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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2431 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/985: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 سازمان بازرسی کل کشور: یشاك

سته شکايت و خوا ضوع  سمتی ازابطال : مو صویب نامه  ق ـــ50980ت/134821شماره ت  16/10/1394 - هـ

 هیأت وزیران 

شکایت نامه  سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب :كار گردش     

 توضیح داده است که: 28/1/1397-1179شماره 

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای بهرامی "  

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری         

 سالم علیکم  

مبانی پرداخت فوق العاده های سختی معیشت به ماموران ثابت وزارت امور خارجه » ،احتراماً به استحضار می رساند  

با ضوابط و مقررات موضوعه در كمیسیون تطبیق مصوبات اين « در نمايندگی های سیاسی و كنسولی خارج از كشور

صره  شرح ذيل اعالم می گردد: در تب سی قرار گرفت كه نتیجه به  صو 2ماده  2سازمان مورد برر شماره ت يب نامه 

هیــ ت وزيران و احـــالحــات بعــدی بن منتبی بــه مصـــوبــه شـــمــاره  9/10/1371-هــــــ461ت/29920

 اموران شاغل در كلیه نمايندگی های ـه مـی معیشت بـوق العاده سختـف ،16/10/1394-هـ50980ت/134821
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ست. در ماده  شده ا شورهای جبان تعمیم داده  ستقر در ك ضباطی و مالی  30م ستخدامی، ان شکیالتی، ا مقررات ت

ساله با پیشنباد وزارت امور خارجه نسبت به:  درجه بندی  -1وزارت امور خارجه مقرر شده كه هی ت وزيران همه 

تعیین فبرست مناطق  -2بت وزارت امور خارجه كشورها از نظر تعیین فوق العاده اشتغال خارج از كشور ماموران ثا

ــت اد می گردد كه  ــت اقدام نمايد. از ماده قانونی م كور مس ــختی معیش بد بب و هوا جبت پرداخت فوق العاده س

پرداخت فوق العاده سختی معیشت به مامورانی تعلق می گیرد كه به حورت ثابت و در مناطق بد بب و هوا فعالیت 

ك حالی  ند، در  مامی می كن م كور را برای ت عاده  م كور پرداخت فوق ال ماده  چارچوب  خارج از  ی ت وزيران  ه ه

ماموران ثابت وزارت خارجه تجويز كرده اســت. به عالوه در اين مصــوبه بســیاری از شــاخصــبايی كه مال  قرار 

شوره صبای تعیین درجه بندی ك شاخ شته و مربوط به  ا برای میزان فوق گرفته، ارتباطی با مناطق بد بب و هوا ندا

ستراتژيک( می باشد. بنابراين جدول  شرايط خاص )ا شتغال در كشورهای با  شتغال و يا افزايش فوق العاده ا العاده ا

شماره  4شماره  صويب نامه  ست ت شت پیو سختی معی شورها از نظر  -هــــ50980ت/134821گروه بندی ك

العاده ســـختی  و هوا جبت پرداخت فوق كه كلیه كشـــورهای جبان را در شـــمول مناطق بد بب 16/10/1394

مقررات تشکیالتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امور خارجه  30معیشت ماموران ثابت قرار داده، خالف ماده 

صره  ستای تب شخیص می گردد. با توجه به مراتب و در را ضع ت قانون  2بند د ماده  2و خارج از حدود اختیارات وا

ــ50980ت/134821كل كشور ابطال بن قسمت تصويب نامه شماره تشکیل سازمان بازرسی   16/10/1394-هـ

پیوست بن است، توسط هی ت عمومی ديوان عدالت اداری درخواست  4ر جدول شماره ـــران كه ناظر بـــوزي تهی 

  "می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخ ه اين سازمان را مطلع نمايند.

