
 

 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 همراه موکلین محترم باشد.شبه قضائی اداری، 

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام

 2 واحد – 11 پالک – شریفی بست بن – میرداماد از باالتر – شریعتی خیابان – تهران:  1 شماره دفتر

 6 واحد – 3 پالک – توسکا کوچه نبش – ترکمنستان خیابان – مطهری خیابان – تهران:  2 شماره دفتر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اداری تخلفات به رسیدگی قانون

 7/9/1371 مصوب

 

 

 

 



  3/  ی به تخلفات اداریگدیسر قانون

 

 

 فیو حدود و وظا التیتشک :اول فصل 

ی به تخلفات ادار یدگیرس أتیه»وان تحت عن یهاأتیقانون ه نیمشمول ا یها از دستگاه کیدر هر  یبه تخلفات ادار یدگیبه منظور رس -1 ماده 

 .باشد ینظر مدیو تجد یبدو یهاأتیمزبور شامل ه یهاأتیخواهد شد. ه لیتشک «کارمندان

 أتیه بیقانون که فهرست آنها به تصو نیمشمول ا یها از دستگاه یتعداد زیو ن یسازمان مستقل دولت اینظر در مرکز وزارتخانه دیتجد أتیه -1 تبصره 

 خواهد بود. ییها شعبه یو در صورت دارا شود یم لیتشک د،یواهد رسخ رانیوز

 .گردد یم لیتشک دینما جابیها که ضرورت ااز استان ینظر در مرکز برخدیتجد أتیه کینظارت  یعال أتیه صیدر صورت تشخ -2 تبصره 

 مقام سازمان نیباالتر ای ریکه با حکم وز باشد یم البدل یلدو عضو ع ای کیو  یسه عضو اصل ینظر دارادیو تجد یبدو یهاأتیاز ه کیهر  -2 ماده 

 و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. شوند یمدت سه سال منصوب م یبرا کیموضوع تبصره ماده  یها دستگاه ریمربوط و سا یمستقل دولت

 خواهند نمود. فهیآنان انجام وظ یجابه البدل یعل یاعضا یاصل یاعضا ابیدر غ -1 تبصره 

 نیهمچن  نظر همان دستگاه باشند،دیتجد أتیهمزمان عضو ه توانند یدستگاه نم کی یبدو یهاأتیه البدل یو عل یاصل یاز اعضا کی چیه -2 تبصره 

 .ندیاند شرکت نما داده یبه آن رأ یبدو یدگیکه در هنگام رس ییها نظر پروندهدیدر تجد توانند یمذکور نم یاعضا

و  1ماده   1موضوع تبصره  یها دستگاه ریو سا یمقام سازمان مستقل دولت نیباالتر ای ریوز شنهادینظر با پدیو تجد یبدو یهاأتیه یاعضا یبرکنار -3 ماده 

 .ردیگ ینظارت صورت م یعال أتیه بیتصو

 وی ابالغ، قطع خیظر نباشد از تارندیکه قابل تجدیاست و آراء صادره در صورت یبدو أتیکارمندان با ه یبه تخلفات ادار یدگیرس تیصالح -4 ماده 

 نظر دیتجد أتیه د،ینظر نمادیدرخواست تجد یابالغ رأ خیروز از تار 30گاه کارمند ظرف نظر باشد هردیکه قابل تجد ییاالجراء است. در مورد آرا الزم

 االجرا است. و الزم یابالغ قطع خینظر از تاردیتجد أتیه یاست. آرا یدگیمکلف به رس

 خیاز تار و ابدی یم تیصادر شده قطع یرأ دینظر ننمادینظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجددیقابل تجد یبدو أتیه یگاه رأهر -1 تبصره 

 االجراء است. شده الزم ادیمهلت  یانقضا

 تجاوز کند. دیروز نبا 30بالغ آن از و ا یصدور رأ نیو در هر صورت فاصله ب دیآ یعمل مبه یمدن یدادرس نییطبق قانون آ یابالغ رأ -2 تبصره 

