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قاونن تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات اکرکنان نریوهای مسلح
مصوب  24اسفند 1395
فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ اصطالحات بهکاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
الف ـ نیروهای مسلح :مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،ارتـ

جمهـوری اسـالمی ایـران،

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وزارت دفاع و پشـتیاانی نیروهـای مسـلح ،نیـروی انت ـامی جمهـوری اسـالمی ایـران و
سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
ب ـ ستاد کل :ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
پ ـ ارتش :ارت

جمهوری اسالمی ایران

ت ـ سپاه :سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ث ـ وزارت دفاع :وزارت دفاع و پشتیاانی نیروهای مسلح
ج ـ نیروی انتظامی :نیروی انت امی جمهوری اسالمی ایران
چ ـ عقیدتیسیاسی :دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسـی در ارتـ  ،نیـروی
انت امی و وزارت دفاع
ح ـ نمایندگی ولیفقیه :نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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خ ـ حفاظت اطالعات :حفاظت اطالعات ستاد کل نیروهای مسـلح و سـازمان حفاظـت اطالعـات در ارتـ  ،سـپاه،
نیروی انت امی و وزارت دفاع
د ـ سازمان قضائی :سازمان قضائی نیروهای مسلح
ذ ـ کارکنان :پایور ،پیمانی ،بسیجی ویژه و تماموقت
تاصره ـ تعریف سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده۲ـ برای رسیدگی به تخلفات انضااطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنایهات انضـااطی
محرومیت از ترفیع ،تنزیل درجه یا رتاه یا عناوین مشابه ،معافیـت یـا ااـراج از اـدمت میشـود و همننـین رسـیدگی بـه
شکایات کارکنان در امور ادمتی ،هیأتهای بدوی و تجدیدن ر انضااطی کارکنـان نیروهـای مسـلح مطـابن ایـن قـانون
تشکیل میگردد.
تاصره ـ من ور از تخلفات انضااطی کارکنان ،تخلفات انضااطی مذکور در آییننامـه انضـااطی نیروهـای مسـلح و قـانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲/۱۲/۴و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکـی مصـوب
 ۱۳۹۳/۷/۸و قــانون مجــازات جــرائم نیروهــای مســلح مصــوب  ۱۳۸۲/۱۰/۹و قــانون دیــوان عــدالت اداری مصــوب
 ۱۳۸۵/۹/۲۵و مقررات مربوط میباشد.
ماده۳ـ مقامات و مسؤوالن ذیل و ردههای باالتر در سلسله مراتب سازمانی ،مجاز به ارائه پیشـنهاد تنایهـات انضـااطی
محرومیت از ترفیع ،تنزیل درجه یا رتاه ،معافیت و یا ااراج از ادمت برای کارکنان متخلف تحت امر اود میباشند:
الف ـ معاونان ستاد کل ،رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات ستادکل
ب ـ فرماندهان نیروهای ارت

و همطراز آنان ،رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات ارت

پ ـ فرماندهان نیروهای سپاه ،سپاههای استانی و همطراز آنان و نماینده ولیفقیه و رئیس سـازمان حفاظـت اطالعـات
سپاه
ت ـ وزیر دفاع و رؤسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات وزارت دفاع
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ث ـ فرمانده نیروی انت امی ،فرمانـدهان انت ـامی اسـتانها و مقامـات همطـراز و رؤسـای سـازمان عقیـدتی سیاسـی و
حفاظت اطالعات نیروی انت امی
تاصره۱ـ ااتیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازاتهای مذکور در صـدر ایـن مـاده نیسـت و در صـورت تشـخی

بـر

اعمال تنایه افیفتر ،هیأتها میتوانند یکی از تنایهات مقرر در آییننامه انضااطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.
تاصره۲ـ م عافیت از ادمت در مواد این قانون ،قطع رابطه ادمتی کارکنان با نیروهای مسلح است .کارکنانی کـه حـداقل
پانزده سال تمام سابقه ادمت دارنـد بازنشسـته وکارکنـانی کـه کمتـر از پـانزده سـال تمـام سـابقه اـدمت دارنـد بازاریـد
میشوند.
فصل دوم ـ هیأت بدوی

