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 ماه ۹ هماه ب ۶موضوع رأی: صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 

  31/1/1394تاسیخ دادًاهِ:    64ضواسُ دادًاهِ:    94/70 کالسِ پرًٍدُ:

 هؼاٍى لضایی دیَاى ػذالت اداسی دس اهَس ضؼة ٍ استاًْا  شاکی:

 ّیأت ػوَهی دیَاى ػذالت اداسی  هرجغ رسیدگی:

تِ ػٌَاى سیاست دیَاى ػذالت اداسی  19/8/1393-358/1/270هؼاٍى لضایی دیَاى ػذالت اداسی دس اهَس ضؼة ٍ استاًْا تِ هَخة الیحِ ضواسُ 

 هاُ اسسال هی گشدد.  9هاُ تِ  6اػالم کشدُ است کِ: تا سالم: تِ پیَست پٌح سأی لغؼی دس خػَظ افضایص هشخػی صایواى اص 

ٍ خاسج اص ًَتت دس دستَس ّیأت ػوَهی لشاس گیشد. الصم  *]لاًَى تطکیالت ٍ آییي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی[  90شای هادُ دستَس فشهاییذ دس اخ

ضذُ  تِ رکش است تشخی اص آساء هثٌی تش ٍسٍد دس تدذیذًظش تأییذ ضذُ ٍ تشخی اص آساء تِ لحاػ خاسج اص هْلت تَدى تدذیذًظش خَاّی، اػتشاؼ سد

آى لغؼیت سأی است. سئیس دیَاى ػذالت اداسی ًیض تا احشاص تطاتِ دس آساء هزکَس هَضَع سا لاتل عشح دس ّیأت ػوَهی تطخیع است کِ ًتیدِ 

 دادًذ. 

 گشدش کاس پشًٍذُ ٍ هطشٍح آساء تِ لشاس صیش است: 

تا هَضَع دادخَاست خاًن  ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۰۲۹الف: شؼثِ چْارم دیَاى ػدالت اداری در رسیدگی تِ پرًٍدُ شوارُ 

زّرا سلین هَفق تِ طرفیت ادارُ کل آهَزش ٍپرٍرش شْر تْراى ٍ تِ خَاستِ السام طرف شکایت تِ اػطای ًِ هاُ هرخصی 

 ، هفاداً تِ شرح آیٌدُ تِ صدٍر رأی هثادرت کردُ است:۱۰/۹/۲۹۰۹ – ۰۹۰۰۰۴۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹زایواى تِ هَجة دادًاهِ شوارُ 

تا تشسسی هٌذسخات اٍساق پشًٍذُ ٍ هالحظِ هستٌذات ضاکی اص خولِ لاًَى استٌادی ٍ تػَیش هػذّق ضٌاسٌاهِ ًَصاد ٍ خَد ضاکی تا تَخِ تِ 

خْت تطَیك ٍ تشغیة تِ تکثیش ًسل ٍ اصدیاد خوؼیت کطَس تِ سیاستْای کلی ًظام خوَْسی اسالهی ٍ هٌَیات همام هؼظن سّثشی هذظلِ الؼالی دس 

ّیأت ٍصیشاى ٍ تا ػٌایت تِ ایي کِ  19/4/1392-46527ت92091ٍ هػَتِ ضواسُ  20/3/1392هادُ ٍاحذُ لاًَى فَق الزکش هػَب  2استٌاد تثػشُ 

ضام عشف ضکایت تِ هَافمت تا هشخػی ًِ هاِّ ضاکی اص ػذم تأهیي اػتثاس هَخة خَاص ػذم اخشای لاًَى ًوی تاضذ ضکایت هَخِ تطخیع ٍ تش ال

لاًَى تطکیالت ٍ آییي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی  65تاسیخ صایواى ٍ ٍضغ حول حکن غادس ٍ اػالم هی ضَد. سأی غادس ضذُ تِ استٌاد هادُ 

ت اداسی است. سأی هزکَس تِ هَخة سأی ضواسُ سٍص اص تاسیخ اتالؽ تا سػایت همشسات لاتل تدذیذًظش دس ضؼة تدذیذًظش دیَاى ػذال 20ظشف 

 ضؼثِ دّن تدذیذًظش دیَاى ػذالت اداسی ػیٌاً تأییذ ضذُ است.  27/7/1393 -9309970956000083
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تا هَضَع دادخَاست خاًن هلیحِ  ۰۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۹۱۰۰دیَاى ػدالت اداری در رسیدگی تِ پرًٍدُ شوارُ  ب: شؼثِ دّن

