
 
 تَتَِّبعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُواَفال  

 دادنامه

1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2435 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 96/1256: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای سعید کنعانی: یشاك

ی  ــ رایــ اج هــ آیین نام 16اده ــ و م 10اده ــ م 3تبصــره ، 1اده ــ ( م5تبصره )طال ــ اب: موضوع شکايت و خواسته

 )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 5/5/1370شیرخوارگاه ها و مهد کودکها مصوب 

ــتی   :كار  گردش      ــاکی به موجد دادخواس آيین نامه   16و ماده    10ماده    3تبصررره  ،  1ماده   5ابطال تبصررره  ش

ده و    رفاه اجتماعی()وزارت تعاون، كار و    5/5/1370اجرايی شریرخوارگاه اا و مدد كودكدا مصرو    تار ـش را خواـس

 در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

آيین نامه معترض عنه با ماده واحده قانون اصرح  قوانین تنیی  جمعیت و خانواده مصرو    1ماده   5اوالً: تبصرره   "  

داد فرزند برا  والدين مغاير می باشرد ررا كه تما  مددوديتدا  مررر در كییه قوانین كه بر اسرات تع  20/3/1392

 شاغل ايجا شده را لغو نموده است.

قانون   175آيین نامه معترض عنه مغاير با قانون و خارج از حیطه اختیارات به نیر می رسرد زيرا ماده   16ثانیاً: ماده   

 قانون مذكور كه اعطا  نی  سراعت فرصرت شریردای اسرت ضرمانت اجرا  كیرر  در  78كار برا  قسرمت اول ماده  

 قانون ياد شده كه داللت بر تاسیس شیرخوارگاه   78اده رون موصوف برا  قسمت دو  مرقان  173اده رنیر گرفته و م
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ر دارا  مدکومیت قانون كا  78اسرت مدکومیت جاايی قالل شرده اسرت لذا عد  اجرا  فراز ن سرت و پايانی ماده 

يین نامه بوده فاقد وصر  كیرر  اسرت. بنابراين نمی توان افراد شرد، لیکن تبصرره آن، كه مدمل وضرع آكیرر  می با

را برا  عد  اجرا  موارد مندرج در آيین نامه مبدوث عنه مانند تشکیل شورا  مركا  نیارت، شرايط فرد  مدير 

گددار  كودكان و مادران كارگر در مراسرر  وزارت كار تدت مركا نگددار  كودكان، شررركت پرسررنل مراكا ن

تعیین جر  و مجازات را در   36  و  169پیگرد قانونی و مدکومیت كیرر  قرار داد. ضرمناً قانون اسراسری در اصرول  

صرححیت مرنن قرار داده اسرت. لذا مرامات ادار  حن ندارند برا  اجرا  آيین نامه ضرمانت اجرا  كیرر  وضرع 

قانون اسراسری حک  به مجازات بايد به موجق قانون باشرد و فعل و ترع فعیی مسرتوجق   38زيرا وفن اصرل  نمايند.  

مجازات اسرت كه به وسییه قانون معین شده باشد، بنابراين مجازات مندصر به مصوبات قانونی است و صرفاً مجیس 

 حن وضع آن را دارد و دولت نمی تواند از رنین اختیار  استراده نمايد.

آيین نرامره معترض عنره بنرا بره داليرل فيرل خحف موازين بره نیر می رسرررد: بره تجويا اين   10مراده  3ثرالاراً: تبصرررره   

مادر مسیمان بايد فرزند خود را به   12نرر از مادران غیر مسیمان باشند، لذا    13نرره،   25تبصره رنانچه در كارگاه  

ت آنان را در مراكا غیر دينی تربیت نمايند زيرا اكاريت دسررت مديران و مربیان غیر مسرریمان سرر رده و می بايسرر 

مادران )بیش از نصرر ( غیر مسرریمان اسررتند. به عبارت ديگر آيین نامه مذكور غیرمسرریمان بودن پرسررنل و كادر 

مديريتی مدد كودع را اجبار و تکیی  نموده و بر غیر اسررحمی بودن مدیط تربیت فرزندان تاكید نموده اسررت. در 

ه اامیت و توجه ويژه اسرح  به كودع و پرورش و  در سرنین كودكی پوشریده نیسرت، حعررت عیی )ع( صرورتی ك

[ يادگیر  و آموزش در خردسرالی، بسران 224، ص  1فرمودند: العی  من الصرغر كالنرش فی الدجر ببدار االنوار، ج

- 95/ 2134/102نیريره شرررمراره  2كنردن نرش رو  سرررنرد پرايردار اسرررت. امچنین شرررورا  نگدبران در بنرد 

ا  رر وزشی و پرورش غیر دولتی، تجويا ثبت نرر راكا آمرر اسیس و اداره مرر ررسی اليده ترر وص برر در خص  13/6/1395

 دانش آموزان مسیمان در مراكا اقییت دينی را خحف موازين شرع تش یص داد. بنابراين در فرضی كه مدد كودع 
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ايشران می گردد ررا م تص به اقییتدا نباشرد و فرزندان مسریمین و مومنین نیا در آن شرركت نمايند موجق اضرحل  

سروره   118و    28كه با تدريس و تربیت خود موجق اضرحل مومنین و فرزندان مسریمانان می شروند و با آيات شرري   

آيین نامه مورد   1سروره نسراد در معارضرت و مغايرت اسرت. ضرمناً الز  به توضریک اسرت كه ماده   141آل عمران و  

  "سال در نیر گرفته است. 5تا  2ا برا  كودكان شکايت در مرا  تعري  مدد كودع برآمده و آن ر

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:  

تعري  مركا نگددار  كودكان، مراكا نگددار  كودكان مؤسرسره ا  اسرت آموزشری، پرورشری، رفاای   -1ماده  "  

 5روز( مدد كودع )  45  -گیسرال  2كه كودكان بانوان شراغل در كارگاه کكارخانه  را در سره ب ش شریرخوارگاه )

 سال تا قبل از ورود به دبستان( نگددار  می نمايد. 5سالگی( و آمادگی )از  2 -سالگی

....... 

