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پیشگفتار
فســاد مســألهای اســت كه در تمــام ادوار گریبانگر دســتگاهها و
ســازمانها مختلف بوده و توجه بســیاری از متفكران اجتماعی
و سیاســی را برانگیزانده اســت  .این موضوع نیز به عنوان یكی
از عمومیترین اشــكال فساد ،پدیدهای است که به جغرافیای
خاصــی محدود نشــده و مرزهای زمان و مــكان را در نوردیده،
فســاد اداری نقطــۀ مقابــل ســامت اداری اســت .از ایــن رو،
مبارزه با آن نیز باید امری مستمر ،طوالنی و پیچیده باشد،که
این امر جزء در سایه آموزش و آگاهی بخشی در جهت افزایش
و ارتقــای ســامت اداری کــه تضمیــن کننــده اعتماد و ســرمایه
اجتماعی اســت میســر نخواهد شــد بدیــن منظــوردر اداره کل
هماهنگــی ونظارت بر هیئت های رســیدگی بــه تخلفات اداری
کارمنــدان شــهرداری تهــران بــر آن شــدیم تا بــا تدویــن کتابچه
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حاضــر میــزان دانــش و آگاهــی تمامــی ذی نفعــان را افزایــش و
قدمــی تــازه در جهــت کاهــش تخلفــات اداری برداشــته و امید
است در آینده با شفاف سازی نظاره گر ارتقای سالمت اداری
و در ســایه مقابله با فســاد و کاهش تخلف در شهرداری تهران
شــاهد جلــب مشــارکت شــهروندان و افزایش اعتمــاد عمومی،
درمسیر خدمت رسانی باشیم؛ در پایان الزم می دانم از تمامی
بزرگوارانــی کــه در تدویــن مجموعــه حاضر همــکاری نمودند ،
بخصــوص بــرادر گرامی جناب آقای دکتــر فردین خرازی رئیس
محترم امور سالمت اداری ،صیانت از حقوق مردم و دبیر هیئت
عالی نظارت که با رهنمودهای سازنده شان چراغ راه شدند،
قدردانی و تشکر نمایم.
حسین وزیری
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئتهای رسیدگی به تخلفات
کارمندان شهرداری تهران

مقدمه
در راســتای آشــنایی "کارمنــدان" بــا تکالیــف وحقــوق قانونــی
خویــش کتابچــه حاضــر بــا عنــوان " 40نکتــه کاربــردی" تدوین
گردید که مطالعه آن میتواند بسیار سودمند باشد .
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ،بخشی از دادرسی
اداری اســت  .ســابقه پیــش بینــی مقــررات عــام در خصوص
رســیدگی بــه تخلفــات اداری  ،بــه بعــد از نهضــت مشــروطه
برمــی گــردد .ایــن مقررات پــس از پیروزی انقالب اســامی
با تحوالت مهمی مواجه شده است  .اکنون قانون رسیدگی
بــه تخلفات اداری مصوب ســال  1372/2/7مجلس شــورای
اســامی و آئیــن نامــه اجرایــی آن  ،منابــع اصلــی رســیدگی بــه
تخلفات اداری محسوب میشود.
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هیئــت هــای بدوی یا تجدیدنظر  ،نماینده دولت در هریک
از دســتگاه های مشــمول این قانون هســتند  1و رأی آنان به
تخلف اداری کارمند؛ تنها در محدوده مجازات های اداری
معتبــر اســت و بــه معنــی اثبــات جرمهایی که موضــوع قانون
مجازاتهای اسالمی میباشد نیست .

\\تشکیالت هیئتها

1 .1هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیئتهای
بدوی و تجدیدنظر اســت  2.این هیئتها با رســیدگی به
14

 -1ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشــور ـ ســازمان برنامه و بودجه  ،ســازمان
تربیت بدنی  ،سازمان انرژی اتمی  ،سازمان حفاظت محیط زیست  ،سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  ،دیوان محاسبات  ،سازمان بازرسی کل
کشــور  ،ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی کشــور  ،سازمان ثبت اسناد
و امالک کشــور  ،ســازمان قضایی نیروهای مســلح  ،مجلس شــورای اســامی ،
نهاد ریاســت جمهوری  ،شــهرداری تهران  ،بنیاد شــهید انقالب اســامی  ،بنیاد
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،جمعیت
هالل احمر  ،کمیته امداد امام خمینی  ،سازمان تامین اجتماعی  ،جهاد دانشگاهی
 ،نهضت سواد آموزی  ،کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  ،سازمان پزشکی
قانونی  ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران  .سازمان ثبت احوال کشور  ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و
بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذیربط حسب مورد .
 - 2ماده  1قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1372مجلس شورای اسالمی .