ادارُ کل آهَزش ٍپرٍرش شْرستاى جَیي ٍ تِ  -۱هَزش ٍ پرٍرش استاى خراساى رضَی ادارُ کل آ -۲ًظری تِ طرفیت 

، ۱۴/۱/۲۹۰۹ -۰۹۰۰۰۴۰۰۰۲۰۰۰۹۰۰خَاستِ السام طرف شکایت تِ اػطای ًِ هاُ هرخصی زایواى، تِ هَجة دادًاهِ شوارُ 

هادُ  2ي کِ ّیأت ٍصیشاى دس اخشای تثػشُ دس خػَظ ضکایت هزکَس ًظش تِ ای هفاداً تِ شرح آیٌدُ تِ صدٍر رأی هثادرت کردُ است:

هذت هشخػی صایواى سا  19/4/1392-46527/ت92091ٍ تِ هَخة هػَتِ ضواسُ  1392ٍاحذُ لاًَى اغالح لَاًیي تٌظین خوؼیت ٍ خاًَادُ هػَب

ٍ غیش دٍلتی هی گشدد ٍ تا ػٌایت تِ  ًِ هاُ توام تا پشداخت حمَق ٍ فَق الؼادُ ّای هشتَط تؼییي کشدُ است ٍ هػَتِ هزکَس ضاهل تخطْای دٍلتی

ٍ  10هَاد  ایي کِ هطتکی ػٌِ ایشاد ٍ اػتشاؼ هإثشی سا اتشاص ٍ الاهِ ًذاضتِ است. ػلی ّزا تا ایي اٍغاف ضکایت ضاکی سا ٍاسد تطخیع ٍ هستٌذاً تِ

هاُ تِ ًِ  6ِ تِ افضایص هشخػی صایواى ضاکی اص تِ الضام هطتکی ػٌ 1392لاًَى تطکیالت ٍ آییي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی هػَب سال  65ٍ  58

سٍص اص تاسیخ اتالؽ لاتل تدذیذًظش دس ضؼة تدذیذًظش دیَاى هی تاضذ. سأی هزکَس  20هاُ کاهل حکن غادس ٍ اػالم هی داسد. سأی غادس ضذُ ظشف 

 لغؼی ضذُ است. ضؼثِ دّن تدذیذًظش دیَاى ػذالت اداسی  27/7/1393 -9309970956000104تِ هَخة سأی ضواسُ 

تا هَضَع دادخَاست خاًن  ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰دیَاى ػدالت اداری در رسیدگی تِ پرًٍدُ شوارُ  ج: شؼثِ چْل ٍ پٌجن

هرین اًصاری تِ طرفیت ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى الثرز ٍ تِ خَاستِ السام طرف شکایت تِ اػطای ًِ هاُ هرخصی 

 ، هفاداً تِ شرح آیٌدُ تِ صدٍر رأی هثادرت کردُ است:۲۹/۱/۲۹۰۹ -۰۹۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۱۹۰زایواى، تِ هَجة دادًاهِ شوارُ 

هػَب هدلس ضَسای اسالهی همشس داضتِ است کِ تِ تاًَاى کاسهٌذ  20/3/1392هادُ ٍاحذُ لاًَى اغالح لَاًیي تٌظین خوؼیت ٍ خاًَادُ هػَب 

ٍصیشاى دس ساستای اخشایی کشدى لاًَى یاد ضذُ هػَتِ ای تِ ضواسُ هشخػی صایواى تِ هذت ًِ هاُ تؼلك هی گیشد. پس اص آى ّیأت 

هاُ افضایص یافتِ است. تا تَخِ  9هاُ تِ  6تػَیة هی ًوایذ کِ تش اساس آى هذت هشخػی صایواى تاًَاى کاسهٌذ اص  19/4/1392-ّـ46527/ت92091

اسش کطَس الصم االخشاست. لاًَى یاد ضذُ ًیض تشای تواهی دستگاّْا ٍ هماهات سٍص پس اص اًتطاس دس سش 15تِ ایي کِ ٍفك هادُ دٍم لاًَى هذًی لَاًیي 

