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 اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداریتحلیل حقوقی مجازات 

 1میراحمدی فاطمه 

 2واحدیاهلل ذبیح

 چکیده
 اخراج مجازات 1372 مصوب اداری تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده ذیل )ک( و )ی( بندهای

 بینیپیش اداری هایمجازات شدیدترین عنوان به را دولتی خدمات از دائم انفصال و متبوع دستگاه از

 خصوص این در که ابهامی نیست. مشخص قانون در مجازات دو این اعمال شرایط اما است نموده

 مجازات توانندمی ساکن به ابتدا اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت آیا که است این دارد وجود

 و )ح( بندهای در مقرر شرایط وجود عدم صورت درصرفًا  یا نمایند اعمال را متخلف کارمند اخراج

 خدمت سابقه بودن دارا صورت در بازنشستگی و بازخریدی بر مبنی مذکور قانون 9 ماده ذیل )ط(

 با رسدمی نظر به نمایند.می اعمال متخلف تنبیه برای راهکار آخرین عنوان به را اخراج نظر، مورد

 اهداف و مبانی به توجه با و وی تکفل تحت افراد و کارمند حیات در اخراج منفی بسیار آثار به توجه

 در بازنشستگی یا بازخریدی مجازات اعمال عادالنه دادرسی اصول رعایت و مجازات اعمال بر حاکم

 سازگارتر مجازات اهداف و حقوقی منطق و اصول با اخراج مجازات جای به خدمت سابقه وجود صورت

 .است

.مجازات اداری، تخلفات به رسیدگی قانون عادالنه، دادرسی بازنشستگی، اخراج، کلیدواژگان:

                                                   
.                                                                            نویسنده مسئول() یاداردکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز، کارشناس حقوقی دیوان عدالت  آموختهدانش. 1

mirahmadi.fatemeh67@gmail.com 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 28قاضی شعبه . 2

 17/5/1400تاریخ ارسال:

 18/6/1400تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 آثار لیلد به پدیده، یک عنوان به دولت کارمندان اداری تخلفات با برخورد و پیشگیری چگونگی

 وضوعاتم از یکی جامعه، آحاد عمومی اعتماد سلب و اداری نظام سالمت در اخالل حیث از آن سوء

 ابالغی اری،اد نظام کلی هایسیاست 24 بند در و رودمی شمار به کشور اداری نظام در اساسی و مهم

 تخلفات با دبرخور و پیشگیری مؤثر نظام کارگیریبه ،1389 سال در رهبری معظم مقام طرف از

 گرفته قرار توجه ردمو عوامل دیگر کنار در اداری نظام سالمت ارتقای هایراه از یکی عنوان به اداری،

 .است
 9 ماده در و اداری تخلفات انواع ،7/9/1372 مصوب اداری تخلفات به رسیدگی قانون 8 ماده در

 )ح( ندهایب در 9 ماده ذیل در .است شده احصاء اعمال قابل اداری هایمجازات انواع مذکور، قانون

 مورد در دولتی خدمت سابقه سال 20 از کمتر داشتن صورت در خدمت بازخرید مجازات )ط( و

 تا 30 پرداخت با مرد مستخدمین مورد در دولتی خدمت سابقه سال 25 از کمتر و زن مستخدمین

 ستگیبازنش و یرأ صادرکننده هیئت تشخیص به خدمت سال هر قبال در مربوط مبنای حقوق روز 45

 سال 25 از بیش و زن مستخدمین برای دولتی خدمت سابقه سال بیست از بیش داشتن صورت در

 روهگ دو یا یک تقلیل با دولتی خدمت سنوات اساس بر مرد مستخدمین برای دولتی خدمت سابقه

 است. شده بینیپیش

 خدمات مدیریت قانون 103 و کشوری استخدام قانون 74 مواد و فوق در مذکور بند دو بررسی با

 قلحدا» شرط بازنشستگی و خدمت بازخرید مجازات دو هر اعمال در که گرددمی مالحظه کشوری

 امکان خدمت سابقه سال 20 از بیش داشتن صورت در که نحو بدین است؛ شده تعیین «سابقه

 شرایط سایر بر عالوه بازنشستگی امکان خدمت سابقه سال 25 از بیش داشتن صورت در و بازخریدی

 است. گردیده مقرر

 بازخریدی اعمال جهت خدمت سابقه شرط بینیپیش وجود با آیا که است این اصلی پرسش حال

 اداری تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده ذیل )ک( و )ی( بندهای مذکور، قوانین در بازنشستگی و

 )ح( بندهای به توجه با دولتی، خدمات از دائم انفصال و خدمت محل از اخراج حکم صدور بر مبنی



 259  دو فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری    

          1400ییز و زمستان،پا 2سال اول، شماره                                                          

 

 

 

 نداشته وجود بازنشستگی و بازخریدی امکان افراد برای که است مواردی به ناظر مذکور ماده )ط( و

 بازنشستگی و بازخریدی جهت خدمت سابقه حداقل شرط وجود با آیا دیگر عبارت به خیر؟ یا باشد

 خدمات از دائم انفصال و اخراج شده، بینیپیش دیگر قوانین و اداری تخلفات به رسیدگی قانون در که

 خیر؟ یا است مجازات بینیپیش ازگذار قانون هدف مطابق دولتی

 به اداری هایمجازات و کلی صورت به مجازات اعمال فلسفه و مبانی بررسی با مقاله این در

 حثب مورد پرسش این به پاسخ اداری عدالت دیوان از صادره آرای مطالعه همچنین و خاص صورت

 .گرفت خواهد قرار

 مجازات اعمال مبانی یکم. گفتار

 جامعه یا بزهکار دیده،زهب مصالح از حمایت برای مورد حسب رفتاری هر و است جرم برابر در کیفر

 ،هدف تأمین راستای در که است کارآمد و مطلوب وقتی کیفر هر بنابراین، است؛ شده انگاریجرم

 نیست، کافی بزهکاران رساندن کیفر به و کیفرگذاری صرف ترتیب، این به باشد. شده مقرّر انگاریجرم