اول ـ ترکیب هیأت

ماده۴ـ هیأت بدوی حسب مورد در ستادکل ،ستاد فرماندهی کل ارت

و نیروهای مربوط ،ستاد فرماندهی کـل سـپاه و

نیروهای مربوط و سپاههای استانی ،نیروی انت امی ،وزارت دفاع ،عقیـدتی سیاسـی ،نماینـدگی ولـی فقیـه و حفاظـت
اطالعات با اعضای زیر تشکیل میگردد:
الف ـ ستادکل:
۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون بازرسی
۳ـ رئیس مرکز عملیات و ادمات نیروی انسانی
۴ـ نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح
 ۵ـ رئیس حفاظت اطالعات
 ۶ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی
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۷ـ مدیر حقوقی و قضائی
تاصره ـ هیأت بدوی ستادکل به تخلفات انضااطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطالعات فرماندهی
کل قوا و حفاظت اطالعات ستادکل ،برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آن رسیدگی میکند.
ب ـ ارت :
۱ـ معاون هماهنگکننده(رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ معاون بازرسی
۴ـ رئیس عقیدتی سیاسی
 ۵ـ رئیس حفاظت اطالعات
 ۶ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر حقوقی
تاصره ـ در ستاد فرماندهی کل ارت

در غیاب معاون هماهنگکننده ،معاون اجرائی رئیس هیأت است.

پ ـ سپاه:
۱ـ فرمانده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ معاون حقوقی
۴ـ مسؤول نمایندگی ولی فقیه
 ۵ـ رئیس حفاظت اطالعات
4

telegram.me/ekhtebar

قاونن تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات اکرکنان نریوهای مسلح مصوب 1395

 ۶ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر قضائی و انضااطی
تاصره ـ درستاد فرماندهی کل سپاه ،معاون هماهنگکننده یا معاون اجرائی رئیس هیأت است.
ت ـ وزارت دفاع:
۱ـ معاون هماهنگکننده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون منابع انسانی
۳ـ رئیس بازرسی
۴ـ رئیس عقیدتی سیاسی
 ۵ـ رئیس حفاظت اطالعات
 ۶ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر قضائی و انضااطی
ث ـ نیروی انت امی:
۱ـ معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت)
۲ـ رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی
۳ـ رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی
۴ـ رئیس حفاظت اطالعات یا یکی از معاونان وی
 ۵ـ نماینده سازمان قضائی
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تاصره ـ در صـورت رـرورت بـه پیشـنهاد هیـأت بـدوی و تصـویب هیـأت تجدیـدن ر در مقـاطع زمـانی و درجـات اـا
هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأتبدوی ،در استانها یا یگانهای مسـتقل تشـکیل میشـود و
رأی صادره بهوسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.
ج ـ عقیدتی سیاسی ارت

و وزارت دفاع:

۱ـ معاون هماهنگکننده(رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ نماینده حفاظت اطالعات
۴ـ معاون ن ارت و بازرسی
 ۵ـ نماینده سازمان قضائی
چ ـ عقیدتی سیاسی نیروی انت امی:
۱ـ معاون هماهنگکننده (رئیس هیأت)
۲ـ معاون اداری و مالی
۳ـ نماینده حفاظت اطالعات
۴ـ معاون ن ارت و ارزیابی
 ۵ـ نماینده سازمان قضائی
ح ـ نمایندگی ولی فقیه:
۱ـ نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیأت)
۲ـ معاون هماهنگکننده
۳ـ معاون نیروی انسانی
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۴ـ معاون ن ارت و تأیید صالحیت
 ۵ـ نماینده حفاظت اطالعات
 ۶ـ نماینده سازمان قضائی
۷ـ مدیر قضائی و انضااطی
خ ـ حفاظت اطالعات:
۱ـ معاون هماهنگ کننده(رئیس هیأت)
۲ـ معاون نیروی انسانی
۳ـ معاون امنیت داالی
۴ـ معاون بازرسی
 ۵ـ مدیر قضائی و انضااطی
 ۶ـ نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه
۷ـ نماینده سازمان قضائی
تاصره ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهـای ( )۵( ،)۲( ،)۱و ( )۶بنـد (الـف) ،ردیفهـای ( )۴( ،)۳( ،)۲و()۵
بند (ب) ،ردیفهـای ( )۴( ،)۳( ،)۲( ،)۱و ( )۵بنـدهای (پ) و (ت) ردیـف ( )۱بنـد (ث) ،ردیفهـای ( )۲و ( )۴بنـد (ج)،
ردیف ( )۲بند (چ) ،ردیفهای ( )۱و ( )۴بند (ح) این ماده ،جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور مییابد.
دوم ـ حدود صالحیت