ستِ سا هٌغثك اخشایی الصم الشػایِ هی تاضذ ٍ ػذم غذٍس دستَسالؼول اخشایی ًوی تَاًذ هاًغ اخشای لاًَى تاضذ. ضؼثِ تا احشاص ضشایظ لاًًَی هفاد خَا

ُ دّن لاًَى تطکیالت ٍ آییي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی تِ ٍاسد داًستي ضکایت ٍ الضام عشف تا لَاًیي داًستِ ٍ هستٌذ تِ هشاتة پیص گفت ٍ هاد

هاُ سا حکن غادس ٍ اػالم هی ًوایذ. سأی غادس ضذُ دس تاصُ صهاًی تیست سٍص پس اص اتالؽ  9)ضص( هاُ تِ  6ضکایت تِ توذیذ هشخػی صایواى اص 

ضؼثِ ّطتن  20/7/1393-9309970955800088اداسی هی تاضذ. سأی هزکَس تِ هَخة سأی ضواسُ لاتل تدذیذًظش دس ضؼة تدذیذًظش دیَاى ػذالت 

 تدذیذًظش دیَاى ػذالت اداسی لغؼی ضذُ است. 
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تا هَضَع دادخَاست خاًن سواًِ  ۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۹۰دیَاى ػدالت اداری در رسیدگی تِ پرًٍدُ شوارُ  د: شؼثِ چْارم

پرٍرش استاى قسٍیي ٍ تِ خَاستِ السام طرف شکایت تِ اػطای ًِ هاُ هرخصی زایواى  جاًی تِ طرفیت ادارُ کل آهَزش ٍ

تا تشسسی  ، هفاداً تِ شرح آیٌدُ تِ صدٍر رأی هثادرت کردُ است:۱۹/۹/۲۹۰۹- ۰۹۰۰۰۴۰۰۰۰۹۰۰۰۹۰تِ هَجة دادًاهِ شوارُ 

ش هػذق ضٌاسٌاهِ ًَصاد ٍ خَد ضاکی غشف ًظش اص هفاد الیحِ هٌذسخات اٍساق پشًٍذُ ٍ هالحظِ هستٌذات ضاکی اص خولِ لاًَى استٌادی ٍ تػَی

ش دفاػیِ عشف ضکایت تا تَخِ تِ سیاستْای کلی ًظام خوَْسی اسالهی ٍ هٌَیات همام هؼظن سّثشی هذظلِ الؼالی دس خْت تطَیك ٍتشغیة تِ تکثی

ّیأت  19/4/1392-46527ت92091ٍ هػَتِ ضواسُ  20/3/1392هادُ ٍاحذُ لاًَى فَق الزکش هػَب  2ًسل ٍ اصدیاد خوؼیت کطَس تِ استٌاد تثػشُ 

مت تا ٍصیشاى ٍ تا ػٌایت تِ ایي کِ ػذم تأهیي اػتثاس هَخة خَاص ػذم اخشای لاًَى ًوی تاضذ ضکایت هَخِ تطخیع ٍ تش الضام عشف ضکایت تِ هَاف

لاًَى تطکیالت ٍ آییي دادسسی  65غادسُ تِ استٌاد هادُ هشخػی ًِ هاِّ ضاکی اص تاسیخ صایواى ٍ ٍضغ حول حکن غادس ٍ اػالم هی ضَد. سأی 

سٍص اص تاسیخ اتالؽ تا سػایت همشسات لاتل تدذیذًظش دس ضؼة تدذیذًظش دیَاى ػذالت اداسی هی تاضذ. سأی هزکَس تِ  20دیَاى ػذالت اداسی ظشف 

 داسی لغؼی ضذُ است. ضؼثِ ّطتن تدذیذًظش دیَاى ػذالت ا 30/7/1393-9309970955800171هَخة سأی ضواسُ 

تا هَضَع دادخَاست خاًن لیال  ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲دیَاى ػدالت اداری در رسیدگی تِ پرًٍدُ شوارُ  ّـ: شؼثِ دّن

سلیواًی تِ طرفیت ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش شْرستاى جغتای ٍ تِ خَاستِ السام طرف شکایت تِ اػطای ًِ هاُ هرخصی 

دس  ، هفاداً تِ شرح آیٌدُ تِ صدٍر رأی هثادرت کردُ است:۰/۱/۲۹۰۹-۰۹۰۰۰۴۰۰۰۲۰۰۰۱۹۱زایواى تِ هَجة دادًاهِ شوارُ 