 افرادی نیستند کم چراکه ؛دارد اهمیت کیفر اصل از بیش میزان و نوع حیث از کیفر چگونگی بلکه

 حق شودمی بزه مرتکب که کیفری مسئولیت دارای فرد هر. اندشده بزهکارتر مجازات واسطه به که

 کیفر بر مبنی بزهکار سلبی حقّ امر این ببیند. کیفر قاعده با و منصفانه منطقی، ایگونه به دارد

 بابت را دولت دارد حق جامعه همچنین، است. گنجانده خود در هم را قاعدهبی و اندازهبی ندیدن

 اثرات و کند بازخواست ،کندمی صرف مجرمان مجازات و جرم از پیشگیری راستای در که هاییهزینه

 از که دیدهبزه مسّلم حقوق از یکی موارد این کنار در کند. احساس ملموس ایگونه به را آن مطلوب

 تعارض که گانهسه حقوق این تحقّق است. بزهکار کیفردهی با دیدهبزه آالم التیام شود،می ناشی جرم

 معنای به هدفمند کیفرگذاری .است هدفمند کیفری راهبرد یک مقتضی ،دارند هم با باالیی تزاحم و

 مندقاعده و بینیپیش قابل منطق یک بر مبتنی میزان، و نوع از اعم مجازات، زمینه درگذاری سیاست
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 مسلّم اصول و دارند پررنگ نقشی آن در شناختیجرم و کیفرشناختی علمی هایآموزه که است

 هستند حاکم آن بر ... و اعتدال اصل جزا، حقوق کمینه کاربرد اصل تناسب، اصل مانند کیفری حقوق

 که اصول این .دارد توجه جامعه و دیدهبزه بزهکار، یعنی بزه طرف سه هر مصالح به حال عین در و

 دراز سالیانی هایمشقت ثمره هستند، همگان احترام مورد نظر در حداقل جهانی قلمرو در امروزه

 تمکین عدمچراکه  ؛است ضروری اصول این رعایت رو، این از است. شده تحمیل بشر افراد بر که است

 را قهقرایی آلودظلم هایروش حکومتِ بیم باشد، مصلحت یک جریان جهت به گرچه اصول، این به

 باید نباشد، همساز اصول این با خاص کیفر یک یا کیفرگذاری فرآیند اگر بنابراین، دارد؛ همراه به

 1.بخشید لقایش به را عطایش

-جرم اجتماعی، نابهنجاری با رویارویی در که است آن بیانگر کیفری حقوق کمینه کاربرد اصل

 آخرین در تنها که است شری مجازات کیفر، کمینه کاربرد اصل موجب به است.حل راه آخرین انگاری

 ناشایست رفتار گونه هر با که است آن بخشالهام اعتدال عنصر .دانست کار چاره را آن باید مرتبه

 میان از مجازات تعیین مقام در دهدمی پیشنهاد مجازات در اعتدال اصل .کرد برخورد شدید نباید

 وقتی 2.شود برگزیده ،سازدمی برآورده را نظر مورد هدف که جانشینی ترینمالیم گوناگون، هایبدیل

 تریناساسی به تجاوز و جرائم شدیدترین مردم ذهن در باید شود،می حبس مثالً و کیفر از صحبت

 حقّ  و خصوصی حریم به مربوط و جزئی اهمیت،کم رفتار هر برای اینکه نه شوند، تداعی هاارزش

 خشونت و شدت .شویم متوسل حبس کیفر به زندگی، مختلف هایسبک اساس بر مردم زیستن

 خشونت با اگر خشن کیفری قوانین و بینجامند جامعه در بیشتر خشونت به توانندمی کیفری قوانین

                                                   
، کارهای اجرایي مدل کیفرگذاری هدفمندومباني، اصول و ساز، احسان سلیمی، محمدعلی، بادیآدهحاجی. 1

 .110-109، صص 1398ونهم، زمستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست

، 8شماره رضوی،  المیدانشگاه علوم اس کیفری، حقوق هایآموزه ،کیفری حقوق کمینهاصل کاربرد ، رحیم نوبهار،. 2

 .43، ص 1390بهار و تابستان 
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 مجرمانه افعال به حصول جهت بارخشونت جرائم به توسل گذارپایه خود آمیزند، درهم افراد بالفعل

 1.بود خواهند

 مجازات شدت و رفتار کیفری ارزش میان تناسب به است، گذشته به ناظر که بزه و کیفر تناسب

 شناختیجرم و کیفری مختلف مکاتب هایآموزه تأثیر تحت مجازات و جرم تناسب نظریه دارد. نظر

 بوده تکامل و تحول حال در همواره اجتماعی دفاع و تحقّقی کالسیک،نئو ،کالسیک مکتب جمله از

 میان تناسب بلکه نیست، کیفر شدت درجه در تناسب تنها مجازات و جرم تناسب از منظور .است

 برای 2.شود رعایت باید مجازات مقدار تعیین در هم و مجازات نوع انتخاب در هم مجازات و جرم

 را کیفر نوع باید گام نخستین در ؛کرد اقدام مرحله دو در باید هدفمند کیفرگذاری کردن اجرایی

 یا بزه یک مورد در کیفر اجرای هدف تعیین امرترین مهم کیفر، نوع تعیین راستای در .کرد تعیین

 مرتکب چرا کند مشخص دقیقاً باید گذارقانون نخست مرحله در که معنا این به ؛است خاص بزهکار

 بازداشتن یا است بزهکار آن اصالح ،کیفر اجرای از هدف آیا کند؟می مجازات را خاص جرم یک

 درصدد کیفر یک اجرای با یا و بیشتر؟ جرائم ارتکاب از بزهکار ساختن ناتوان یا و مشابه جرم از جامعه

 راستای در رفتار یک انگاریجرم اگر ترتیب، این به آید؟برمی دیدهبزه آالم التیام و بزهکار دادن سزا

 در با و مورد حسب اعدام یا حبس کیفر باشد، مدنظر سازیناتوان هدف یعنی باشد، جامعه از حمایت

 اگر اما شوند.می داده تشخیص کارا و مناسب کیفرهایی بشری، حقوق بنیادین اصول داشتن نظر