 اعتراض به قرار زیر است:متن تصویب نامه مورد   

سه  "   سازمان مديريت و برنامه ريزی  2/10/1394هی ت وزيران در جل شنباد وزارت امور خارجه و تايید  به پی

 ، 1352قانون مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب  30كشور و به استناد ماده 
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قانون مديريت خدمات  117ماده  5و تبصــره  1370پرداخت كاركنان دولت مصــوب قانون نظام هماهنگ  7ماده 

( پیوست بيین نامه فوق العاده اشتغال خارج 4( و )2(، )1تصويب كرد: جداول شماره های ) 1386كشوری مصوب 

-ـه461ت/29920از كشور مستخدمان دولت جمبوری اسالمی ايران )مامورين ثابت( موضوع تصويب نامه شماره 

سی وزارت  9/10/1371 سیا ستبای  شاغل در پ سی و كارمندان  سیا حالحات بعدی بن در خصوص كارمندان  و ا

احالح  1394 ت دولت است، جبت اجرا از اول سال ـه تايید شده به مبر دفتر هیـارجه به شرح پیوست كـور خـام

  "می شود.

عاونت حقوقی رئیس جمهور[ به موجب در پاســب به شــکایت  م،کورا معاون امور حقوقی دولت هحوزه م  

 توضیح داده است که: 17/9/1397-36946-97م/30011الیحه شماره 

( موضــوع ارســال نســخه دوم 85084)بايگانی شــعبه  9709980905800496بازگشــت به ابالغیه شــماره  "  

-هــــ50980ت/134821ابطال بخشی از تصويب نامه شماره »درخواست سازمان بازرسی كل كشور، به خواسته 

مصوبه مرقوم، موضوع فوق العاده سختی معیشت مامورين  4هی ت وزيران )مربوط به جدول شماره  16/10/1394

 اعالم می دارد:« شاغل در كلیه نمايندگی ها مستقر در كشورهای جبان(

مقرر  با احـــالحات بعدی( 1370قانون نظام هماهنگی پرداخت كاركنان دولت )مصـــوب  7و  6برابر مواد  -1  

ــت:  ــع  -6ماده » گرديده اس ــود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وض به دولت اجازه داده می ش

شاغل تخصصی و سب برای م شمول مقررات خاص و ج ب و نگبداری نیروهای منا ستگاهی م مديريت  كاركنان د

ــدر م ــواردی كـ ــه در اين قـ دولت مکلف  -7وضع نمايد. ماده  های خاحی انون پیش بینی نشده است فوق العادهـ

رداخت ـد و يا میزان پـه تغییر و احالح درحـرای اين قانون نسبت بـاشی از اجـاست با در نظر گرفتن تغییرات ن

 «.قانون استخدام كشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد 40و  39فوق العاده های موضوع مواد 

 استخدام كشوری، امکان وضع فوق العاده های مختلف، به شرح ذيل به دولت  قانون 39الزم به ذكر است در ماده   
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 داده شده است:

شغل م كور در ماده  -39ماده    سات دولتی می توانند عالوه بر فوق العاده  س انون فوق قاين  38وزارتخانه ها و مو

 العاده هايی به شرح زير به مستخدمین پرداخت كنند.

 ب و هوا انجام وظی ه می كنند قابل پرداخت است.بفوق العاده بدی بب و هوا به مستخدمینی كه در نقاط بد  -ب  

فوق العاده محرومیت از تســبیالت زندگی به مســتخدمینی كه در نقاطی خدمت می كنند كه فاقد تســبیالت  -پ  

 الزم زندگی است قابل پرداخت است.

فقط به مســـتخدمینی كه محل جغرافیايی خدمت بنان تغییر می كند حداكبر به  فوق العاده محل خدمت كه -ت  

 سال در هر محل قابل پرداخت است. 5مدت 

ــور انجام وظی ه می كنند قابل  -ج   ــتخدمینی كه در خارج از كش ــور فقط به مس ــتغال خارج از كش فوق العاده اش

 پرداخت است.

 ...«. -چ  

كلیه  -12ماده » رداخت كاركنان دولت مقرر شده است: ــــاهنگ پــــظام همقانون ن 12اده ــــدر ضمن برابر م  

دستگاه ها و موسسات و شركتبای دولتی و نبادهای انقالب اسالمی كه دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، 

مقررات  بانکبا و شبرداريبا و نیز شركتبا و موسساتی كه شمول قانون بر بنبا مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و

 «اين قانون خواهند بود.