ٍ تِ  1392هادُ ٍاحذُ لاًَى اغالح لَاًیي تٌظین خوؼیت ٍ خاًَادُ هػَب 2خػَظ ضکایت هزکَس ًظش تِ ایي کِ ّیأت ٍصیشاى دس اخشای تثػشُ 

سا ًِ هاُ توام تا پشداخت حمَق ٍ فَق الؼادُ ّای هشتَط تؼییي کشدُ است ٍ هذت هشخػی صایواى  19/4/1392-46527/ت92091هػَتِ ضواسُ 

است. ػلی  هػَتِ هزکَس ضاهل تخطْای دٍلتی ٍ غیش دٍلتی هی گشدد ٍ تا ػٌایت تِ ایي کِ هطتکی ػٌِ ایشاد ٍ اػتشاؼ هإثشی سا اتشاص ٍ الاهِ ًذاضتِ

لاًَى تطکیالت ٍ آییي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی هػَب سال  65ٍ  58ٍ  10تِ هَاد  ّزا تا ایي اٍغاف ضکایت ضاکی سا ٍاسد تطخیع ٍ هستٌذاً

سٍص اص  20هاُ تِ ًِ هاُ کاهل حکن غادس ٍ اػالم هی داسد. سأی غادس ضذُ ظشف  6تِ الضام هطتکی ػٌِ تِ افضایص هشخػی صایواى ضاکی اص  1392

ضؼثِ دّن  14/7/1393 -9309970956000037تاضذ. سأی هزکَس تِ هَخة سأی ضواسُ  تاسیخ اتالؽ لاتل تدذیذًظش دس ضؼة تدذیذًظش دیَاى هی

 تدذیذًظش دیَاى ػذالت اداسی لغؼی ضذُ است. 
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یت ّیأت ػوَهی دیَاى ػذالت اداسی دس تاسیخ یاد ضذُ تا حضَس سؤسا، هستطاساى ٍ دادسساى ضؼة دیَاى تطکیل ضذ. پس اص تحث ٍ تشسسی، تا اکثش

  کٌذ : ٌذُ تِ غذٍس سأی هثادست هیآساء تِ ضشح آی

  رأی ّیأت ػوَهی

تِ دٍلت اخاصُ دادُ ضذُ است هشخػی صایواى هادساى  1392هادُ ٍاحذُ لاًَى اغالح لَاًیي تٌظین خوؼیت ٍ خاًَادُ هػَب سال  2تِ هَخة تثػشُ 

، هذت 19/4/1392-46527/ت92091سا تِ ًِ هاُ افضایص دّذ ٍ ّیأت ٍصیشاى ًیض دس ساستای ایي اختیاس تِ هَخة تٌذ یک تػَیة ًاهِ ضواسُ 

اخت حمَق ٍ فَق الؼادُ ّای هشتَط تؼییي کشدُ است. للَ( صًاى ضاغل دس تخطْای دٍلتی ٍ غیش دٍلتی سا ًِ هاُ توام تا پشد 2هشخػی صایواى )یک ٍ 

دیَاى ػذالت اداسی تِ ضشح آساء هٌذسج دس گشدش کاس کِ دس ضؼة ّطتن ٍ دّن تدذیذًظش دیَاى ػذالت اداسی  4ٍ  10ٍ  45ًظش تِ ایي کِ ضؼة 

تثَع خَیش تِ افسایش هدت هرخصی زایواى از السام دستگاُ دٍلتی هػیٌاً تاییذ ٍ استَاس ضذُ است دس استثاط تا خَاستِ ضکات هثٌی تش 

حکن تِ ٍاسد داًستي ضکایت غادس کشدُ اًذ ایي آساء دس ساستای حکن پیص گفتِ همٌي ٍ هػَتِ یاد ضذُ ّیأت ٍصیشاى غادس  شش هاُ تِ ًِ هاُ

یي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی هػَب سال لاًَى تطکیالت ٍ آی 90ضذُ اًذ ٍ تِ ػٌَاى سأی غحیح تلمی هی ضًَذ ٍ تِ ّویي خْت دس ساستای هادُ 

 هفاد آسای هزکَس تِ ػٌَاى سأی ایداد سٍیِ تشای ضؼة دیَاى ػذالت اداسی، اداسات ٍ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی هشتَط الصم االتثاع است.  1392

 

 هحودجؼفر هٌتظری                                                                                                                  

 رئیس ّیأت ػوَهی دیَاى ػدالت اداری
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