                                                   
ها در کتاب پنجم رویکردی کیفرشناختي به مباني و کیفیت توزیع مجازات، انیافضل نایم. غالمی، حسین، 1

 .300، ص 1389، پاییز شانزدهمشماره جرم،  از پیشگیری مه مطالعاتفصلنا، اسالميقانون مجازات 

 کتاب زنان)مطالعات راهبردی زنان  ،بوته نقد در خانواده از الیحه حمایت مقررات کیفری ،آبادی، احمددهحاجی. 2

 .34 ص ،1389، تابستان 48شماره ، سابق(
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 سراغ نقدی جزای و حبس کلیشه در را چاره نباید باشد، دیدهبزه از حمایت انگاریجرم از هدف

 1است. سزادهی در نهایی چاره بلکه گرفت،

 اداری هایمجازات اعمال مبانی .دوم گفتار

 به اداری خاص مقررات و قوانین قالب در اداری نظام العملعکس و واکنش اداری هایمجازات

 ،آیدبرمی مذکور تعریف از کهطور همان باشد.می دولتی مأموران و کارگزاران تخلفات یـا تخلـف

 و واکنش نوعی ... و حقوقی کیفری، اجراهای هایضمانت سایر هـمچون اداری اجراهـای ضـمانت

 هایزمینه شناسایی و گرفتهصورت هاینظارت طبق هرچند 2.باشدمی شدهانجام اعمال عملی پیامد

 عدم راستای در اداری نظام اهتمام و اداری نظام سالمت ،هاآن از پیشگیری و ادارات در تخلفات بروز

 ارتکاب انسانی، خطاهای احتمال و انسانی نیروی به توجه با لیکن است، ادارات در تخلفات وقوع

 ابتدا اداری، نظام ارتقای برای که داشت دور نظر از نباید بنابراین است؛ گریزناپذیر تخلفات از درصدی

 ایآماده هایاهرم نظم، این برقراری برای که است مجبور دولت و بخشید نظم اداری امور به باید

 کارکنان تخلفات به رسیدگی و اداری تخلفات به رسیدگی قانون ها،اهرم این از یکی که باشد داشته

 3.است

 مجازات سپس و بند 38 در اداری تخلفات ابتدا 9 و 8 ماده در اداری تخلفات به رسیدگی قانون در

 کدام برای مجازاتی چه اینکه و تخلفات و مجازات بین بندیطبقه هیچ لیکن شده، بیان تفصیل به

 گرفته نظر در تخلف و مجازات بین تناسب اصل عبارتی به و است نشده روشن شود، اعمال تخلف

 در اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت توسط مجازات و تخلف بین تناسب رعایت .است نشده

                                                   
، کارهای اجرایي مدل کیفرگذاری هدفمندومباني، اصول و ساز، احسان سلیمی، محمدعلی، بادیآدهحاجی. 1

 .113-128، صص 1398ونهم، زمستان بیستفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، شماره 

جنگل،  نتشارات: اتهران ،ساختماني مهندسین تخلفات به رسیدگي حقوقي نظام محمد احمدی، ومهدی  هداوند،. 2

 .67ص  ،1390

 .7-16، صص 1389، ، چاپ اول، قم: انتشارات دارالفکرشرح قانون رسیدگي به تخلفات اداری ،الهزاده، سیفکریم. 3
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 از یـکی عنوان به مجازات، و جرم تناسب اصل از تبعیت به متخلف، کارمندان مجازات میزان تعیین

 گفت باید اصل، این استناد به و است قطعی امری کیفری، حقوق در مجازات تعیین بر حاکم اصـول

 و دارد بستگی آنان ارتکابی تخلف بودن خفیف و شدید به متخلف کارمندان اداری مجازات میزان که

 و تخلف بین تناسب رعایت اساس، این بر .شود برخورد آن شرایط با متناسب باید تخلفی هر با

 از یکی تناسب، رعایت عدم و است الزامی اداری، تخلفات به رسیدگی هایهیئت آرای در مجازات

 عالی هیئت و اداری عدالت دیوان در اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت آرای نقض اصلی دالیل

 1.رودمی شمار به نظارت

 هستند کارمندان دیگر طرف و عمـومی مقامـات یا دولت اختالف طرف یک اداری هایدادرسی در

 تخلفات از ایپاره .رودمی قدرت از سوءاستفاده احتمال آن هر و دارند قرار نابرابری سطح در که

 یا جزایی جنبه واجد اداری( تخلفات به رسیدگی هایهیئت قـانون 8 )ماده مزبـور قانون در محصور

 هتک و افترا تهمت، ایراد» مثل ؛شوندمی محسوب هم جـرم تخلف، بر عالوه یعنی بوده، کیفری

 یا رسمی اوراق و اسناد در بردن دست و کردن مخدوش یا جعل» ،«اختالس» ،«اخاذی» ،«حیثیت

 از دائم انفصال )اخراج، هاهیئت این توسط صادره هایمجازات ایپـاره این، بر عالوه ... و «دولتی

 بنابراین نیست؛ آن از کمتر باشند، نداشته کیفری هایمجازات از بیش اهمیتی اگر نیز دولتی( خدمات

 هماننـد نیـز، متخلـف کارمند عادالنه، رسیدگی و مطلوب اداری نظام ایجاد منظـور بـه اسـت الزم

 منـصفانه دادرسی معیارهای اساس بر و صالحیت واجد هاییهیئت توسط عمومی، محـاکم دیگـر

 به باید جامعه عضو افراد و حکومت میان رابطه 2.گیرد قرار محاکمه مورد المللیبین اسناد در مقـرر

                                                   
، 25سال هشتم، شماره ، نشریه حقوق اداری، اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات ادارینکوئی، محمد، . 1

 .258، ص 1399زمستان 

های رسیدگي به تئحقوق دفاع متهم در هینژاد، . خسروی، احمد، سیدسجاد کاظمی سرکانه و مجتبی نقدی2

 .30ص  ،1389، پاییز 9دوره  ،18های حقوقی، شماره مجله پژوهش ،تخلفات اداری
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 باید راستا این در 1نبیند. آسیب افراد هایآزادی و حقوق که شود گذاریمقررات و تنظیم ایشیوه