 . شرحندیاستفاده نما قیچند گروه تحق ای کیاز  توانند یها مأتیاطالعات و مدارک ه لیو تکم هیو ته لیدال یآور در جمع عیبه منظور تسر -5 ماده 

 .شود یم قانون مشخص نیا ییاجرا نامه نییدر آ ق،یتحق یها در گروه تیعضو طیتعداد اعضاء و شرا ف،یوظا

 مربوط به مراحل قاتیدر تحق تواند ینم قیگروه تحق کیبوده و  گریکدینظر مستقل از دیو تجد یبدو یهاأتیاز ه کیهر  قیتحق یها گروه -تبصره 

 .دینما قیپرونده اقدام به تحق کینظر دیو تجد یبدو

و اصل   رانیا یاسالم یم و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوراسال نیمب نیبه د نینظر عالوه بر تددیو تجد یبدو یهاأتیه یاعضا -6 ماده 

 باشند: ریز طیشرا یدارا دیبا ه،یفق تیوال

 تأهل. -1

 سال سن. 30حداقل  -2

 معادل آن. ای پلمیفوق د یلیحداقل مدرک تحص -3

 نظارت بالمانع است. یعال أتیه دییحسب مورد با تأ پلمیداشتن مدرک د ییدر موارد استثنا -1 تبصره 

 نیب از دینظر بادیو تجد یبدو یهاأتیه یاصل یداشته باشد و حداقل دو نفر از اعضا تیعضو ینفر آشنا به مسائل حقوق کی دیبا أتیدر هر ه -2 تبصره 

 سمت منصوب شوند. نیدارند، به ا یوزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولت ایکارکنان همان سازمان 

 شرکت نخواهند کرد: یو صدور رأ یدگیدر رس رینظر در موارد زدیتجد ای یبدو یهاأتیه یاعضا -7 دهما 

 تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. یسبب ای یبا متهم قرابت نسب أتیعضو ه - الف 

 باشد. نفعیطرح شده ذ یدر دعوا ایداشته  ییجزا ای یحقوق یبا متهم دعوا أتیعضو ه - ب

 

 یتخلفات ادار :ومد فصل 

 است: ریبه قرار ز یتخلفات ادار -8 ماده 

 .یادار ای یاعمال و رفتار خالف شئون شغل -1

 و مقررات مربوط. نینقض قوان -2

 .لیآنها بدون دل یدر انجام امور قانون ریتأخ ایانجام ندادن  ایدر ارباب رجوع  یتینارضا جادیا -3

 .تیثیتهمت و افترا، هتک ح رادیا -4



 «وکیل عدلیه»/ گروه وکالی  4

 

 

 .یاخاذ -5

 اختالس. -6

 و مقررات نسبت به اشخاص. نیقوان یدر اجرا یادار ریروابط غ ایاعمال غرض  ای ضیتبع -7

 .یترک خدمت در خالل ساعات موظف ادار -8

 تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. ایورود به محل خدمت  ریتکرار در تأخ -9

 .یخسارات به اموال دولت رادیا ،یتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولت -10

 .یاسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا -11

 .گانهیمجاز با اتباع ب ریارتباط و تماس غ -12

 .یادار فیباالتر در حدود وظا یهامقام یدستورها یاز اجرا یچیسرپ -13

 محول شده. فیدر انجام وظا یانگار سهل ای یکار کم -14

 در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. رانیرؤسا و مد یانگار سهل -15

 .یگزارش خالف واقع در امور ادار ای یارائه گواه -16

 .شود یم یتلق یخوار که در عرف رشوه یگونه مالاخذ هر ایشده  نییو مقررات تع نیاز آن چه در قوان ریغ یگرفتن وجوه -17

 آن را دارند. افتیمدارک به اشخاص که حق در میاز تسل یخوددار ایآن را ندارند  افتیکه حق در یمدارک به اشخاص میتسل -18