تخلفات اداری کارمندان  ،به تحقق سالمت دستگاههای
اداری  ،حاکمیــت قانــون  ،رعایــت حقوق مردم و عدالت
کمک میکنند.
2 .2هریک از هیئت های بدوی وتجدیدنظر ،دارای سه عضو
اصلــی و یــک یا دو عضو علی البدل میباشــد که با حکم
باالترین مقام دســتگاه برای مدت ســه سال منصوب می
1
شوندو انتصاب مجدد آنان بالمانع است .

\\تعاریف و کلیات
3 .3تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست
بــه وســیله مســتخدم و عــدم رعایــت نظــم و انضبــاط
اداری کــه منحصــر بــه مــوارد منــدرج در قانون رســیدگی
بــه تخلفــات اداری اســت و به دو دســته قصــور و تقصیر
تقسیم میشود:
▪ قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام
وظایف اداری محوله .

 - 1ماده  2قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372مجلس شورای اسالمی.
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▪تقصیر عبارت اســت از نقض عمدی قوانین و مقررات
مربوطه (ماده 2دســتورالعمل رســیدگی بــه تخلفات
اداری مصوب  1378/8/4هیئت عالی نظارت )
4 .4جرم؛ هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات
تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
( ماده  2قانون مجازات اسالمی )
5 .5مقایسه تخلف اداری با جرم
16

ردیف

تخلف

جرم

1

تخلــف ؛ اعمــال و رفتــار ارتکابــی
مغایر نظم و انضباط اداری یک
سازمانمحسوبمیشود.

موضــوع جــرم نظــم عمومــی
جامعه را در بر می گیرد.

2

آثار ســوء تخلــف اداری منحصر
به یک سازمان است .

آثار ســوء جرم  ،به نظم عمومی
جامعه مربوط میشود.

در تخلــف اداری ،عنصر معنوی
هــر چنــد ممکــن اســت وجــود
داشــته باشــد ولــی بــر قصــور یا
تقصیر کارمند مبتنی است.

وجود سه رکن مادی  ،معنوی و
قانونی برای تحقق جرم ضرورت
دارد.

3

ردیف

تخلف

جرم

4

هر تخلفی جرم نیست .
مثــل :غیبت  ،تــرک خدمت در
خالل ساعات موظف اداری.

5

رســیدگی بــه تخلفــات اداری در
صالحیت هیئت ها می باشد.

رابطــه جــرم وتخلــف اداری عموم
وخصوص من وجه اســت  .یعنی
هــر جرمــی تخلــف اداری هــم
محسوب می شود مانند اختالس
و ارتشاء.
رســیدگی بــه جــرم در صالحیت
محا کم قضایی است.

در تخلــف اداری مرتکــب فعــل
مستخدم است .
مجازات هــا در تخلفات اداری
صرفــا جنبــه اداری دارد و
وضعیــت اســتخدامی و حقوق
و مزایــای کارمند را تحت تاثیر
قرار می دهد.

مرتکب جرم میتواند مستخدم
دولت نباشد .
مجــازات هــا در جــرم متوجــه
جــان و مــال و آزادی افــراد مــی
باشد.

8

تعقیــب تخلف اداری مشــمول
مرور زمان نمی شود.

تعقیب جرم مشمول مرور زمان
می شود.

9

اجرای رأی هیئتها همانند تعقیب
مشمول مرور زمان نمیشود.

اجرای رأی مرجع قضایی در مورد
جرم مشمول مرور زمان می شود .

در قانون رســیدگی بــه تخلفات
اداری امــکان عفــو متخلــف
وجود ندارد.

در مــورد جرم ترتیــب خاصی برای
عفو یاتخفیف مجازات محکومین
پیش بینی شده است .

