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اســت بسیار دشوار است .اینکه سرنوشتش افتاده
به دســت مــردی لجبــاز و حســود «باز شــکر خدا
زنــان صاحــب منصــب و سیاســی نیــاز بــه اجازه
شــوهر ندارند» بلــه در این مــورد نظــر قانونگذار
این اســت چون همســر ایشــان با اشــتغال زوجه
موافقــت نموده و ســفر و خــروج از کشــور از لوازم
این نوع اشــتغال محسوب میشود و طبق قاعده
حقوقــی «اذن در شــی اذن در لــوازم آن اســت»،
زوجه دیگر به اذن همسر خود احتیاج ندارد .البته
صرفنظــر از اســتثنائاتی که وجــود دارد این قانون
مشــکالت بســیار زیادی را برای زنانــی نظیر تو که
در مسیر پیشرفت و ترقی هستند به وجود آورده و
قانونگذار باید فکری به حال آن بکند.
حقی برای همه
در گذشته نیز زن میتوانست در موارد اضطراری
مانند درمان پزشــکی با اجازه دادســتان از کشــور
خــارج شــود .امــا در حال حاضــر با وجــود چنین
خــأ قانونی چگونــه میتوان ترتیبــی داد تا زنها
بتوانند بدون نیاز به اجازه شوهر گذرنامه بگیرند؟

بــرای اینکــه زن بــا مشــکالت محدودیــت زمانی
و عــزل مواجــه نشــود ،بهتــر اســت ایــن وکالت را
بهصورت بالعزل دریافت کند.
دختران مجرد
دختــران و پســران مجــرد میتواننــد گذرنامــه
مستقل داشته باشند و در حقیقت دختران مانند
پســران بــرای گرفتن گذرنامــه نیازی بــه رضایت
ولــی خــود ندارند .البتــه زمانی دختران و پســران
مجــرد میتواننــد بــرای گرفتــن گذرنامــه بــدون
رضایت والدین اقدام کنند که ســن آنها  18ســال
تمــام باشــد .در اداره گذرنامــه ســن دخترانی که
به  18ســالگی رســیدهاند به ماه و ســال محاســبه
میشــود و پسرانی هم که به سن  18سالگی تمام
رســیده باشــند باید وضعیت نظام وظیفه خود را
مشخص کرده تا برای صدور گذرنامه اقدام کنند.
راه حل مهدیس
در حــال حاضــر مهدیــس بــرای خــروج از کشــور
چنــد راه حل دارد :مراجعه به دادســتان و گرفتن
اجــازه خــروج از کشــور به او کــه در این صــورت او

بعد از ماجرای زنان ملی پوش و موارد و کشمکشهایی
که برای خروج از کشور میان آنها و همسرانشان اتفاق
افتاد ،جمعی از نمایندگان مجلس به این فکر افتادند که
تغییراتی در ماده هجده قانون گذرنامه بدهند .البته عموم
وکال بر این عقیدهاند که قانون گذرنامه در سال  ۵۱و قبل از
انقالب به تصویب رسیده است و قطع ًا منطبق با نیازهای زن
امروزی و شرایط و پیشرفتهای وی نیست

راه خروج از کشــور بدون اذن شــوهر نیــز از همان
راهــروی شــروط ضمــن عقــد نــکاح میگــذرد:
همــان طور کــه بارهــا گفتهام:حســب مــاده 1119
قانــون مدنی :طرفیــن عقــد ازدواج میتوانند هر
شــرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد
در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماید»...
بنابــر ایــن میتــوان تمام شــروط و مــواردی را که
مخالف مقتضای عقد ازدواج نباشــد ،مانند حق
خــروج از کشــور بــدون موافقــت زوج ،را بهعنوان
شــرط تکمیلی در عقدنامه گنجانــد .باید در نظر
داشــت دفاتــر ثبــت ازدواج بــه جهت اینکــه این
شــرط جنبه اجرایــی دارد ،طرفیــن را پس از عقد
به دفاتر اســناد رســمی جهت تنظیم وکالت نامه
هدایــت میکنند.نکته بســیار مهــم اینکه در عقد
نامــه صرف قید اذن زن در خروج از کشــور از نظر
مقررات اداره گذرنامــه کفایت نمیکند بلکه این
اذن و اجــازه بایــد در قالــب یــک وکالت از ســوی
زوج در یکی از دفاتر اسناد رسمی بهنام زن باشد.

