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قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
 - الف - مدت مرخصي زايمان زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي مصوب ۱۶/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران: هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده
واحده قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده- مصوب ۱۳۹۲- تصويب نمود: ۱- مدت مرخصي زايمان (يک و دو قلو) زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي نه ماه
تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعيين مي شود. همسران افراد ياد شده نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار مي شوند. ۲- مفاد اين تصويبنامه به
مادراني که سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است تسري مي يابد و مدت مرخصي آنان تا نه ماهگي نوزاد افزايش مي يابد. ۳- تاريخ اجراي اين تصويبنامه از زمان الزم االجرا
شدن قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده- مصوب ۱۳۹۲- تعيين مي شود. ب- رأي ۶۴- ۳۱/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: به موجب تبصره ۲ ماده واحده
قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و هيأت وزيران نيز در راستاي
اين اختيار به موجب بند يك تصويبنامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷- ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصي زايمان (يك و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي را نه ماه تمام با
پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعيين كرده است. نظر به اين كه شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ ديوان عدالت اداري به شرح آراء مندرج در گردش كار كه در شعب هشتم و دهم
تجديدنظر ديوان عدالت اداري عينًا تأييد و استوار شده است در ارتباط با خواسته شكايت مبني بر الزام دستگاه دولتي متبوع خويش به افزايش مدت مرخصي زايمان از
شش ماه به نه ماه حكم به وارد دانستن شكايت صادر كرده اند اين آراء در راستاي حكم پيش گفته مقنن و مصوبه ياد شده هيأت وزيران صادر شده اند و به عنوان رأي
صحيح تلقي مي شوند و به همين جهت در راستاي ماده ۹۰ قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آراي مذكور به عنوان رأي ايجاد رويه
براي شعب ديوان عدالت اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط الزم االتباع است. ج- نظر ۲۹۶/۷-۱۴/۲/۱۳۹۳ ا.ح.ق: ۱- اوًال عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره ۲
ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی معنا است.
ثانیًا مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسر آنان» در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که
همسر آنان شاغل نمی باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی گیرند. ۲- با توجه به اطالق عبارت «والدین شاغل»  در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه

بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.

          

قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ماده واحده ـ از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون كليه محدوديت هاي مقرر در قانون
تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصالحات آن و ساير قوانين كه بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است،
لغو مي شود. تبصره۱ ـ دولت مي تواند هر پنج سال يك بار، با توجه به نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس، تركيب جمعيتي و شاخص هاي سياسي، امنيتي،
اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و با رعايت شاخص هاي مندرج در قوانين برنامه پنجساله با ارايه اليحه به مجلس شوراي اسالمي
نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام كند. تبصره۲ـ به دولت اجازه داده مي شود مرخصي زايمان مادران را به نه
ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.( ) اين قانون به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده

است، تسري مي يابد و مادر مي تواند تا سن نه ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.
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