهفتهاییکبار


قراردهند.اینصندوق
تبصره:شکایاتفاقدنامونشانیوامضایشاکیقابلرسیدگینخواهدبود .
رسیدگیبهپروندههاییکهقبلازاجرایایندستورالعملبههیأتها ارجاعوبهآنهارسیدگینشدهیادردسترسیدگی

ماده- 53
استبهترتیبمقرردرایندستورالعملصورتخواهدگرفت .
ایندستورالعملمشتملبر 53مادهو 23تبصرهدردویستوچهلمینجلسهمورخ 78/8/4هیأتعالی نظارت تصویب شدهاست ،و
اجراءمیباشد.

برایکلیههیأتها 
الزم