 .یخدمت در اوقات مقرر ادار لیتعط -19

 .ینکردن حجاب اسالم تیرعا -20

 .یاسالم رینکردن شئون و شعا تیرعا -21

 و فروش مواد مخدر. دیو خر عیحمل، توز ،یاختفا، نگهدار -22

 به مواد مخدر. ادیاعت ایاستعمال  -23

 .یقاتیو تحق یآموزش یهاسمت یبه استثنا گرید یداشتن شغل دولت -24

 .یو امکانات و اموال دولت یشغل تیموقع ایمجاز از شئون  ریهر نوع استفاده غ -25

 .یدولت ای یمخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسم ایجعل  -26

 ها. آن ضیتعو ای یسوأالت امتحان یشااف ،یدست بردن در سوالت، اوراق، مدارک و دفاتر امتحان -27

 بر خالف ضوابط. از،یامت ایدادن نمره  -28

 .یمتوال ایموجه به صورت متناوب  ریغ بتیغ -29

 .یادار تیاستفاده از مقام و موقعسوء -30

 .یوز قانونمعدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مج ای یباز کردن پاکتها و محموالت پست ای یاختفا، بازرس ف،یتوق -31

 یبرا  یفرد یو اعمال فشارها یخسارت به اموال دولت رادیو ا یکار کم ای یبه کارشکن گرانید کیتحر ایوادار ساختن  ،یپراکن عهیو شا یکارشکن - 32

 .یقانون ریمقاصد غ لیتحص

 یبرای گروه یو اعمال فشارها یقانون ریات غتحصن، اعتصاب و تظاهر ییبه برپا کیتحر ای ،یقانون ریشرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غ -33

 .یقانون ریمقاصد غ لیتحص

 اند. ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده یها از فرقه یکیدر  تیعضو -34

 .یدادن گزارش ضد مردم ای تیو داشتن فعال یمنبع خبر ایبا ساواک منحله به عنوان مأمور  یهمکار -35

 به نفع آنها. تیو فعال یطرفدار ایاست  یاله انیاد یبر نف یاساسنامه آنها مبتن ایه مرامنامه ک ییهادر سازمان تیعضو -36

 به نفع آنها. تیو فعال یطرفدار ایمحارب  یها در گروه تیعضو -37

 .یفراماسونر التیدر تشک تیعضو -38

  

 هامجازات :سوم فصل

 عبارتند از: ریز بیبه ترت یادار هاتیتنب -9 ماده 

 .یبدون درج در پرونده استخدام یاخطار کتب -الف 

 .یبا درج در پرونده استخدام یکتب خیتوب -ب
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 سال. کیماه تا  کیسوم از  کیمشابه حداکثر تا  نیعناو ایالعاده شغل  کسر حقوق و فوق -ج

 سال. کیماه تا  کیانفصال موقت از  -د 

 تا پنج سال. کیخدمت به مدت  ییایمحل جغراف رییتغ -ه

 قانون. نیمشمول ا یها و دستگاه یدولت یها در دستگاه یتیریحساس و مد یهااز انتصاب به پست تیمحروم ایتنزل مقام و  -و 

 دو سال. ای کیدو گروه به مدت  ای کی یدر اعطا قیتعو ایدو گروه و  ای کیتنزل  -ز 

مورد  در یسال سابقه خدمت دولت 25زن و کمتر از  نید مستخدمدر مور یسال سابقه خدمت دولت 20خدمت در صورت داشتن کمتر از  دیبازخر -ح

 .یصادرکننده رأ أتیه صیمربوط در قبال هر سال خدمت به تشخ یروز حقوق مبنا 45تا  30مرد با پرداخت  نیمستخدم

مرد بر  نیمستخدمی برا یخدمت دولت سال سابقه 25از  شیزن و ب نیمستخدم یبرا یسال سابقه خدمت دولت ستیاز ب شیدر صورت داشتن ب یبازنشستگ -ط