ماده ۵ـ هیأت بدوی عالوه بر صالحیتهای مذکور در ماده( )۲این قانون ،حسب مورد صالحیت رسیدگی به موارد زیـر
را نیز دارد:
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الف ـ تعیین ورعیت ادمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضـائی بـی

از یـک سـال از اـدمت

منفصل میگردند.
ب ـ تعیین ورعیت ادمتی کارکنانی که موروع مواد ( )۱۲۶( ،)۱۱۱( ،)۱۱۰و ( )۱۲۹قانون ارتـ

جمهـوری اسـالمی

ایران مصوب  ۱۳۶۶/۷/۷و مـواد ( )۱۳۶( ،)۱۲۶( ،)۱۲۴و ( )۱۳۹قـانون مقـررات اسـتخدامی سـپاه پاسـداران انقـالب
اسالمی مصوب  ۱۳۷۰/۷/۲۱و مواد ( )۱۴۶( ،)۱۳۱( ،)۱۳۰( ،)۱۱۶( ،)۱۱۲( ،)۹۰و ( )۱۴۸قـانون اسـتخدام نیـروی
انت امی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۲/۱۲/۲۰میباشند.
پ ـ تعیین ورعیت ادمتی کارکنانی که موروع تاصره( )۳ماده( )۱۲و ماده( )۴۰قانون مجازات جرائم نیروهـای مسـلح
مصوب  ۱۳۸۲/۱۰/۹هستند.
ت ـ تعیین ورعیت ادمتی کارکنان فراری بی

از ش ماه از حیث ادامه ادمت یا رهـایی از آن کـه متخصـ

مجـرب

محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.
ث ـ تعیین ورعیت ادمتی کارکنانی که در حین ادمت اثاات میشود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام
بودهاند.
ج ـ رسیدگی به تخلفات انضااطی کارکنانی که مورـوع مـاده( )۳۸قـانون ارتـ

جمهـوری اسـالمی ایـران و مـاده()۲۵

قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انت امی میباشند.
چ ـ اظهارن ر در اصو

برقراری وجوه مندرج در ماده( )۱۴قانون حقوق و مزایای مستمر ،پسانداز ثابت ،حـن بیمـه،

بیمه درمانی مشموالن قانون ارت

جمهوری اسالمی ایران و ماده()۱۸۷مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسـداران

و ماده( )۱۹۰قانون استخدامی نیروی انت امی جمهـوری اسـالمی ایـران (ناجـا) کـه بـرای عائلـه تحـت تکفـل کارکنـان
ااراجی حداقل دارای پانزدهسال ادمت مقرر شده است.
از ش ماه شده و در زمان فرار فوت نمودهاند.

ح ـ تعیین ورعیت ادمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بی
سوم ـ نحوه رسیدگی
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ماده ۶ـ دعوت از شخ

دارای محکومیـت قطعـی قضـائی یـا مـتهم بـه تخلـف جهـت اسـتماع دفاعیـات او در جلسـه

رسیدگی هیأت الزامی است ،چناننه دعوتشده یکبار بدون عذرموجه در جلسه هیأت حضور نیابـد و یـا دفاعیـه کتاـی
ارسال ننماید با دعوت مجدد از او ،هیأت وارد رسیدگی میشود و تصمیم میگیرد .عدم حضور وی در جلسه دوم مـانع از
تصمیمگیری هیأت نیست.
تاصره ـ من ور از عذرموجه ،معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.
ماده۷ـ دبیر هیأت حداقل یک هفته قال از تشکیل جلسه رسیدگی ،موروع تخلف و زمان تشکیل جلسه را بـه شـخ
دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابالغ میکند و عالوه بر آن االصهای از پرونده و سـوابن وی ودالیـل
مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال مینماید.
ماده ۸ـ هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی ،موروع تخلف انتسابی را به شخ