 کارمنـدان شـغلی امنیت بحث اداری، حقوق اصول حتی و کارمندان حقوق از یکی ساخت خاطرنشان

 مجـازات یـا تنبیه ،نشده تخلف مرتکب که موقعی تا باشد داشته را اطمینان این باید کارمند ؛اسـت

 توسط کـه باشـد داشته را اعتماد و اطمینان این شود تخلفی مرتکب فرضاً، هم اگر و شد نخواهد

 خواهد وجود مجازات و تخلف بین تناسب که گرفت خواهد قرار رسیدگی مورد نحوی به و هیئت

 تخلفی هیچ بدون مغرضانه دالیل به یا صادر وی اخـراج حکـم کوچک اشتباه یک خاطر به داشت،

 2.شد خواهدن منتقـل یا اخراج

 که شـده بانیگربهدست اداری هـایدیوان از انبوهـی حجـم بـا ایـران حقوقـی نظـام متأسفانه

 طرفــی،بی و اللاسـتق عـدم وحـدت، و انسـجام نبـود نظـری، مبانـی فقـدان ازجملـه مشکالتی

 3است. داشـته دنبـال بـه را منصفانـه دادرسـی اصـول اعمـال عـدم و روشـن دادرسـی آییـن فقـدان

 قانونی اصل ؛است الزم اقداماتی قانون حاکمیت تحقق و هاهیئت در رسیدگی مطلوبیت راستای در

 مجازات و رسیدگی بار دو اعمال منع مجازات، و جرائم بین تناسب برائت، اصل مجازات، و جرائم بودن

 گردد. اعمال بایستی ها،هیئت این در قانون حاکمیت اصل تحقق برای که است اقداماتی همگی

 در باید همگی تخلف احراز و مجازات اعمال رسیدگی، مراحل اعضا، عزل و انتخاب تشکیل، ،تأسیس

 4باشد. شفاف و روشن قانونی اصول چارچوب

                                                   
، تابستان 8، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری. هداوند، مهدی، 1

 .279، ص 1386

های رسیدگي به تئحقوق دفاع متهم در هینژاد، خسروی، احمد، سیدسجاد کاظمی سرکانه و مجتبی نقدی. 2

 .40ص  ،1389، پاییز 9دوره  ،18ای حقوقی، شماره همجله پژوهش ،تخلفات اداری

فصلنامه علمی ، نظام مطلوب دادرسي اداری در ایران. فتحی، یونس، جعفر شفیعی سردشت و مریم وهیبی فخر، 3

 .90، ص 1398، زمستان 1، شماره های نوین حقوق اداریپژوهش

 .450، ص 1379، انتشارات توس، چاپ ششم، تهران: حقوق اداری ایران، ابوالحمد، عبدالحمید. 4
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 کارمند اخراج آثار سوم. گفتار

 استخدام و شودمی قطع متبوع دستگاه با علیهمحکوم استخدامی رابطه اخراج مجازات اعمال با

 این در شوریک خدمات مدیریت قانون 48 ماده 2 تبصره نیست.پذیر امکان دستگاه آن در او مجدد

 هر یا و ستخداما اجازه گردند،می اخراج اجرائی دستگاه از که کارمندانی است: داشته مقرر خصوص

 کارمندانی دارد:می مقرر نیز 1 تبصره .داشت نخواهد را اجرائی دستگاه همان در مجدد اشتغال گونه

 یا و ستخداما اجازه انفصال مدت در ،گردندمی منفصل خدمت از قانونی مراجع احکام موجب به که

 .داشت نخواهند را اجرائی هایدستگاه در اشتغال گونه هر

 شدهاخراج فرد و است کارمند متبوع دستگاه از تنها اخراج که است این دائم انفصال با اخراج فرق

 استخدامی رابطه قطع سبب اینکه ضمن دائم، انفصال اما .شود استخدام دیگری دستگاه در تواندمی

 و دولتی هایدستگاه سایر در مجدد استخدام از محرومیت شود،می وی متبوع دستگاه با فرد

 اخراج مجازات بنابراین 1.دارد دنبال به هم را اداری تخلفات به رسیدگی قانون مشمول هایدستگاه

 و دارد پی در را بسیاری منفی آثار و تبعات که است اداری هایمجازات شدیدترین از دائم انفصال و

 آثار و تبعات این به توجه با و گرددمی استخدام دوران مزایای و حقوق از کارمند محرومیت موجب

 عمل به را دقت نهایت مجازات این از استفاده در باید اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت منفی،

 باشدمی اخراج مفسده، بروز از جلوگیری راه تنها که شرایطی در و احتیاط با بایستی واقع در و 2آورند

 نمایند. اعمال را آن

                                                   
، تهران: آیین رسیدگي به تخلفات اداری کارکنان دولت ،نادر میرزاده کوهشاهیو مقدم، محمدحسن صادقی. 1

 .148، ص 1396، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

هران: ، تآیین رسیدگي به تخلفات اداری کارکنان دولت ،نادر میرزاده کوهشاهیو مقدم، محمدحسن صادقی. 2

 .148، ص 1396، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
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ترین مهم است، شوهر عهده بر تکفل تحت افراد و زوجه نفقه حق مدنی قانون درکه این به توجه با

 ضربات اخراج از پس اقتصادی مشکالت برشمرد. خانواده بنیان تزلزل توانمی را اخراج منفی اثر

 امری گردد، خانواده فروپاشی به منجر تواندمی و سازدمی وارد خانوادگی روابط به را ناپذیریجبران

 که است بوده برخوردار اهمیتی چنان از و است شده آن بر زیادی بسیار تأکید اساسی قانون در که

 اساسی قانون مقدمه مطابق است. گرفته قرار توجه مورد اساسی قانون اصول در هم و مقدمه در هم

 توافق و است انسان تعالی و رشد اصلی کانون و جامعه بنیادین واحد خانواده ایران اسالمی جمهوری

 اصل است انسان رشدیابنده و تکاملی حرکت اصلی ساززمینه که خانواده تشکیل در آرمانی و عقیدتی