 دو گروه. ای کی لیبا تقل یاساس سنوات خدمت دولت

 اخراج از دستگاه متبوع. -ی

 قانون. نیمشمول ا یها و دستگاه یانفصال دائم از خدمات دولت -ک

 ،یبازنشستگ سال آخر خدمت در هنگام د ط در سهالعاده شغل مستخدمان موضوع بن و فوق قیدر احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطب -1 تبصره 

 .ردیگ یتا دو گروه( مالک محاسبه قرار م کیپس از تنزل  ) دیحقوق گروه جد

و  شوند یم ایمحکوم شده  یدیبازخر ایاخراج  م،یقانون به انفصال دا نیا یکه در اجرا یسهم کارمند( کارمندان ) مهیحق ب ای یکسور بازنشستگ -2 تبصره 

 نیهمچن نشده، دهاستفا یاستحقاق یمرخص یایحقوق و مزا ،یاستفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگ یاستحقاق یمرخص یایحقوق و مزا زین

 پرداخت است. قابل اند، دهیمتبوع خود اخراج گرد یاز دستگاه دولت یمقررات قانون یکه در گذشته در اجرا یکارمندان مهیحق ب ای یکسور بازنشستگ

در  کارمند تنها یآنان به تخلف ادار یقانون هستند و رأ نیمشمول ا یها از دستگاه کیدولت در هر  ندهینظر، نمادیتجد ای یبدو یهاأتهی -3 هتبصر 

 .ستیاست، ن یاسالم یهاکه موضوع قانون مجازات ییهااثبات جرم یمعتبر است و به معن یادار یهامحدوده مجازات

-مجازات از یکیتخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً  ایاتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف  ایبه اتهام  یدگیرس ها پس ازأتهی -4 تبصره 

 قانون را اعمال خواهند نمود. نیموضوع ا یها

 هستند.نظر دیتجد یهاأتینظر در هدیقانون قابل تجد نیا 9ک ماده  ،ید، ه، ح، ط،  یبندها یهافقط مجازات -10 ماده 

سابق محکوم  یو پاکساز یبازساز یهاأتیه ای یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه یبا رأ ای ییکه با حکم مراجع قضا یکارمندان یبرا -11 ماده 

 نظر دیدتج یهاتأیه صیسال سن، به تشخ 50سال سابقه خدمت و  15از  شیدر صورت داشتن ب شوند، یم ایشده  یانفصال دائم از خدمات دولت ایاخراج  به

 نیا  .گردد یماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار م یخانواده آنان مقرر شتیمع یمربوط، برا یبه تخلفات ادار یدگیرس

و مدت  اجرای . چگونگشود یع ممزبور، قط أتیه صیو در صورت رفع ضرورت به تشخ شود یمؤسسه مربوط پرداخت م ایاز محل اعتبار وزارتخانه  یمقرر

 قانون است. نیا ییاجرا نامه نییآن طبق آ

و  قانون نیا 1ماده  1موضوع تبصره  یها دستگاه ریو سا یمستقل دولت یهاسازمان ییمقام اجرا نیوزراء، باالتر ،یاسالم یمجلس شورا سییر -12 ماده 

مورد  در یادار فاتبه تخل یدگیرس یهاأتیقانون را رأساً و بدون مراجعه به ه نیا 9د ماده  -ج  -ب  -الف  یبندها یهامجازات توانند یشهردار تهران م

ی الف و ب را به استانداران، رؤسا یالف، ب و ج را به معاونان خود و بندها یبندها یهااعمال مجازات اراتیو اخت ندیکارمندان متخلف اعمال نما

 مجدد یو صدور رأ یدگینظر حق رسدیتجد یهاأتیر صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هکنند. د ضیکل تفو رانیو مد ها دانشگاه

 خود آن مقامات و اشخاص. یو موافقت کتب صیدر مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخ

ی ها دستگاه ریو سا یمستقل دولت یهام سازمانمقا نیباالتر ،یاسالم یمجلس شورا سییر ر،یوز ضیمعاونان آنان در صورت تفو ایوزراء  -13 ماده 

 یکارمندان توانند یمو معاونان آنان  یقاتیو حق یها و مراکز مستقل آموزش عال دانشگاه یقانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسا نیا 1ماده  1تبصره  موضوع

 .ندیبه مدت سه ماه آماده به خدمت نمارا حداکثر  شود یم ایارجاع شده  یدگیرس یهاأتیرا که پرونده آنان به ه

خواهد  رفتار ینشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشور ینیب شیآنها پ یبه خدمت در مقررات استخدام یکه آمادگ یدر مورد مؤسسات -1 تبصره 

 شد.

اساس  به خدمت بر یمشابه دوران آمادگ نیعناو ایشغل  یایزام ایالعاده شغل  فوق دیها برائت حاصل نماأتیدر ه یدگیچنانچه کارمند پس از رس -2 تبصره 

 .شود یدوران پرداخت م نیقبل از ا یایحقوق و مزا نیآخر

 الزم را میکنند و تصم یدگیکارمندان رس یبه خدمت، به پرونده اتهام یمکلفند در مدت آمادگ یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو یاهأتهی -3 تبصره 

 گرید سه ماه یبه خدمت برا ینظر ارجاع شود مدت آمادگدیتجد أتیبه ه یپژوهش یدگیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیصورت و در ند،یاتخاذ نما
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صدور  . در هر حال بادیالزم را صادر نما یکرده رأ یدگیمدت مزبور به پرونده رس انینظر موظف است حداکثر تا پادیتجد أتیخواهد بود و ه دیقابل تمد

 .گردد یبه خدمت لغو م یحکم آمادگ یدگیرس یهاأتیه یحکم قطع

 ارجاع یباشد، مورد به کارشناس ینظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسدیو تجد یبدو یهاأتیه صیبه اتهام کارمند به تشخ یدگیگاه رسهر -14 ماده 

 .شود یم

 یرأ  منجر به صدور یمطرح بوده ول یبازساز ای یپاکساز یهاأتیدر ه یستگپس از بازنش ایپرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل  -15 ماده 

در  مندرج مواردپرونده بازنشستگان متهم به  نینقض شده است، همچن یعدالت ادار وانیکه در د یآرائ ای افتهین تیصادر شده قطع یآرا ایاست  دهینگرد

و  مطرحی به تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیدر ه یو صدور رأ یدگیرس یمثبته، برا در صورت وجود مدارک 8ماده  38و  37، 36، 35، 34 یبندها

 قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. نیمصرح در ا یهامجازات

 یأتهایه پرونده آنان در ت،یبودن در عضو یاند در صورت باق بازنشسته شده یقانون که بر اساس قانون پاکساز نیا 8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره 

 .شود یالزم صادر م یقانون رأ نیمطرح و بر اساس ا یبه تخلفات ادار یدگیرس

محرمانه بعد  حفاظت و رمز و ریدوا یکل حفاظت، رؤسا رانیها، مددر مراکز استان زیحزب رستاخ رانیسابق، دب میرژ نیمجلس ندگانیوزرا و نما -16 ماده 

کنون  آنان تا پرونده ای اند افتهین یقطع تیمحکوم یانسان یروین یبازساز ای یپاکساز یهاأتیکه توسط ه یفراماسونر التیتشک یو اعضا 1342از خرداد 

آنان  یحقوق بازنشستگ و شوند یصورت دائم منفصل مبه هایو وابسته به دولت و شهردار یدولت یها قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه یدگیمورد رس

 .شود یقطع م

 بات بعد ازمحاس وانید یمستشاران و رؤسا ،یمستقل دولت یها ها و سازمانشرکت یعامل و رؤسا رانیمد ،یکل بانک مرکز سییر ر،یوز تنخس معاونان 

 خواهندمحکوم  میاند به انفصال دا گذشته مؤثر بوده میرژ میثابت شود که در تحک یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیکه در ه یتردر صو 1342خرداد 

 خواهند شد و در یبازنشستگ ای دیقانون محکوم به بازخر نیحسب مورد طبق ا 1342سابق بعد از خرداد  میرژ یسفرا و استانداران و معاونان وزرا  شد.