ست برابر ماده  -2   ضیح ا صوب  117ضمن تاكید بر موارد مرقوم، الزم به تو شوری )م قانون مديريت خدمات ك

كارمندان سیاسی و كارمندان شاغل در پستبای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیالتی، »( نیز 1386

ــوب  ــباطی وزارت امور خارجه مص ــتخدامی، مالی و انض ــند 1352اس ــکیالتی،  30در ماده  و« می باش مقررات تش

 درجه بندی »است:  شدهبا احالحات بعدی( مقرر  1352استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه )مصوب 
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ست مناطق  شور ماموران ثابت وزارت امور خارجه و فبر شتغال خارج از ك شورها از نظر تعیین میزان فوق العاده ا ك

ق العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط بن به پیشنباد وزارت امور خارجه و تصويب بد بب و هوا جبت پرداخت فو

ــال تعیین می گردد. ــورها در اين « هی ت وزيران در هر س ماده، همان گونه كه مالحظه می گردد، درجه بندی كش

اشتغال خارج  فوق العاده» ناظر بر هر دو موضوع مندرج در حکم يعنی « فوق العاده سختی معیشت» جبت پرداخت 

شور ست مناطق بد بب و هوا»و « از ك حرفاً ناظر به « فبر ضوع را  شتباه اين مو شاكی به ا شد در حالی كه  می با

ستنباط شاكیكرده مناطق بد بب و هوا تلقی  م بوم فوق العاده سختی معیشت كه به  ،است. بديبی است برخالف ا

شور بیگانه در اثر عواملی نظ شواری زندگی در يک ك سی به غ ای حالل، د ستر یر ت اوت در دين، فرهنگ، زبان، د

تحصیالت فرزندان، دوری از هموطنان و بستگان، میزان امنیت، ببداشت و درمان، قدرت خريد و ... نیز محدوديتبای 

سی از جبت تردد، ارتباط با ديگران و ... وجود دارد، مجموعاً عواملی را عالوه بر بدی يا عدم  سی و ديپلما بدی سیا

ــت مورد توجه قرار گرفته و جبران گردد. با توجه به اين  ــته اس ــايس ــور ايجاد می نمايد كه ش بب و هوای بن كش

شت را به فوق العاده بدی بب و هوا  سختی معی شاكی كه با انحراف از م اهیم قانونی، فوق العاده  ستدالل  ضوع، ا مو

 تقلیل داده است محل ت مل است. 

اقدام به وضع  9/10/1371-هــــ461ت/29920م كور، هی ت وزيران برابر مصوبه شماره با توجه به موارد  -3  

و برابر مصـــوبه شـــماره  هبرخی فوق العاده ها برای اشـــتغال خارج از كشـــور مســـتخدمین )مامورين ثابت( نمود

اســـت كه كامالً در چارچوب موازين  كردهاحـــالحات الزم را در بن معمول  21/4/1384-31427ت/23781

 نونی مربوطه می باشد.قا

حوف   ضع و برقراری فوق العاده مو حالحیت هی ت وزيران در و صمیم  ،در خاتمه با توجه موارد معنونه و  حدور ت

 "شايسته مبنی بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست.
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رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری با حضور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریب    

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و رؤساو 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 هی ت عمومی رأی

مقرر شده است  مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه 30با توجه به اینکه در ماده 

درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه 

و فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط آن به پیشنهاد 

ددا بنابراین استنباط می شود برخالف در هر سال تعیین می گروزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران 

فوق العاده اشتغال خارج از کشورا فوق العاده سختی معیشت صرفاً می بایست به کارمندانی پرداخت شود که 

در مناطق بد آب و هوا اشتغال دارند و شامل تمامی کشورها نمی شودا ل،ا قرار دادن اسامی تمامی کشورها 

وا جهت پرداخت ـد آب و هـدی مناطق بـای خوب هستند در دسته بنوـه دارای آب و هـحتی آنهایی ک

فوق العاده سختی معیشت غیر منطقی است کما اینکه در مقررات مربوط به مناطق بد آب و هوای کشور نیز 

مورد شکایت مغایر با منظور مصوبه معیار و ضوابط مشخص و معینی در این زمینه وجود داردا بنابراین 

 قانون تشکیالت و بيین دادرسی ديوان عدالت اداری 88و ماده  12ماده  1بند و مستند به  قانونگ،ار است

 ./ ابطال می شود 1392مصوب سال 

 
 محمدكاظم ببرامی                                                            

 ومی ديوان عدالت اداریرئیس هی ت عم                                                       
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