 همچنین است. اسالمی حکومت وظایف از مقصود این به نیل جهت امکانات کردن فراهم و بوده اساسی

 و قوانین همه ،است اسالمی جامعه بنیادی واحد خانواده که آنجا از اساسی قانون دهم اصل مطابق

 آن قداست از پاسداری ،خانواده تشکیل کردن آسان جهت در باید مربوط هایریزیبرنامه و مقررات

 بنیادی اصل یک عنوان به اصل این .اسالمی باشد اخالق و حقوق پایه بر خانوادگی روابط استواری و

 پایه بر خانوادگی روابط استواری و قداست از پاسداریکه این به تعبیر و اساسی قانون کلی اصول از

 نسبت اسالم مکتب نگرش که است این دهندهنشان آمده، اصل پایان در که اسالمی اخالق و حقوق

 اساسی قانون ویکمبیست و بیستم اصول در همچنین 1است. جانبههمه و عمیق اندازه چه تا خانواده به

 است. گرفته قرار توجه مورد خانواده بنیان تثبیت و تکریم نیز

 قوانین و اسناد در خانواده بنیان تحکیم گردد،می محسوب مادر قانون که اساسی قانون بر عالوه

 جمهوری نظام اندازچشم سند تدوین درکه این جمله از است؛ گرفته قرار تأکید مورد نیز عادی

 نهاد» اساسی قانون اصول و هاآرمان تحقق مسیر در 13/8/1382 مصوب 1404 افق در ایران اسالمی

 است. شده مطرح «مطلوب زیست محیط از مندبهره و تبعیض فساد، فقر، از دور به خانواده مستحکم

 کلی هایسیاست تدوین فاز )اولین توسعه چهارم برنامه کلی هایسیاست ابالغیه در همچنین

 متذکر آن در زن جایگاه به ویژه توجه و خانواده نهاد تقویت به نیز آینده( سالهپنج برنامه چهارمین

                                                   
، چاپ اول، تهران: انتشارات اداره کل امور 1، جلد صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي. 1

 .433، ص 1364فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
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 تاریخ در رهبری معظم مقام جانب از بند 26 در اداری نظام کلی هایسیاست در است. شده

 زندگی و کار بین تعادل ایجاد و خانواده نهاد استحکام به توجه» نظام ارشد مسئوالن به 14/1/1389

 گردند،می محسوب باالدستی اسناد جزو کهها این بر عالوه است. شده تأکید «اداری نظام در افراد

 اصالحیه آخرین و بعدی هایاصالحیه با 15/11/1353 مصوب خانواده از حمایت جامع قانون در

 تبعیض منع کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق اجازه قانون ،01/12/1391 مصوب

 ترویج قانون ،24/08/1371 مصوب سرپرستبی کودکان و زنان تأمین قانون زنان، و کودکان علیه

 بعدی، هایاصالحیه با 22/12/1374 مصوب شیردهی دوران در مادران از حمایت و مادر شیر با تغذیه

 همگی 1است. گرفته قرارگذار قانون توجه مورد خانواده نهاد از حمایت کار، قانون 98 و 76 ،75 مواد

 «خانواده نهاد استحکام» اساسی اصل باید اخراج مجازات اعمال در که است این بیانگر موارد این

 گردد. اعمال احتیاط با و گیرد قرار اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت توجه مورد

 اخراج مجازات اعمال در مطلوب الگوی ایجاد ضرورت چهارم. گفتار
 الگوی یجادا وی، تکفل تحت خانواده و کارمند برای اخراج مجازات منفی آثار و تبعات به توجه با

 :است ذیل شرح به نمایدمی توجیه را ضرورت این که دالیلی است؛ ضروری امری مطلوب

 بند یکم. حق برخورداری از تأمین اجتماعی

 برخورداری ویکمبیست اصل ویژه به و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون بیستم و نوزدهم اصول

 جامعه که است مقرراتی اجتماعی تأمین حقوق است. کرده اعالم همگانی حقی را اجتماعی تأمین از

 مورد را شهروندان اجتماعی و اقتصادی تنگناهای و پریشانی هنگام به کندمی موظف را دولت و

                                                   
همایش ملی تبیین ، جمهوری اسالمي ایران تحکیم نهاد خانواده در قانون اساسي. محمدزاده اصل، محمد، 1

 .1395حقوق شهروندی، جهاد دانشگاهی، 
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 بازنشســتگی، نظــر از اجتماعی تأمیـن از برخـورداری» آمـده: 29 اصل در 1دهند. قرار حمایت

 بــه نیــاز ســوانح، و حــوادث ماندگــی، راه در سرپرستی،بی ازکارافتادگی، پیــری، بیــکاری،

 اسـت حقـی غیـره و بیمـه صـورت بــه پزشــکی هــایمراقبت و درمانــی و بهداشــتی خدمــات

 تأمین نظام هسته بازنشستگی مستمری جمله از بازنشستگی دوران به راجع هایبرنامه «ی.همگانـ

 جامع نظام ساختار قانون اساسی، قانون 29 اصل به عنایت با واقع در 2دهد.می تشکیل را اجتماعی

 تأمین باید کشوری خدمات مدیریت قانون 8 ماده )ب( بند و 1383 مصوب اجتماعی تأمین و رفاه

 3دانست. عمومی حقوق قلمرو در داخل و دولت حاکمیتی وظایف جمله از را اجتماعی

 آنان تکفل تحت افراد و پردازانبیمه از جامعه که است حمایتی خاص معنای در اجتماعی تأمین

 مندقاعده و منسجم نظام یک قبال در مرگ و بیماری ازکارافتادگی، پیری، چون خطرهایی برابر در

 اساسی قانون در که اجتماعی تأمین نظام بودن همگانی به توجه با رسدمی نظر به 4آورد.می عمل به

 آنان تکفل تحت افراد و پردازانبیمه برای خطر نوعی نیز را اخراج توانمی است، شده تأکید آن بر

 برگزید. را بازنشستگی مجازات کارمند اخراج جای به بازنشستگی شرایط بودن دارا صورت در و دانست