متهم به تخلف و یـا دارای محکومیـت

قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید .چناننه متخلف نتواند مـدار و دالیـل اـود را در جلسـه رسـیدگی
ارائه کند به دراواست وی و به تشخی
وی داده میشود مگر اینکه شخ

هیأت ،مهلت مناسای که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یکبـار اسـت بـه

متهم به تخلف و یا دارای محکومیـت قطعـی قضـائی مهلـت کمتـری را دراواسـت

نماید.
ماده۹ـ هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد ،مدار و دالیل موجود در پرونده و دفاعیات شخ

مـتهم

به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است .رأی صادره باید با رعایـت
مقررات راجع به ابالغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.
ماده۱۰ـ آراء هیأت بدوی جز در موارد ااراج و معافیت از ادمت ،قطعی و این آراء از تاریخ ابالغ ،الزماالجراء است.
ماده۱۱ـ مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سیروز از تاریخ ابالغ به محکومعلیه است .در صـورت عـدم
اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و الزماالجراء میشود.
ماده۱۲ـ کارکنانی که در طول مدت ادمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد ( )۲و( )۵این قانون
شوند با تصویب هیأتهای گزین

در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح ،بدون طرح موروع در هیأتها بر اساس

موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف میگردند.
9
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ماده۱۳ـ به تخلفات انضااطی و آموزشی دانشجویان و محصالن در طی آموزش بدو ادمت در شورای آموزش مربـوط،
رسیدگی و تصمیمات ااذشده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.
ماده۱۴ـ چناننه به تشخی

مقامات ماده ( )۳این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا ااـراج از

ادمت به هیأتها ارجاع میشود در یگان ادمتی به مصلحت سازمان نااشد مقام پیشنهاددهنده میتواند آنان را منت ـر
ادمت نماید و مراتب را جهت اعمال انت ار ادمت به مراجع ذیصالح ارجاع دهد.
تاصره۱ـ در صورت عدم احراز تخلف ،مدت انت ار ادمت به انتساب تادیل میگردد.
تاصره۲ـ نحوه رفتار با کارکنانی که در ورعیت منت ر ادمت قـرار میگیرنـد در دسـتورالعمل اجرائـی ایـن قـانون تعیـین
میشود.
فصل سوم ـ هیأت تجدیدنظر