6

7

10
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\\جهات رسیدگی
 6 .6فرایند رسیدگی به تخلفات اداری با اعالم تخلف به هیئتها
شــروع می شــود  .شروع به رســیدگی مواردی است که برابر
آنها هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مجاز به تحقیق ؛
رسیدگی و صدور رأی درخصوص اتهامات منتسب به کارمند
می شــوند که بشرح ذیل می باشــد( :ماده18دستورالعمل
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب )1378/8/4
18

▪در صورت شــکایت یا اعالم اشــخاص اعم از ارباب
رجوع و شهروندان
▪در صورت شکایت یا اعالم سایر کارمندان
▪درصورت شکایت یا اعالم مدیران؛سرپرستان اداری
روسای دستگاهها؛وزیران
▪در صورت شکایت یا اعالم بازرسان هیئت عالی نظارت
▪در صورت شکایت یا اعالم دفاتر بازرسی و حراست
▪در صورت شکایت یا اعالم سازمان بازرسی کل کشور
▪در موارد نقض رأی به وسیله دیوان عدالت اداری یا
هیئت عالی نظارت
▪صندوق های دریافت شکایات

7 .7رعایــت سلســله مراتــب اداری در اعــام تخلف بــه هیئت
الزم نیســت و انصــراف شــاکی یــا اعــام کننــده  ،مانــع
رســیدگی هیئــت نخواهــد بــود  ( .تبصــره هــای 1و 2مــاده
 18دســتورالعمل رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب
)1378/8/4

\\تخلفات اداری
8 .8عناویــن تخلفــات اداری در مــاده  8قانــون رســیدگی بــه
تخلفــات اداری  ،در  38بنــد احصــا شــده اســت کــه بــه
شرح زیر می باشند:
 )1اعمال ورفتار خالف شئون شغلی یا اداری .
 )2نقض قوانین و مقررات مربوط.
 )3ایجادنارضایتــی دراربــاب رجــوع یا انجــام ندادن یا
تاخیردرانجام امور قانونی آنها بدون دلیل
 )4ایراد تهمت و افترا ،هتك حیثیت .
 )5اخاذی .
 )6اختالس .
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 )7تبعیــض یــا اعمــال غــرض یــا روابــط غیــر اداری در
اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
 )8ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداری .
)9تكرار در تاخیر ورودبه محل خدمت یا تكرار خروج از
آن بدون كسب مجوز.
)10تســامح در حفــظ امــوال واســناد و وجــوه دولتــی ،
ایراد خسارات به اموال دولتی .
 )11افشای اسرار و اسنادمحرمانه اداری .
20

 )12ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .
 )13ســرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در
حدود وظایف اداری .
)14كــم كاری یــا ســهل انــگاری در انجــام وظایــف محول
شده.
)15ســهل انــگاری رؤســا و مدیــران درنــدادن گــزارش
تخلفات كارمندان تحت امر.
 )16ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع درامور اداری .

 ) 17گرفتن وجوهی غیرازآنچه درقوانین ومقررات تعیین
شده یا اخذ هرگونه مالی كه درعرف رشوه خواری
تلقی می شود.
 ) 18تســلیم مدارك به اشــخاصی كه حــق دریافت آن را
ندارند یا خودداری از تســلیم مدارك به اشــخاصی
كه حق دریافت آن را دارند.
 )19تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
 )20رعایت نكردن حجاب اسالمی.
 )21رعایت نكردن شئون و شعایر اسالمی .
 ) 22اختفــا ،نگهــداری ،حمــل  ،توزیــع و خریــد و فروش
مواد مخدر.
 )23استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
 ) 24داشــتن شــغل دولتی دیگر به اســتثنای سمتهای
آموزشی و تحقیقاتی .
 ) 25هرنــوع اســتفاده غیــر مجــاز از شــئون یــا موقعیــت
شغلی و امكانات و اموال دولتی .
)26جعل یا مخدوش نمودن و دســت بردن در اسناد و
اوراق رسمی یا دولتی .
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)27دست بردن در سوالت  ،اوراق ،مدارك و دفاتر امتحانی
 ،افشای سواالت امتحانی یا تعویض آن ها.
 )28دادن نمره یا امتیاز ،بر خالف ضوابط.
 )29غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
 )30سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .
)31توقیف،اختفا،بازرسی یا بازكردن پاكتها ومحموالت
پســتی یــا معــدوم كــردن آنهــا واســتراق ســمع بدون
مجوز قانونی
22

 )32كارشكنی و شایعه پراكنی  ،وادار ساختن یا تحریك
دیگران به كارشكنی یا كم كاری و ایراد خسارت به اموال
دولتــی و اعمال فشــارهای فردی برای تحصیل مقاصد
غیر قانونی.
 ) 33شــركت درتحصن ،اعتصاب وتظاهرات غیر قانونی
،یا تحریك به برپایی تحصن  ،اعتصاب وتظاهرات
غیــر قانونــی و اعمــال فشــارهای گروهــی بــرای
تحصیل مقاصد غیر قانونی
)34عضویت در یكی از فرقه های ضاله كه از نظر اسالم
مردود شناخته شدهاند.