 حکم وی برای که شودمی گفته یاشدهمهیب به بازنشستگی اجتماعی تأمین حقوق دیدگاه از

 مورد حسب حکم این صدور شود.می مندبهره بازنشستگی مستمری از و است شده صادر بازنشستگی

 داشتن .هاستآن دو هر یا مقرر میزان به پردازیبیمه سنوات داشتن یا خاص سنی به رسیدن بر فرع

 بازنشستگی قوانین در که است بازنشستگی هایصورت از یکی مقرر میزان به پردازیبیمه سنوات

 کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون واحده ماده مطابق است. شده بینیپیش نیز موعد از پیش

 سال سه مدت ظرف قانون این تصویب تاریخ از شودمی داده اجازه دولت به 1386 مصوب دولت

                                                   
 .11، ص 1395، چاپ پنجم، تهران: انتشارات میزان، حقوق تأمین اجتماعي. استوار سنگری، کورش، 1

، 1396سمت، ، تهران: انتشارات ایحقوق تأمین اجتماعي با تأکید بر حوزه بیمهو حمیدرضا پرتو،  . نعیمی، عمران2

 .195ص 

، 1396، تهران: انتشارات سمت، ایحقوق تأمین اجتماعي با تأکید بر حوزه بیمهو حمیدرضا پرتو،  . نعیمی، عمران3

 .61ص 

، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعياهلل و همکاران، . عراقی، عزت4

 .3، ص 1386
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 سال وپنجستیب حداقل که را دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه قراردادی و پیمانی رسمی، کارکنان

 صورت در سنی شرط بدون ارفاقی سنوات سال پنج حداکثر با باشند، داشته قبول قابل خدمت سابقه

 شرط موعد از پیش بازنشستگی در .نماید بازنشسته خود متبوع دستگاه موافقت و کارکنان تقاضای

 از تواندمی پردازیبیمه سابقه سال وپنجستیب داشتن با مستخدمی هر و است شده حذف سنی

 امتیاز این از توانندمی نیز سابقه سال بیست داشتن با بانوان البته نماید. استفاده قانون این مزایای

 بیست از بیش بودن اراد که است آن مؤید موعد از پیش بازنشستگی قوانین مالحظه کنند. استفاده

 برای دولتی خدمت سابقه سال 25 از بیش و زن مستخدمین برای دولتی خدمت سابقه سال

 با بازنشستگی مجازات اعمال جهت اداری تخلفات به رسیدگی قانون (ط) بند در مرد مستخدمین

 آیدمی شمار به موعد از پیش بازنشستگی نوعی موعد، از پیش بازنشستگی اعمال هایروش به توجه

 به توانمی باشد، داشته را بازنشستگی جهت دولتی خدمت سابقه حداقل کارمند که مواردی در و

 نمود. اعمال را بازنشستگی اخراج مجازات جای

 مجازات بازدارندگی تئوری به توجه دوم. بند

 رفتهازدست تعـادل برقراریصرفًا  بزهکار بر تحمیلی کیفر هدف بازدارندگی، تئوری نگاه در

 است الزم آن بـر عالوه بلکه ؛نیست عمومی افکار ارضای و مجرم بر رنج و درد آوردن وارد اجتماعی،

 درس بالقوه مرتکبان و فعلـی مرتکـب خـود بـرای کـه شـود اجرا و انتخاب ایگونه به مجازات هر

مجددًا  آینده در مجرم که شودمی اعمال جهـت ایـن در مجـازات منظـر، ایـن از لذا 1.باشد عبرتی

 ارتکاب قابلیت که جامعه افراد سایر نیز و باشد عبـرت درس او بـرای مجـازات و نشود جرم مرتکب

 این در بنابراین ؛نگردند جـرم مرتکب و گیرند عبرت درس مجرم بر کیفر اعمال از ،دارند را جرم

 دلیل به نه و حقیقی تمایل روی از نه دارند بزهکارانه هایگرایش که جامعه افراد از دسته آن رویکرد

                                                   
 .13، ص 1385حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، ، ترجمه علیفرشناسيکی. بولک، برنار، 1
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 انصراف بزهکاری از (انگیزهراس کیفـر یعنـی) بیرونـی عاملی وجود یواسطه به بلکه درونی، عوامل

 .دهندمی

 تـضمین بلکـه ،نبـوده جامعـه جانـب از انتقـام اعمـالصرفاً  مجازات از هدف «بکاریا سزار» نظر از

 هدف با نه مجازات وی نگاه در که معنا بدین است. جامعه افراد تعداد بیشترین برای خوشی بیشترین

 یک 1.شودمی اجـرا و وضـع جرم ارتکاب از دیگران و مجرم فرد بازداشتن هدف با بلکه انتقام پست

 تعیین و تنظیم خود بازدارنده برنامه اعمال برای را مجازات متناسب مقدار باید بازدارنده کیفری نظام

 شدت گاهی باشد. هم تربازدارنده باشد، شدیدتر مجازات چه هر که نیست گونهاین بنابراین ؛کند

 مجازات وقتی زیرا گذارد؛می جا بر معکوس اثر برعکس بلکه ندارد بیشتری بازدارندگی تنها نه مجازات

 پایین دلیل به آن نهایی اثر که نیستند آن اعمال به حاضر قضایی مقامات باشد سخت و شدید بسیار

 هایسال خمر شرب و رانندگی قوانین بیشتر مثال، برای 2است؛ آن تضعیف مجازات احتمال آوردن

 حاصل نتیجه این 1975 سال در اما کردندمی منظور را حبس مجازات سوئد، 1941 و نروژ 1936

 تجربی شواهد همه است. نداشته مرگبار تصادفات وقوع درصد بر تأثیری هیچ مذکور رویه که شد

 دوام امکان طوالنی دوره یک در و است قاطعانه و منسجم اجرایشان که هاییبرنامه دهدمی نشان

 3.مؤثرترند دارند،

 راستای در را نظریه این بایستی کیفری، حقوق در مجازات بازدارندگی تئوری فواید به توجه با

 صدور زمان در واقع در داد. تعمیم نیز اداری حقوق به مجازات اعمال بودن مفید و کردن ترعادالنه