خواهند  محکوم نونقا نیباشد، به آن مجازات طبق ا یاز بازنشستگ شیکه مجازات آن جرم بیقانون در صورت نیمصرح در ا میاز جرا یکیصورت ارتکاب 

 شد.

 صادر شده در یرأ ایدر مورد آنان صادر نشده  یقطع یگذشته متهم بوده و تاکنون رأ میرژ میکه به تحک یدر خصوص آن دسته از کارمندان -تبصره 

 .ندینما الرد آنان اعمقانون را در مو نیمقرر در ا یهااز مجازات یکیحسب مورد  یدگیپس از رس توانند یها مأتینقض شده است، ه یعدالت ادار وانید

 1ماده   1موضوع تبصره  یهاو سازمان یانقالب اسالم یو نهادها یمستقل دولت یهامقام سازمان نیباالتر ایوزرا  ،یاسالم یمجلس شورا سییر -17 ماده 

متناوب در  چهار ماه ای یمتوالاز دو ماه  شیرا که ب یدانکارمن توانند یم یها دانشگاه یها، استانداران و رؤساقانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان نیا

 .ندیدستگاه متبوع اخراج نما ایاند، از خدمت وزارتخانه  سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده

 مقام نیباالتر ای ریبوده است، وزشود که عذر او موجه  یشده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدع ادیگاه کارمند هر -1 تبصره 

 .دینظر مربوط ارجاع نمادیتجد أتینظر به هدیرا جهت تجد یدستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده و

 ،ابالغ خیصورت از تارنیا ریاخراج، در غ خیبرائت از تار ایحکم اخراج  دییاست و در صورت تأ یآن قطع یبوده و رأ یدگینظر مکلف به رسدیتجد أتیه 

 االجراء است. الزم

مورد جزو  و عدم اشتغال آنان حسب بتیمدت غ شوند، یبه کار بازگشت داده م لیماده که به هر دل نیدر مورد آن دسته از مستخدمان موضوع ا -2 تبصره 

 بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. ای یاستعالج ،یاستحقاق یمرخص

 یانسانی روین یقبل از قانون بازساز ییاجرا یها دار دستگاهتیکارمندان توسط مقامات صالح ایکارمند  انفصال ایکه حکم اخراج یدر موارد -3 تبصره 

 .شوند یمحسوب م یاحکام قطع نیاست، ا دهیصادر گرد

 

 مقررات ریسا :چهارم فصل 

 ها و مؤسسات وها و بانکیو شهردار یمیپتروش نفت و گاز و یمل یهاشرکت ،یدولت یهاها، مؤسسات و شرکتها، سازمان وزارتخانه هیکل -18 ماده 

 کارکنا زیو ن شود یم نیتأم یاز بودجه آنها از بودجه عموم یقسمت ایکه تمام  یکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات یدولت یهاشرکت

 یروهاین ارتش و  انینظام ریمسلح و غ یروهایشموالن قانون استخدام نقانون هستند، م نیمشمول مقررات ا یانقالب اسالم یو نهادها یاسالم یمجلس شورا 

مقررات مربوط به  بوده و تابع خارجقانون  نیو مشموالن قانون کار از شمول ا یها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه یعلم یهاأتیه یقضات، اعضا ،یانتظام

 خود خواهند بود.