از تاريخ تصرويق اين آيین نامه از ار مادر بیش از دو فرزند پذيرفته ن وااد شرد و ااينه فرزند سرو  و   -5  تبصرره  

ن تبصره شامل حال مادرانی كه قبل از تصويق اين آيین نامه فرزندانی بیشتر به عدده مادر می باشد. بديدی است اي 

 در مراكا نگددار  كودكان داشته اند ن وااد شد.

 مدير مركا نگددار  كودگان بايد دارا  شرايط زير باشد: -10ماده  

 ...... 

ارگاه يا كارخانه موظرند با در كارگاه اايی كه اكاريت مادران از اقییتدا  مذابی می باشرند مديران ك  -3تبصرره  

 اماانگی وزارت كار نسبت به انت ا  مدير مدد كودع از اقییت مربوطه  اقدا  نمايند.

قرانون كرار جمدور  اسرررحمی ايران تدرت پیگرد قرانونی   173مت یرین از اجرا  اين آيین نرامره طبن مراده   -16مراده  

 "قرار خوااند گرفت.

 غ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ طرف شکایت علیرغم ارسال و ابال  
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 گونه پاسخی ارسال نکرده است.

آیین نامه اجرایی شــیرخوارگاه ها و مهد کودکها با شــر    10ماده   3در خصــوا ادعای میایرت تبصــره   

ماره  ورای نبهبان به موجد نامه ـش الم، دبیر ـش ت  28/4/1397- 6298/100/97مقدس اـس اعالم کرده اـس

 که:

  " تبصره مورد شکايت خحف شرع دانسته شد. "  

ــته ابطال تبصــره    ــیرخوارگاه ها و مهد کوده ها، معاون   1اده  م 5در خصــوا خواس آیین نامه اجرایی ش

قضــایی دیوان عدالت اداری به لظات تصــوید قانون اقــالح قوانین تنعیم جمعیت و خانواده مصــوب ســال  

اس تعداد فرزند برای والدین   1392 ده کلیه مظدودیت هایی که بر اـس که به موجد ماده واحده آن مقرر ـش

اغ  یا فرزندان آن ره ـش ود، تبـص ت لیو می ـش ده اـس و    1ماده   5ان ایجاد ـش آیین نامه مورد اعتراض را منـس

ــماره  85تلقی و در اجرای ماده  ــی دیوان عدالت اداری قرار رد ش ــکیالت و آیین دادرس -1433قانون تش

 را قادر کرد. 28/7/1398

اونین دیوان عدالت اداری معو  رئیسبا حضور   21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ     

او  د و رؤـس کی  ـش ان ـشعد دیوان تـش اران و دادرـس تـش رح  و  مـس ی با اکرریت آرا  به ـش پس از بظث و بررـس

 .زیر به قدور رأی مبادرت کرده است

 ایأت عمومی  رأ 

مصوب سال   قانون تشکیحت و آيین دادرسی ديوان عدالت ادار   87و ماده    84ماده    2الف: مطابق حکم تبصره  

نعر فقهای شورای نبهبان برای هیأت عمومی الزم االتبا  است و با توجه به اینکه دبیر شورای نبهبان   1392

 اعالم کرده است که فقهای شورای نبهبان   28/4/1397- 6298/100/97به موجد نامه شماره    قانون اساسی
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آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کوده ها را خالف شر  دانسته اند، بنابراین در   10ماده  3تبصره 

قانون تشکیحت و آيین دادرسی   13و  88و مواد  12ماده  1اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مستند به بند 

آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و  10ماده  3حکم بر ابطال تبصره  1392مصوب سال  ديوان عدالت ادار 

 آن قادر می شود.  تاريخ تصويقمهد کوده ها از 

در تظت پیبرد قرار دادن  آيین نامه اجرايی شیرخوارگاه اا و مدد كودع اا 16ب: نعر به اینکه اطالق ماده 

همه مـوارد مذکور در آیین نامه را شام  می شود و بندهایی از متخلفین از اجـرای آیین نامـه، تخلف از 

به عنوان تخلف احصا  نشده است را در بر می گیرد و از طرفی تظت  قانون كار 173آیین نامه که در ماده 

پیبرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، میایر 

میایر قانون  آيین نامه اجرايی شیرخوارگاه اا و مدد كودع اا 16است، بنابراین ماده  نون اساسیقا 169اق  

مصوب  قانون تشکیحت و آيین دادرسی ديوان عدالت ادار  88 هو ماد 12ماده  1بند وضع شده  و مستند به 

 ./ ابطال می شود 1392سال 

 
 مدمدكاظ  بدرامی                                                             

 رلیس ایأت عمومی ديوان عدالت ادار                                                        
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