باید درخواســتش را به دادســتان بدهــد و منتظر
پاســخ او باشد و دادستانی ظرف مدت سه روز به
او پاســخ میدهد که آیا خروج او از کشــور از موارد
اضطــرار هســت یــا نه؟مــوارد اضطــرار در قانون
مشــخص نشده و اینکه مورد مهدیس جزو موارد
اضطرار هست یا نه چیزی است که خود دادستان
ایــن را مشــخص میکنــد .تصمیــم دادســتان تــا
 10روز قابل تجدید نظرخواهی است.
در حــال حاضــر مهدیس برای حل مشــکل خود
چــارهای جــز جــدا شــدن رســمی از شــوهر خــود
نــدارد و چــون فرصت کافی بــرای ایــن کار ندارد
مجبور اســت با تحت فشــار گذاشتن همسرش با
دادخواســت مهریه او را مجبور بــه دادن رضایت
کند.
زنان ملی پوش
بیشــترین درگیری و خبرها در مــورد اجازه خروج
زنان از کشــور پیرامون زنان ملی پوش کشــورمان
اســت .زنانــی کــه بهدلیــل اســتعدادهای خــاص

توانایــی کســب افتخــار در میادیــن بینالمللی را
دارند اما بهدلیل محدودیت قوانین گاهی قربانی
لجبازیهــای شــوهراناند.در ســالهای اخیــر
ممنوعیــت خــروج بعضــی از بانوان ملــی پوش
از کشــور توسط همسرانشــان ،ضرورت تغییر این
قانون را آشــکار کرده اســت .جالب اســت بدانید
این اتفاقات ســبب شده تا طرح اصالح ماده 189
قانون گذرنامه در مجلس مطرح شــود ،براساس
تبصــره الحاقــی ایــن طــرح ،حــج تمتع ،شــرکت
در مســابقات و همایشهــای علمــی ،فرهنگی و
اقتصــادی بــه نمایندگــی از طــرف ایران بــا تأیید
مراجع ذی صالح جزو موارد اضطراری محسوب
میشــود تا ذی نفع بتواند توســط دادستان اجازه
خروج از کشور بگیرد.

اتفاقات تازهای که افتاده
بعــد از ماجــرای زنــان ملــی پــوش و مــوارد و
کشمکشهایی که برای خروج از کشور میان آنها
و همسرانشان اتفاق افتاد ،جمعی از نمایندگان
مجلــس بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه تغییراتی در
مــاده هجده قانون گذرنامه بدهنــد .البته عموم
وکال بر این عقیدهاند که قانون گذرنامه در ســال
 ۵۱و قبــل از انقــاب به تصویب رســیده اســت و
قطعــاً منطبق با نیازهــای زن امروزی و شــرایط
و پیشرفتهای وی نیســت  .بعد از پیگیریهای
زیــاد کمیتــهای در مجلــس بــرای تصمیمگیری
درخصــوص خــروج بانــوان متأهل بــدون اجازه
همســر از کشــور در شــرایط خاص تشــکیل شــد
کــه دســتاورد آن طرح اصــاح مــاده  189قانون
گذرنامه بود ،براساس تبصره الحاقی این طرح،
حج تمتع ،شــرکت در مســابقات و همایشهای
علمــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــه نمایندگــی از
طــرف ایــران بــا تأییــد مراجــع ذی صــاح جزو
موارد اضطراری محســوب میشــود تــا ذی نفع
بتوانــد توســط دادســتان اجــازه خــروج از کشــور
بگیرد البته به نظر میرســد در طرح پیشــنهادی
شــاهد اتفاق خاص و اساســی نخواهیم بود ،زیرا
اصــل محدودیــت خــروج زنان از کشــور بــا ابقاء
بند ســوم مــواد  ١٨قانون گذرنامه پذیرفته شــده
و تنهــا برای ســفرهای خــاص (زیارتی ،ورزشــی،
علمی) ،آن هم با گذشتن از مراحل بوروکراسی،
صــدور مجــوز موقــت و مــوردی خروج از کشــور
توســط مقاماتــی مــورد پیشبینــی قــرار گرفتــه
اســت .متأسفانه براساس این قانون خروج زنان
شــوهردار از کشــور مانند محجوریــن (مجانین و
کودکان زیر  ١٨ســال) تنها با اجازه شــوهر امکان
خارج شدن از کشور دارند.
الزم بــه ذکر اســت کــه ذیل بند  ٣مــاده  ١٨قانون
گذرنامــه پیشبینــی شــده کــه در صــورت عــدم
اجازه خروج توســط شوهر ،زن میتواند در مواقع
«اضطراری» با کســب اجازه از دادســتان ،از کشور
خــارج شــود .چــون مصادیــق اضطــرار در متــن
قانون تعریف و محدود نشــده ،مــوارد اضطراری
برحســب عــرف اجتماعــی ،شــرایط ،حــاالت و
موقعیت اجتماعی ،شــغلی ،حرفــهای و روحی و
روانی متقاضی بســیار وســیع و متنوع خواهد بود
و در حقیقــت اصالحیــه صورت گرفته بــا در نظر
گرفتــن اینکــه اضطــرار بهعنــوان اســتثناء خروج
زنان از کشــور طی ذیل بند ســوم مــاده ۱۸مذکور،
ممانعت از خروج زن ورزشــکار از کشور که نسبت
به او ســرمایهگذاری ملی شده و در صورت توفیق
در مســابقات نشــاط و افتخــار ملی نصیب کشــور
میشــود ،نوعــی «اضطــرار» بــرای آن زن اســت
مشکل خروج ملی پوشان را حل کرده است .اما با
وجود این مشکل بســیاری از زنان باقی است زیرا
بدون شــک هماکنون در جامعه ما زنان بســیاری
هســتند کــه بهدلیــل ممنــوع الخروجی ناشــی از
اختالف زناشــویی ،سالهاســت از دیــدار فرزند یا
سایر عزیزانشان در خارج از کشور محروم هستند.
در اکثر موارد شــرط رضایت شوهر با خروج زوجه
بذل مهریه و سایر حقوق مالی ایشان است.
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وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