)35همــكاری با ســاواك منحله بــه عنــوان ماموریا منبع
خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
)36عضویت درسازمانهایی كه مرامنامه یااساسنامه
آنهــا مبتنــی برنفــی ادیــان الهی اســت یــا طرفداری
وفعالیت به نفع آنها
)37عضویــت در گــروه هــای محــارب یــا طرفــداری و
فعالیت به نفع آنها.
 )38عضویت در تشكیالت فراماسونری
9 .9صالحیت اصلی و مهم هیئت بدوی  ،رسیدگی اولیه به
تخلفات اداری کارمندان اســت (.ماده  4قانون رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب )1372
ً
1010تخلــف اداری بــه ایــن معنــی نیســت کــه الزامــا در محل
اداره وقــوع پیــدا کنــد بلکــه فعــل کارمنــد در خــارج از
محیط اداره نیز چنانچه با موارد تخلفات اداری منطبق
باشد  ،در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل
طرح خواهد بود .
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1111تمــرد  ،عــدم اطاعــت از دســتور قانونی مقــام مافوق در
قلمــرو وظایــف و تکالیــف پســت ســازمانی مســتخدم
میباشــد  ( .دادنامــه شــماره  195مــورخ 1379/6/20
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری )
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1212تخلــف اداری رعایــت نکــردن حجــاب اســامی و عــدم
رعایت شــعائر اســامی ( مواردی از قبیل  :تظاهر به
روزه خــواری  ،رباخــواری و بــی احترامــی بــه شــعائر
مذهبی را شــامل میشــود) محدود به محل و محیط
و ســاعات کار اداری نمی باشــد ( .دادنامه شــماره 524
مورخ  1386/7/15هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
1313منظور از استعمال مواد مخدر ،مواردی است که مستخدم
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر نداشــته و بــه صورت مــوردی و
تفننی مبادرت به استعمال آن مینماید .
1414چنانچــه کارمنــد متهــم به اعتیــاد به مواد مخــدر از اعزام
جهــت انجــام آزمایــش تشــخیص امتنــاع ورزد  ،در این
صــورت هیئــت بــا انعکاس کتبی این موضــوع در پرونده
اتهامــی و بــا توجــه به مدارک موجــود میتواند اقدام
به صدور رأی مقتضی نماید .

1515دوران بازداشــت وحبــس ناشــی از اتهامــات مربــوط بــه
جرایم عمومی ،که به محکومیت قطعی افراد منجر شــده
باشــد ،از هیــچ لحاظ جــزو ســنوات خدمت مســتخدمین
منظور نخواهد شد دراین قبیل موارد ،مدت عدم اشتغال
انفصــال موقــت تلقــی مــی شــود ،لیکــن درمــوارد حصول
برائــت و صــدور قــرار منــع تعقیــب کــه در حکــم برائت می
باشــد ،دوران بازداشــت وعدم اشــتغال ناشــی از آن غیبت
موجــه تلقــی مــی شــود(.نامه شــماره -1602/46644
 1382/4/11دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور )
1616هیئــت هــا موظفند پس از انجام بررســی های الزم موارد
اتهام را به طور کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن ( )10روز
مهلــت بــرای دفــاع کارمنــد منظــور کنند .این امــر باید به
طــور صریــح درفرم ابالغ قید شــود  (.ماده  17آیین نامه
اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373
هیئت وزیران )
ی پذیــرد  ،ابــاغ واقعــی یا
1717ابــاغ بــه دوصــورت انجــام مــ 
قانونــی  -ابــاغ واقعــی  ،ابــاغ بــه شــخص مخاطــب
( متهــم یامحکــوم) ویــا وکیــل او ـ ابــاغ قانونــی  ،هرگونــه
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ابالغی که به صورت ابالغ واقعی نباشــد ومطابق مقررات
قانونی باشد .
1818کارمنــد متهــم یــا نماینــده وی میتوانــد بــه منظــور ارائه
الیحــه دفاعیــه خــود از هیئــت مربــوط تقاضــای تمدید
مهلــت نمایــد .دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیئت اســت
و در هر حال مدت تمدید از  5روز تجاوز نخواهد کرد .
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1919درصورتــی کــه اتهامــات کارمند ابالغ واقعی نشــود و بلکه
بصــورت قانونــی بــه او ابالغ شــود و او دفاعیه ای ارائه
ندهــد و تقاضــای دفاع حضــوری هم ننمایــد ،اتهامات،
ابالغ شــده محســوب میشود و هیئت می تواند به آنها
رســیدگی و طبــق موازیــن نســبت بــه صــدور رأی اقدام
نماید .
2020در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او ( با در دســت
داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی ) هیئت رسیدگی
کننــده بایــد مــدارک الزم را در اختیــار وی یــا نماینده او
قرار دهد .
2121دفاعیــه عبــارت اســت از دالیــل و مدارکــی کــه کارمند یا
نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات

انتســابی به صورت کتبی به هیئت رسیدگی کننده ارائه
می کند .
2222دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات
زیــر باشــد ( :مــاده  20دســتورالعمل رســیدگی بــه تخلفات
اداری مصوب  1378هیئت عالی نظارت)
	 -نام و نام خانوادگی متهم
	 -آخرین اقامتگاه شخص
	  -ذکــر ادلــه و مــواردی کــه متهــم بــرای رد اتهــام یــا
اتهامات انتسابی الزم دارد .
	 -تصاویر مدارک مورد استناد
	 -امضای متهم
2323اگر هیئت حضور متهم را در جلســه ضروری تشــخیص
دهــد  .متهــم در جلســه رســیدگی حاضــر نشــود  ،عــدم
حضور متهم مانع از ادامه رسیدگی هیئت نخواهد بود .
2424در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری،
هیئــت موظــف اســت یــک بــار وی را بــرای حضــور در
جلسه رسیدگی دعوت کند .
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2525هیئــت موظــف اســت تاریــخ و محــل رســیدگی را بــه طور
کتبی به اطالع متهم یا نماینده وی برساند  .وقت جلسه
باید طوری معین شــود که فاصله بین ابالغ وقت حضور
در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
2626هــرگاه کارمنــدی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر
در قانــون نمایــد  ،دلیــل دیگــری بــرای ثبــوت آن الزم
نیست  .اقرار اعم از شفاهی و کتبی است .

28

2727هیئت پس از اتمام رســیدگی و مالحظه اســناد و مدارک
موجــود در پرونــده و توجــه کامل بــه دفاعیات متهم و
مواردی از جمله میزان زیان وارد شــده ( اعم از مادی
و معنــوی ) بــه دولــت یا اشــخاص حقیقی یا حقوقی ،
آثار سوء اجتماعی و اداری  ،موقعیت و سوابق کارمند
و وجود یا فقدان سوء نیت وی  ،در غیاب متهم اقدام
به صدور رأی و اتخاذ تصمیم میکند .
2828مجــازات اداری را می توان پاداش و کیفر تجاوز مســتخدم
دولــت از مقــررات اداری و ارتــکاب اعمال و رفتار نادرســت
وعــدم رعایــت نظــم وانضبــاط اداری ازســوی او دانســت
 .مطابــق مــاده  ۹قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری ؛
تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :

الف -اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب -توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج -كســر حقوق و فوق العاده شــغل یا عناوین مشــابه
حداكثر تا یك سوم ،از یك ماه تا یك سال.
د -انفصال موقت از یك ماه تا یك سال.
هـ -تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج
سال.
و -تنــزل مقــام و یا محرومیت از انتصاب به پســتهای
حســاس و مدیریتــی در دســتگاههای دولتــی و
دستگاههای مشمول این قانون.
ز -تنــزل یــك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو
گروه به مدت یك یا دو سال.
ح -بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از  20سال
ســابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و كمتر
از  25سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین
مــرد با پرداخت  30تــا  45روز حقوق مبنای مربوط در
قبال هر ســال خدمت به تشخیص هیئت صادركننده
رأی.
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ط -بازنشســتگی در صــورت داشــتن بیــش از بیســت
ســال ســابقه خدمــت دولتــی بــرای مســتخدمین
زن و بیــش از  25ســال ســابقه خدمــت دولتــی بــرای
مســتخدمین مرد بر اســاس ســنوات خدمت دولتی با
تقلیل یك یا دو گروه.
ی -اخراج از دستگاه متبوع.
ك -انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی و دســتگاههای
مشمول این قانون.
30