اول ـ ترکیب

ماده۱۵ـ هیأت تجدیدن ر حسب مورد در ستادکل ،ستاد فرماندهیکل ارت

و سپاه ،ستاد نیروی انت امی و سـتاد وزارت

دفاع با اعضای زیر تشکیل میشود.
الف ـ ستادکل:
۱ـ جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیأت)
۲ـ رئیس حفاظت اطالعات
۳ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی
۴ـ رئیس سازمان قضائی
 ۵ـ معاون نیروی انسانی
10
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 ۶ـ معاون بازرسی
۷ـ رئیس حقوقی و امور مجلس
تاصره ـ از رئیس مرکز عملیات و ادمات نیروی انسانی بدون داشتن حن رأی برای حضور در جلسه دعوت میشود.
ب ـ ارت :
۱ـ فرمانده کل (رئیس هیأت)
۲ـ رئیس حفاظت اطالعات
۳ـ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی
۴ـ رئیس سازمان قضائی
 ۵ـ معاون نیروی انسانی
 ۶ـ معاون بازرسی
۷ـ رئیس اداره یکم
تاصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حن رأی دعوت میشود.
پ ـ سپاه:
۱ـ فرمانده کل(رئیس هیأت)
۲ـ نماینده ولی فقیه
۳ـ رئیس حفاظت اطالعات
۴ـ رئیس سازمان قضائی
 ۵ـ معاون بازرسی
11
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 ۶ـ معاون حقوقی
۷ـ معاون نیروی انسانی
تاصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استان مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حن رأی دعوت
میشود.
ت ـ وزارت دفاع:
۱ـ وزیر دفاع(رئیس هیأت)
۲ـ رئیس عقیدتی سیاسی
۳ـ رئیس حفاظت اطالعات
۴ـ رئیس سازمان قضائی
 ۵ـ معاون منابع انسانی
 ۶ـ رئیس بازرسی
۷ـ معاون حقوقی و امور مجلس
ث ـ نیروی انت امی:
۱ـ جانشین فرمانده مع م کل قوا (رئیس هیأت)
۲ـ فرمانده نیروی انت امی
۳ـ رئیس عقیدتی سیاسی
۴ـ رئیس حفاظت اطالعات
 ۵ـ رئیس سازمان قضائی
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 ۶ـ معاون نیروی انسانی
۷ـ رئیس بازرسی
تاصره۱ـ در صورت عدم حضور جانشین فرمانده مع م کل قوا در ترکیـب هیـأت نیـروی انت ـامی نماینـده وی در جلسـه
حضور مییابد و فرمانده نیروی انت امی به عنوان رئیس هیأت انجام وظیفه میکند.
تاصره۲ـ در غیاب هـر یـک از اعضـای مـذکور در ردیـف ( )۱بنـد (ب) و ردیفهـای ( )۵( ،)۳( ،)۲( ،)۱و ( )۶بنـد (پ) و
ردیفهای( )۶( ،)۵( ،)۳( ،)۲(،)۱و ( )۷بند (ت) وردیفهای ( )۶( ،)۴( ،)۳( ،)۲و( )۷بند (ث) این ماده جانشـین آنـان در
هیأتهای مربوط حضور مییابد.
تاصره ۳ـ در غیاب رئیس سازمان قضائی ،نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی میگـردد،
در هیأتهای مربوطه حضور مییابد.
دوم ـ حدود صالحیت

ماده۱۶ـ مرجع تجدیدن ر از آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی ،هیأت تجدیدن ر اسـت .هرگـاه محکومعلیـه بـدوی ظـرف
مهلت مقرر در ماده ( )۱۱این قانون دراواست تجدیدن ر نماید ،هیـأت تجدیـدن ر مکلـف بـه رسـیدگی اسـت و آراء ایـن
هیأتها از تاریخ ابالغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور ،قطعی و الزماالجراء میباشد.
ماده۱۷ـ هیأت تجدیدن ر نمیتواند آرائی ماتنی بر اعمال تنایهات شدیدتر نسات به آراء غیرقطعی هیأتهای بـدوی یـا
آراء نقضشده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.
ماده۱۸ـ مرجع تعیین ورعیت ادمتی کارکنان متخصـ

مجـرب کـه در حـین فـرار از اـدمت فـوت مینماینـد هیـأت

تجدیدن ر میباشد.
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فصل چهارم ـ مقررات مشرتک