 نیا مکلف است مطابق یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیداشته باشد ه زیرا ن ییجزا نیمندرج در قوان میز جراا یکیگاه تخلف کارمند عنوان هر -19 ماده 

 ییقضا مراجع میگونه تصمصالح ارسال دارد. هر ییبه اصل جرم به مرجع قضا یدگیرس یو مراتب را برا دیصادر نما یقانون یو رأ یدگیقانون به تخلف رس



  7/  ی به تخلفات اداریگدیسر قانون

 

 

اقدام  قانون نیا 24طبق ماده  یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیبر برائت باشد ه یمبن ییمراجع قضا مینخواهد بود. چنانچه تصم یادار یهامجازات یمانع اجرا

 .دینما یم

 عدم لیدلمطرح و به یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیسابق و ه یو بازساز یپاکساز یها أتیکه پرونده آنان در ه یبه آن دسته از کارمندان -20 ماده 

قرار گرفته و منجر  یدگیمورد رس یتخلفات ادار یدگیرس یاهأتیدر ه ،یعدالت ادار وانیصادر شده در د ینقض رأ ای یرأ افتنین تیقطع ای یصدور رأ

 اند عهده داشتهرا بهآن  یدوران، تصد نیکه قبل از ا یپست سازمان نیعنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخر ایحقوق مبنا  دهیبرائت آنان گرد به

 قانون 124ماده  «د »بند  قو طب شود، ی. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمدیپرداخت خواهد گرد

 .شود یعمل م یاستخدام کشور

پرداخت  دم برائت نسبت به مدت گذشته حقوقت عو در صور شود یپرداخت م یدر مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگ -1 تبصره 

 .شود ینم

 یبازساز قانون یو قبل از اجرا یپاکساز یمهلت قانون یکه بعد از انقضا یاز خدمت در مورد متهمان یبه خدمت و برکنار یاحکام آمادگ هیکل -2 تبصره 

 افتیدر خدمت به یچه به عنوان حقوق آمادگاز آن ریغ ت،یصورت محکومداشته و در  یاعتبار قانون دهیصادر گرد ییتوسط مقامات اجرا یانسان یروین

آنان پرداخت خواهد  متعلق به یبه خدمت و حقوق مبنا یالتفاوت حقوق آمادگ به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه یگریاند، حقوق د داشته

 شد.

از  ماه پس کیحداکثر تا  تواند یاعتراض داشته باشد، م یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیصادره توسط ه یکه متهم به آراء قطعیدر صورت -21 ماده 

 نخواهد بود. وانیدر د یدگیقابل رس یصورت رأنیا ریدر غ دینما تیشکا یعدالت ادار وانیبه د یابالغ رأ

 خواهد بود. یصورت شکلبه هاأتیبه آراء ه یعدالت ادار وانید یدگیرس -1 تبصره 

 وانید به 2/7/1365 خیو تا تار دهیرس یقطع تیبه محکوم یانسان یروین یپاکساز ای یبازساز یهاأتیه یکه بر اساس آرا یآن دسته از کارمندان -2 تبصره 

 ندارند. تیحق شکا گریاند، د نکرده میتسل تیشکا یعدالت ادار

 أتیه » یبه تخلفات ادار یدگیرس یها أتیدر کادر ه یهماهنگ جادیا یل و برامشمو یها قانون در دستگاه نیا یبه منظور نظارت بر حسن اجرا -22 ماده 

 ایو  وزراء ندگانینما نیو سه نفر از ب هییقوه قضا سییر ندهینفر نما کی تیکشور و عضو یو استخدام یکل سازمان امور ادار ریدب استیبه ر «نظارت یعال

 نظر دیتجد ای یبدو یهاأتیاز ه کیهر  یاز سو ریمزبور در صورت مشاهده موارد ز أتی. هودش یم لیتشک یمستقل دولت یهامقام سازمان نیباالتر

. دینما یم مربوط را منحل أتیهها، أتیاز ه کیدر کار هر  یانگار سهل صیآنها را ابطال و در صورت تشخ ماتیاز تصم یبعض ایمزبور، تمام  یها دستگاه

 .دینما میو اتخاذ تصم یبررس شود یم ایقانون و مقررات مشابه صادر شده  نیا یکه در اجرا یاحکام هیدر مورد کل تواند ینظارت م یعال أتیه