 از اصلی هدف و منظور که است واضح داد. قرار مدنظر را مجازات اعمال از هدف بایستی اخراج حکم

 است تخلف وقوع محل و اداره از وی گذاشتن کنار و داشتن نگه دور کارمند، اخراج مجازات اعمال

                                                   
، 2، شماره 38، فصلنامه حقوق، دوره بررسي نظریه بازدارندگي مجازات. محمودی جانکی، فیروز، سارا آقایی، 1

 .346، ص 1387تابستان 

فصلنامه دانش انتظامی، سال یازدهم،  ها(،ع و محدودیتبازدارندگي مجازات )موانفرآیند . یزدیان جعفری، جعفر، 2

 .219، ص 1388، زمستان 4شماره 

اهلل طالبی آرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات ، ترجمه عسگر قهرمان پوربناب، روحبازدارندگي. فریدمن، الرنس، 3

 .118، ص 1386پژوهشکده مطالعات راهبردی، 
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 سابقه داشتن صورت در بازخریدی یا بازنشستگی طریق از اداره از کارمند نهادن کنار با هدف این که

 گردد.می آینده در جرم ارتکاب از دیگران و مجرم بازداشتن موجب نیز و گرددمی حاصل نیز خدمت

 یا بازخریدی جای به بازنشستگی مجازات اعمال که است این گیرد قرار مدنظر باید که اینکته البته

 بازنشستگی جهت نظر مورد خدمت سوابق از که کارمندانی اهداف به نیل برای دستاویزی اخراج

 نگردد. دارند، دیگر مشاغل به اشتغال جهت را اداره از خروج قصد تخلف وقوع با و برخوردارند

 مجازات اعمال در تناسب اصل رعایت سوم. بند

 تحت بزه تا نمایدمی ایجاب اداری تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده در مقرر تنبیهات از برخی

 بر منصفانه دادرسی بر حاکم اصول و گیرند قرار «کیفری قلمرو» مشمول فوق مراجع در رسیدگی

 هایدستگاه و دولتی خدمات از دائم انفصال و متبوع دستگاه از اخراج مجازات یابد. تسری نیزها آن

 قلمداد جزایی وصف واجد راها آن تا باشندمی برخوردار الزم شدت از ایاندازه به قانون این مشمول

 دادرسی مهم اصول جمله از که تناسب اصل نمودن مخدوش احتمال اخراج مجازات اعمال در 1کرد.

 کیفری نظام یک لوازم از جرم و مجازات میان همسوئی و هماهنگی تناسب، دارد. وجود است عادالنه

 عامل و کیفری عدالت نظام بنیادین و اولیه اصول از مجازات برای منطقی مبنایی است. متعادل

 با مجازات تناسب برای فراگیر و کلی مبانی قلاال تاکنون ایران کیفری نظام در است. آن مشروعیت

 از اجرا و تقنین مرحله در کیفر تعیین در بنیادی اصول وجود عدم است. نشده مکتوب ارتکابی جرم

 به تناسب اصل اداری، حقوق در 2.است ایران کیفری نظام ایراد ترینعمده شاید یا ایرادات عمده

 تصمیم آن اساس بر عمومی مقام که است اهدافی و متخذه تصمیم میان منطقی رابطه ایجاد دنبال

 داشته وجود اتخاذی تصمیم و استفاده مورد ابزار و حاصله نتایج بین معقولی رابطه باید لذا گیرد.می

                                                   
 .235، ص 1395، تهران: انتشارات آریاداد، دادرسي عادالنه و منصفانهو مهدی حریری،  . وروایی، اکبر1

 دوفصلنامه، جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان ،حجت، نژادسبزواری. 2

 .134ص  ،1396، بهار و تابستان 78و  77 شماره ،های حقوق قضاییدیدگاه
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 اقدام هر یا و بوده نظر مورد هدف از خارج که اقدامی یا تصمیم قسم هر اتخاذ اساس این بر باشد.

 آرای در ضمنی صورت به توانمی را تناسب اصل 1است. ممنوع ضرورت حد از خارج و گیرانهسخت

 کارمندان بازنشستگی حکم صدور به الزام موضوع در 2کرد. مشاهده اداری عدالت دیوان از متعددی

 از نمونه دو که است گرفته قرار استناد مورد دیوان تجدیدنظر و بدوی شعب آرای در اصل این نیز

 گیرد.می قرار اشاره مورد ذیل شرح به آراء این

 رأی ابطال و نقض درخواست اداری عدالت دیوان به دادخواستی تقدیم با شاکی ایپرونده در

 بر بنیم را قانونی پزشکی سازمان کارمندان اداری تخلفات به رسیدگی تجدیدنظر هیئت از صادره

 30 شعبه است. نموده بازنشستگی حقوق برقراری و بازنشستگی حکم صدور به الزام و بازخریدی

 هیئتکه این به نظر» است: نموده مقرر خود 1532 شماره دادنامه در اداری عدالت دیوان بدوی

 قانون اجرایی نامهآیین 21 ماده از بندهایی رعایت آن صدور زمان در عنهمعترض رأی صادرکننده

 یتشخص و سوءسابقه فقدان و کارمند موقعیت و کاری سوابق همانند اداری تخلفات به رسیدگی

 و قضیه واحوالاوضاع به توجه با و است نگردیده یراخالقیغ جرائم مرتکب تاکنونکه این و ایشان

 یشانا رعایت رأی صادرکننده محترم هیئت لذا است، آمده پیش ایشان برای که موانعی و مشکالت

 وارد شاکی شکایت و مخدوش صادره رأی جهت این از بنابراین است؛ ننموده مجازات اعمال در را

 تناسب عدم و ندهخوا تجدیدنظر سابقهکه این به استناد با دیوان تجدیدنظر 28 شعبه متعاقباً  «.است

 مستخدم هک صورتی درکه این بر مبنی 24/9/1393 مورخ 1500 شماره رأی به عنایت با و مجازات

 امکان و کند بازنشسته را وی تواندمی دستگاه باشد، داشته خدمت سابقه سال بیست از بیش دولت