2929مجــازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده اســتخدامی
از مصادیــق تنبیهــات اداری منــدرج در قانــون پرداخت
پــاداش پایــان خدمــت مصــوب  1375/2/26مجلــس
شــورای اســامی و قانــون اصــاح مــاده ( ) 2قانــون
مذکور مصوب  1381/1/21مجلس شــورای اســامی
محســوب نمــی شــود و باعــث محرومیــت مســتخدم
محکوم به مجازات مذکور از دریافت پاداش یاد شده
نمــی گــردد ،چــرا که با توجــه به ماهیت ایــن مجازات ،
هــدف ایــن بــوده اســت که جهــت پیشــگیری از ارتکاب
تخلف مجدد به مستخدم اعالم خطر شود  ،بی آنکه
تاثیری در پرونده استخدامی وی داشته باشد .

3030هیئــت هــا پس از رســیدگی به اتهام یا اتهامات منتســب
به کارمند ،در صورت احراز تخلف یا تخلفات  ،در مورد
هر پرونده صرفا" یکی از مجازات های ماده  9قانون را
اعمال خواهند نمود .
3131مجازاتهای بندهای الف ،ب ،ج ،و ،ز صادره از هیئتهای
بدوی قطعی محسوب میگردند .

\\اعتراض به آراء هیئتها
3232فقــط مجــازات های بندهــای د ،هـــ ،ح  ،ط  ،ی  ،ک ماده 9
قانون قابل تجدیدنظر در هیئتهای تجدیدنظر هستند .
3333آراء قطعــی هیئــت بــدوی از تاریــخ ابــاغ ،قطعــی و الزم
االجرا است .
3434آراء غیــر قطعــی ( قابــل پژوهــش ) هیئــت بــدوی کــه قابــل
تجدیدنظــر باشــد  .هــرگاه کارمنــد ظــرف  30روز از
تاریــخ ابــاغ رأی درخواســت تجدیدنظــر نماید  ،هیئت
تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است .
3535درخواســت تجدیدنظر نســبت به آرای هیئت های بدوی
باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف
مهلــت مقــرر  ،به زبان فارســی و ذکر دالیــل به طور کتبی
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بــه اداره کارگزینــی مربــوط تســلیم و رســید اخذ شــود .
مالک دریافت به موقع درخواست  ،تاریخ ثبت دفترهای
کارگزینی مربوط است .
3636هــرگاه رأی هیئــت بدوی قابل تجدیدنظر باشــد و متهم
ظرف مهلت مقرر درخواســت تجدیدنظر ننماید  ،رأی
صادره شده قطعیت مییابد و از تاریخ انقضای مهلت
یاد شده الزم االجرا است .
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3737ابــاغ رأی طبــق قانــون آییــن دادرســی مدنــی به عمل
میآیــد و فاصلــه بیــن صــدور رأی و ابــاغ آن از  30روز
نباید تجاوز کند .
3838آراء هیئــت تجدیدنظــر رســیدگی بــه تخلفــات اداری از
تاریخ ابالغ به مستخدم قطعی و الزم و اجرا است .
3939مهلــت تقدیم دادخواســت به دیــوان عدالت اداری راجع
بــه آراء و تصمیمــات قطعــی هیئتهــا  ،بــرای اشــخاص
داخل کشــور ســه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور
شــش مــاه از تاریــخ ابــاغ آراء و مطابــق قانــون آییــن
دادرســی دیوان عدالت اداری اســت  .بنابر این هیئت ها
مکلفنــد در آراء قطعــی خــود بــر حســب اقامتــگاه متهــم
 ،مهلــت مربــوط بــه شــکایت بــه دیوان عدالــت اداری را

تصریــح نماینــد ( .تبصــره  2مــاده  16قانــون تشــکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )1392 ،
4040کارمندانــی که با حکــم مراجع ذیصالح قانونی محکوم
بــه اخــراج یــا انفصــال دائم از خدمــات دولتی شــده یا
میشــوند ،در صورت داشــتن بیش از  15ســال ســابقه
خدمــت و  50ســال ســن  ،بــه تشــخیص هیئتهــای
تجدیدنظر رســیدگی به تخلفات اداری  ،برای معیشــت
خانــواده آنــان مقــرری ماهانــه برقــرار میگــردد و در
صــورت رفــع ضرورت به تشــخیص هیئــت مزبور  ،قطع
میشــود(.ماده 11قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری 33 ،
مصوب )1372
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