 و مقررات مشابه. یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس تیعدم رعا -الف 

 و مقررات مشابه. یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یدر اجرا ضیاعمال تبع -ب

 .یادار به تخلفات یدگیدر امر رس یکار کم -ج

 .دهد یم صیتشخ یضرور یبنا به مصالح أتیکه ه گریموارد د -د 

 شد. خواهد یدگیرس شود یم نیینظارت تع یعال أتیکه از طرف ه یأتیتوسط ه یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیاعضاء ه یتخلفات ادار -1 تبصره 

 قرار ییقضا بیمذکور تحت تعق یهاأتیه یدر رابطه با آراء صادره از سو توان یرا نم یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیاز اعضاء ه کی چیه -2 تبصره 

 داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.

جهت  ن متخلف رامشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنا یها را که دستگاه یبازرسان تواند ینظارت م یعال أتیه -3 تبصره 

 .دینما یمعرف یبه تخلفات ادار یدگیرس یها أتیان به هبه پرونده آن یدگیرس

با  یبازنشستگ خدمت،  یدیبازخر یهابه مجازات یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه یقطع یمخدر که بر اساس آرادر مورد معتادان به مواد -4 تبصره 

 أتیه صیتشخ هب  ،یابالغ رأ خیدر مدت شش ماه از تار ادیورت ترک اعتدر ص شوند یم ایمحکوم شده  یگروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولت لیتقل

 .شود ینظارت ارجاع م یعال أتیقانون به ه نیا 24نظر، موضوع بر اساس ماده دیتجد

پس   دیستندات جدبا توجه به م یعدالت ادار وانیآراء نقض شده توسط د ای یبدو یهاأتیه یقطع ریغ ینسبت به آرا دتریاعمال مجازات شد -23 ماده 

 جوانب امر بالمانع است. هیمجدد با توجه به کل یدگیاز رس

صادر  دهد که مفاد حکم صیآراء تشخ تیبه اکثر أتیکه هیصرفاً در موارد یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه یقطع یآرا رییتغ ایاصالح  -24 ماده 

 است. ریپذ نظارت در خصوص مورد امکان یعال أتیه دییپس از تأ باشد، یدوش م( مخیماهو ای یبه لحاظ شکل ) یقانون نیشده از لحاظ مواز

 یتصد ها، أتیبه هر عنوان در ه فهینشده باشد، انجام وظ ینیب شیپ یپست سازمان یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیدر ه تیعضو یگاه براهر -25 ماده 

 .شود یمحسوب نم یدو پست سازمان
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 یبازساز ،یپاکساز یهاأتیکه در ه ییها و پرونده گردد یلغو م ریو مقررات مغا نیقوان هیقانون، کل نیا ییاجرا نامه نییآ بیصوت خیاز تار -26 ماده 

صدور  و یدگیرس ینقض شده است، حسب مورد برا یعدالت ادار وانیتوسط د ای دهینگرد یقطع یگذشته منجر به صدور رأ یبه تخلفات ادار یدگیرس و

 .شود یقانون ارسال م نینظر موضوع ادیو تجد یبدو یهاأتیه هب یقطع یرأ

 أتیه بیو به تصو هیکشور ته یو استخدام یسازمان امور ادار لهیوسقانون به نیماه پس از ابالغ ا کیقانون حداکثر ظرف  نیا ییاجرا نامه نییآ -27 ماده 

 .رسد یم رانیوز

 یاسالمی و هفتاد و دو مجلس شورا صدیهزار و س کیشنبه هفتم آذر ماه  کیو نه تبصره در جلسه روز  ستیو هفت ماده و ب ستیفوق مشتمل بر ب قانون 

 است. دهینگهبان رس یشورا دییبه تأ 17/9/1372 خیو در تار بیتصو

 نوری ناطق اکبر یعل - یاسالم یمجلس شورا سیرئ 