 عنهضمعتر رأی تجدیدنظرخواهی تقاضای رد با ندارد وجود مستخدم درخواست به ولو وی بازخرید

 است. نمودهتأیید  را بدوی 30 شعبه از

                                                   
، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری ،و علی مشهدی . هداوند، مهدی1

 .183، ص 1395خرسندی، 

 604، شماره 29/4/1394مورخ  273، شماره 16/9/1388مورخ  667، شماره 25/11/1376مورخ  161. دادنامه شماره 2

مورخ  1217، شماره 24/7/1391مورخ  516و  515، شماره 11/10/1384مورخ  567، شماره 28/6/1396مورخ 

 .8/12/1396مورخ  1233و شماره  25/8/1395مورخ  559، شماره 29/10/1394مورخ  1218شماره  ،29/10/1394
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 سازمان و دادگستری وزارت قضائیه، قوه طرفیت به را دادخواستی شاکی دیگری پرونده در

 صدور به الزام و بازخریدی ابطال حکم صدور بر مبنی اداری عدالت دیوان در کشوری بازنشستگی

 1472 شماره دادنامه مطابق اداری عدالت دیوان بدوی 23 شعبه و است نموده طرح بازنشستگی حکم

 بین خالف ادعای مذکور دادنامه به نسبت است. نموده صادر شکایت ورود به حکم 20/7/1394 مورخ

 رسیدگی جهت اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 79 ماده اجرای در پرونده و شده

 14/9/1396 مورخ 3465 شماره دادنامه موجب به مذکور شعبه و ارجاع تجدیدنظر 28 شعبه به مجدد

 مذکور: رأی مطابق است. نمودهتأیید  را عنهمعترض دادنامه نتیجتاً 79 ماده اعمال درخواست رد با

 مستخدم که صورتی در کشوری استخدام قانون 74 ماده به الحاقی 1 تبصره مطابقکه این به نظر»

 امکان و نماید بازنشسته را وی تواندمی دستگاه باشد، داشته خدمت سنوات سابقه سال 20 از بیش

 درخواست با توانستهنمی مستخدم متبوع اداره و ندارد وجود مستخدم درخواست به ولو وی بازخرید

 1500 شماره رویه وحدت رأی و مذکور مستند که نماید وی بازخریدی به مبادرت شاکی بازخریدی

 مطابق اصداری آرای و است موضوع مؤید اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 24/9/1393 مورخ

 بیش خدمت سنوات سابقه دارای شاکیکه این و مراتب به بنا لذا است، گردیده صادر قانونی موازین

 ملحوظ و مشهود نماید اقتضاء را مذکور دادنامه فسخ موجبات که قانونی بین اشتباه بوده سال 24 از

 سابقه به توجه بدون کارمند اخراج به چنانچه گفت باید شعب آرای مفاد به توجه با بنابراین ؛«نیست

 عادالنه دادرسی اصول نقض موارد از و ندارد وجود مجازات و جرم میان تناسبی شود، حکم خدمت

 گردد.می محسوب
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 گیرینتیجه

 اعمال نحوه بلکه نیست؛ مجرم رساندن کیفر به تنها مجازات اعمال از هدف کیفری حقوق منظر از

 جرم میان تناسب راستا همین در و است برخوردار واالیی اهمیت از مجازات اعمال از هدف و مجازات

 به توجه با گردد. رعایت بایستی مجازات مقدار تعیین در هم و مجازات نوع انتخاب در هم مجازات و

 مجازات اعمال و مجازات و جرم میان تناسب اصل اداری، هایرسیدگی بر دادرسی اصول حاکمیت

 رسیدگی قانون 9 و 8 مواد در گردد. رعایت باید نیز اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت در هدفمند

 بین بندیطبقه اما شده، بیان مجازات سپس و بند 38 در اداری تخلفاتصرفاً  اداری تخلفات به

 همین و است نشده بینیپیش شود، اعمال تخلف کدام برای مجازاتی چه اینکه و تخلفات و مجازات

 از که اخراج مجازات مورد در که گرددمی مجازات اعمال در تناسب اصل شدن مخدوش موجب امر

 با لذا گذارد.می جای بر را ناپذیریجبران اثرات گردد،می محسوب اداری هایمجازات شدیدترین

 خانواده نهاد تزلزل از جلوگیری و وی تکفل تحت افراد و فرد زندگی بر اخراج منفی بسیار آثار به توجه

 است، گرفته قرار فراوان تأکید مورد عادی قوانین در هم و باالدستی اسناد و اساسی قانون در هم که

 توجیه را ضرورت این که اصلی هایمؤلفه است. ضروری اخراج مجازات اعمال در مطلوب الگوی ایجاد

 اصل رعایت و مجازات بازدارندگی تئوری به توجه اجتماعی، تأمین از برخورداری حق نماید،می

 که است این اخراج مجازات اعمال در مطلوب الگوی از منظور باشد.می مجازات اعمال در تناسب

 در و نموده لحاظ را متهم شرایط اخراج، مجازات اعمال در اداری تخلفات به رسیدگی هایهیئت

 بندهای مطابق بازنشستگی و بازخریدی مجازات اعمال جهت نظر مورد خدمت سابقه داشتن صورت

 نکته البته نمایند. بازنشسته یا بازخرید اخراج، جای به را متهم مذکور قانون 9 ماده ذیل )ط( و )ح(

 باشد. نداشته فاسد تالی امر این که است این باشند، داشته نظر در باید هاهیئت که مهمی بسیار

 ورود قصد که بازنشستگی یا بازخریدی جهت نظر مورد خدمت سابقه دارای کارمندان که نحو بدین

 فراهم اخراج جای به را خود بازنشستگی یا بازخرید زمینه تخلف ارتکاب با دارند، را دیگر مشاغل به

 است. ضروری متهم اصلی انگیزه و قصد به توجه لذا نیاورند
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 .1386 اجتماعی، تأمین پژوهش
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1395. 

 هامقاله ب.

 تمطالعا ،نقد بوته در خانواده از حمایت الیحه کیفری مقررات ،احمد آبادی،دهحاجی .13
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