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:اظهارنظر كارشناسي درباره

و خانواده« »اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت
از شوراي نگهباناعا( )ده شده ���� ���	
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و خانواده با هدف حـذف محـدوديت اعمـال شـده درخصـوص تعـداد هـاي اليحه اصالح قوانين تنظيم جمعيت

در شدهفرزندان به مجلس تقديم  و تصـويب و درمـان و اصالح در كميسيون بهداشـت بود كه پس از بررسي

در ايـن.ن مواجـه شـده اسـت بود كه با ايراد شوراي نگهبـا شدهصحن علني به شوراي محترم نگهبان ارسال 

و مصوبه كميسيون كه درصدد رفع اين ايراد برآمده است .پردازيممي گزارش به بررسي ايراد شورا

 بررسي ايراد شوراي نگهبان

شوراي نگهبان به تبصره دوم اين ماده واحده، ايراد مغايرت با اصل هفتـادوپنجم قـانون اساسـي وارد كـرده

بهم»2«براساس تبصره. است و همسـران آنـان نيـز از دو هفتـه9رخصي زايمان مادران ماه افـزايش يافتـه

سه. اند مند شده مرخصي تشويقي بهره ماهي كه در ايـن تبصـره بـه مرخصـي با توجه به اينكه جبران كاركرد

و به افزايش هزينه د، انجامـ مـي عمـومي هـاي زايمان مادران اضافه شده است، نيازمند اختصاص بودجه بوده

.قانون اساسي شناخته شده است هفتادوپنجمتبصره مذكور مغاير اصل 

 بررسي مصوبه كميسيون

بـه دولـت اجـازه داده«:كميسيون محترم بهداشت در راستاي رفع اين ايراد متن زير را تصويب كـرده اسـت

به مي م9شود مرخصي زايمان مادران را از دو هفتـه و همسر آنان نيـز رخصـي اجبـاري ماه افزايش دهد

:درخصوص اين مصوبه چند نكته قابل طرح است»برخوردار شوند) تشويقي(

مـاه افـزايش9مصوبه كميسيون به دولت اجازه داده شده مرخصي زايمان مـادران را بـه ميـزان موجببه.1

و همچنين دو هفته مرخصي استحقاقي جهت همسران آنان اعطا نمايـد  بـ. داده ه اينكـه، در ايـن خصـوص بـا توجـه

و تكليفي متوجه دولت نشـده اسـت، مصـوبه كميسـيون هاي صرفاً اجازه اعطاي مرخصي مزبور به دولت داده شده

مي رافع ايراد شوراي نگهبان مبني .باشد بر مغايرت اين تبصره با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي

براي دولت را به معنـاي قانونيتجويزهاي ذكر است كه در مواردي شوراي محترم نگهبان البته الزم به

لـذا،صورت اين اصالح رافع ايراد شوراي محترم نگهبان نخواهـد بـود در اين. تكليف دولت تفسير نموده است

.ممكن است با ايراد مجدد شورا مواجه شود

توضـيح آنكـه عبـارت. در انتهاي تبصره نيز واجـد ابهـام اسـت»)تشويقي( مرخصي اجباري«عبارت.2

و ظـاهر ايـن عبـارت تـرادف بـين»)تشويقي( مرخصي اجباري« در مقررات استخدامي مفهوم روشـني نـدارد

مي» مرخصي تشويقي«و» مرخصي اجباري«عبارت   كننـدگان ايـن رساند، درحالي كه ظاهراً منظـور تـدوين را
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در زمـان مقـرر استفاده از ايـن مرخصـي اوالً ازسوي دولت،يمرخص گونه اين صورت اعطايدربوده كه

و ثانيـاً مرخصـي مزبـور عـالوه اجباري توسط مستخدم و قابـل ذخيـره كـردن نباشـد بـر مرخصـي بوده

مي. استحقاقي ساليانه باشد مرخصـي«عبـارت بـه»)تشـويقي(مرخصي اجبـاري«شود عبارت لذا پيشنهاد

.ويرايش شود» بر مرخصي استحقاقي ساليانه اقي بالفاصله بعد از زايمان عالوهاستحق

 گيري نتيجه

آن به مطالب فوقبا عنايت و تصـويب الذكر، مصوبه كميسيون جهت رفع ايراد شوراي نگهبان صحيح بوده

به»)تشويقي(مرخصي اجباري«لكن درخصوص عبارت،گردد در صحن علني پيشنهاد مي و با توجه ابهام

از بالفاصـله مرخصـي اسـتحقاقي«عبارت عدم تعريف قانوني مشخص مناسب است عبارت مزبور به بعـد

صـورت ذيـل صورت تبصره مزبـور بـه ايندر. ويرايش شود» بر مرخصي استحقاقي ساليانه زايمان عالوه

:شود اصالح مي

مي« به به دولت اجازه داده از ماه9شود مرخصي زايمان مادران را و همسـر آنـان نيـز افزايش دهد

از زايمان عالوهدو هفته  برخـورداربر مرخصـي اسـتحقاقي سـاليانه مرخصي استحقاقي بالفاصله بعد

.»شوند