ماده۱۹ـ جلسات هیأتها با حضور دوسوم اعضاء ،رسمیت مییابد و تصـمیمات هیـأت بـا رأی اکتریـت اعضـای حارـر
معتار است.
ماده۲۰ـ هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مـورد هـر پرونـده فقـط
یکی ازتنایهات مربوط را اعمال میکنند.
ماده۲۱ـ حداکتر سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعـی هیـأت ،محکومعلیـه میتوانـد از رأی مـذکور در دیـوان عـدالت
اداری شکایت نماید.
تاصره۱ـ در صورت نقض آراء هریک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری ،هیأت صـادرکننده رأی مکلـف اسـت ظـرف
ه
دوماه از تاریخ ابالغ رأی دیوان ،با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطـه اسـتخدامی مجـددا بـه مورـوع
رسیدگی و تصمیم بگیرد .در مواردی که رأی اولیه هیأتها مانـی بـر ااـراج و یـا معافیـت باشـد و رأی اایـر نیـز همـان
ورعیت را تأیید کند ،شاکی میتواند از دیوان عدالت اداری تقارای تجدیدن ر نماید .دیوان عدالت اداری حداکتر ظـرف
مدت یکماه رأی نهائی اود را صادر میکند .رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح الزماالجراء است.
تاصره۲ـ ورعیت ادمتی متهم به تخلف از زمان ابالغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضااطی ،منت ر
ادمت محسوب و در صورت صدور رأی نهائی دیوان مانی بر اعاده به ادمت ،ایام مذکور به انتساب تادیل میشود.
ماده۲۲ـ در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قال از اجرائی شدن آن رسـیدگی یـا
اجرای آراء صادره متوقف میشود و هیچگونه آثاری به ورعیت ادمتی فرد مترتب نمیگردد.
ماده۲۳ـ هرگاه تخلف افراد موروع ماده( )۲این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشـد،
هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف اسـت مطـابن ایـن قـانون بـه تخلـف رسـیدگی و رأی صـادر نمایـد و مراتـب را بـرای
رسیدگی به اصل جرم از طرین ماادی ذیربط به مراجع قضائی صالحه ارسال نماید .رأی مراجع قضـائی مـانع از اجـرای
تنایهات انضااطی نیست.
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تاصره ـ مراجع قضائی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی اود را به هیأت دراواسـتکننده ارسـال نماینـد .چناننـه تصـمیم
ه
مراجع قضائی مانی بر منع تعقیب یا برائت باشد ،هیأت صادرکننده رأی قطعی میتواند مجددا به مورـوع رسـیدگی و در
مورد ورعیت ادمتی فرد رأی صادرکند.
ماده۲۴ـ متهم به تخلف و شاکی موروع این قانون میتواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه ،وکیـل یـا
نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفـات انضـااطی نیروهـای
مسلح معرفی نماید.
ماده۲۵ـ در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد ،دالیل و مدار باشد هیأت میتواند مدار
و سوابن مورد نیاز را از مراجع مربوط دراواست نماید .مرجع مـورد دراواسـت مکلـف اسـت بـا رعایـت قـوانین و مقـررات
مدار مربوط را در ااتیار هیأت قرار دهد .هیأت میتواند در صورت تشخی

جهت تکمیل اطالعات و جمعآوری اسناد

و مدار مرتاط گروه تحقین تشکیل دهد .نحوه تشـکیل گـروه و وظـایف آن در دسـتورالعمل اجرائـی ایـن قـانون تعیـین
میشود.
ماده۲۶ـ هیأتی که تنایه انضااطی را تعیین نموده است با دراواست مقـام پیشـنهاددهنده تنایـه ،جـز در مـورد ااـراج و
معافیت از ادمت ،میتواند تمام یا قسمتی از تنایهات تعیینشده را لغو نماید.
تاصره ـ آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنایهات از تاریخ لغو آن است و نسات به گذشته اثری ندارد.
ماده۲۷ـ هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدیدن ر در مـوارد زیـر مجـاز بـه شـرکت در جلسـه
رسیدگی و صدور رأی نمیباشند:
الف ـ عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت ساای یا نسای تا درجه دوم از طاقه اول ،دوم و سوم داشته باشد.
ب ـ عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
پ ـ هریک از اعضای هیأتهای انضااطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حن حضور در هیأتهای تجدیـد ن ـر
را ندارند.
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ماده۲۸ـ اعمال تنایهات مندرج در ماده( )۲این قانون از سوی فرماندهیکل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشـریفات
مذکور ندارد.
فصل پنجم ـ شکایات

ماده۲۹ـ بـه شـکایات کتاـی کارکنـان در امـور اـدمتی و از اعمـال و رفتـار غیرقـانونی فرمانـدهان ،رؤسـا و مـدیران در
هیأتهای موروع این قانون رسیدگی میشود .هیأتها پس از رسیدگی بـه شـکایت شـاکی مکلفنـد رأی مقتضـی را در
استیفای حقوق او صادر کنند .آراء صادره از تاریخ ابالغ رأی قطعی ،الزماالجراء است.
تاصره۱ـ شکایت ازاعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان ،رؤسا ومدیران ،زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شـاکی
از قال شکایت اود را به مشتکیعنه یا بازرسی یک رده باالتر از آن در سلسله مراتب اعالم نموده باشد و با گذشت بـی
از سیروز ،به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی ،شاکی بر شکایت اود باقی بماند.
امور ادمتی زمانی قابل رسیدگی در دیـوان عـدالت اداری اواهـد بـود کـه شـاکی

تاصره۲ـ شکایت کارکنان در اصو
ه
قاال شکایت اود را در هیأتهای موروع این قـانون طـرح کـرده باشـد و هیأتهـا پـس از گذشـت سـه مـاه از دریافـت
شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.
ماده۳۰ـ هیأت عالوه بر رسیدگی به مدار و ادله ارائهشده از سوی شاکی در صورت ررورت از شـاکی ،مشـتکیعنه و
سایر اشخا

برای حضور در جلسه و ادای توریحات دعوت مینماید.

ماده۳۱ـ در صورتیکه هیأت با استناد به ن ریه نماینده سازمان قضائی تشخی

دهد که موروع شـکایت فقـط عنـوان

یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت ،رسیدگی به موروع را متوقف و شاکی را برای رسـیدگی بـه شـکایت
اود به مرجع صالح قضائی هدایت مینماید و هرگاه در شکـوائیه عالوه بر مسائل جزائی ،تخلفات مربوط به اموراـدمتی
نیز مطرح باشد ،هیأت فقط به تخلفات رسیدگی میکند و رأی صادر مینماید.
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فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده۳۲ـ آراء قطعی که قال از الزماالجراء شدن این قانون توسط هیأتهای رسـیدگی بـه تخلفـات انضـااطی سـابن در
نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.
تاصره ـ مرجع تجدیدن ر آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سابن ،هیأتهای تجدیدن ر موروع این قانون است.
ماده۳۳ـ رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به ادمت و قضـات ن ـامی شـاغل در سـازمان قضـائی کـه از آنـان
سلب صالحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده( )۳این قانون در صالحیت هیأتهای محل اصلی ادمت آنان است.
ماده۳۴ـ ادامه رسیدگی به پرونـدههایی کـه قاـل از الزماالجـراء شـدن ایـن قـانون در هیأتهـای رسـیدگی بـه تخلفـات
انضااطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده ،یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده،
مطابن این قانون است.
ماده۳۵ـ مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیأتها متخلف محسوب میشوند و رـمن تنایـه انضـااطی مسـؤول جاـران
اسارت وارده میباشند.
ماده۳۶ـ در صورت تغییر ،ادغام ،انحالل و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیالتی موجود در مواد منـدرج در ایـن قـانون،
با ن ر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها میگردد.
ماده۳۷ـ از تاریخ الزماالجراء شـدن ایـن قـانون ،مـواد ( )۱۰۴و ( )۱۰۵قـانون ارتـ

جمهوریاسـالمی ایـران مصـوب

 ۱۳۶۶/۷/۷با اصالحات بعدی آن و مواد ( )۱۱۴و( )۱۱۵قانون مقررات استخدامی سپاه مصـوب  ۱۳۷۰/۷/۲۱و مـواد
( )۱۲۱و ( )۱۲۲قــانون اســتخدام نیــروی انت ــامی مصــوب  ۱۳۸۲/۱۲/۲۰و اصــالحات بعــدی آن و قــانون چگــونگی
اعتراض کارکنان مشـمول قـوانین اسـتخدامی نیروهـای مسـلح نسـات بـه آراء صـادره از هیأتهـای رسـیدگی تخلفـات
انضااطی مصوب  ۱۳۸۹/۱/۲۵نسخ میگردد.
ماده۳۸ـ دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ آن توسط ستاد کل نیروهـای مسـلح تـدوین و
ابالغ میشود.
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قانون فوق مشتمل بر سـی و هشـت مـاده و بیسـت و پـنر تاصـره در جلسـه علنـی روز سهشـناه مـورخ بیسـت و چهـارم
اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنر مجلس شورای اسـالمی تصـویب شـد و در تـاریخ  ۱۳۹۶/۱/۲۳بـه تأییـد شـورای
نگهاان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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