در آستانه ازدواج هســتم و میخواستم اطالعاتی به
غیر از موارد مرسوم مثل مهریه داشته باشم که در زمان
عقد مطرح کنم .آیا میتوانم حقوق دیگری را از شوهرم
بخواهم یا اینکه فقط بر سر میزان مبلغ مهریه دو فامیل
با یکدیگر مذاکره و چانه زنی کنیم.
وکیل الرعایا :بله ،شــما میتوانید از شروط دیگری که

در عقد نامهها بهصورت چاپی نوشــته نشــده نیز در
کنار ســایر شــروط مندرج اســتفاده کرده و آن شروط
را نیــز در عقــد نامــه خــود در قســمت توضیحــات
اضافــه نمایید .این شــروط اضافه بر ســند ازدواج را
تحــت عنوان شــروط ضمن عقد نــکاح مینامیم .از
مهمترین این شــروط میتوان از شــرطی نام برد که
مــرد بــه زن وکالت بالعزل بــا حق توکیل بــه غیر ،یا
اصطالحاً حق وکالت در طالق میدهد .زوجه توسط
این حق میتواند هر زمانی که بخواهد از جانب زوج
اقــدام بــه متارکه کــرده و از قیــد زوجیت خــود را رها
سازد .همچنین او میتواند مهریه خود را نیز مطالبه
نماید یا اینکه آن را بخشــیده یــا اصطالحاً بذل کند.
بــرای این منظــور زن میتواند از ســردفتر دفترخانه
ازدواج بخواهد که این شــرط را بــرای او در عقد نامه
بنویســد و بر ایــن اســاس او باید به دفترخانه اســناد
رســمی مراجعه و از سردفتر بخواهد که سند وکالتی
با مضمون داشــتن وکالت در طالق برای وی تنظیم
نمایــد .البتــه این وکالــت میتواند مدتدار باشــد یا
بــدون مدت و همچنین بالعــزل از جانب زوج .متن
منــدرج در ایــن ســند نیز بســیار مهم اســت و باید از
جانب ســردفتر بدرســتی تنظیم شــود .بنابراین ،زن
میتوانــد بــا داشــتن این ســند وکالت ،به یــک وکیل
دادگســتری وکالــت دهد تا از جانب شــوهرش وکیل
باشــد تا به اتفاق بــه دادگاه مراجعه کــرده و مراحل
طــاق را طــی نماینــد .حضــور زوج در هیچکــدام از
مراحل دادرســی ضروری نخواهد بود .اما باید توجه
داشت که دارا بودن این حق ،نباید مورد سوءاستفاده
قرار بگیرد و با کوچکترین حساسیت و اختالفی مورد
نظر باشد .هرچند که در هرحال باید مراحل دادرسی
در دادگاه  -بــا وجــود دارا بــودن ایــن ســند -صورت
پذیرد .اما دیگر زوجه ضرورتی به اثبات موارد عســر
و حرج و ســایر موارد برای طالق یک جانبه از ســوی
خود را در دادگاه نخواهد داشت.
باید توجه داشته باشید که بسیاری از دفترخانههای
اســناد رســمی از تنظیــم چنین ســندی خــودداری
میکننــد .البتــه ایــن بــدان معنا نیســت کــه کاری
غیرقانونی است ،بلکه اساساً چنین دفترخانههایی
وارد حوزههــای مربــوط بــه خانــواده نمیشــوند.
بنابرایــن اگر چنیــن برخــوردی برایتــان پیش آمد
نگران نباشــید ،بلکــه به دفترخانههــای دیگری که
در حوزههــای مربوط به خانواده نیز فعالیت دارند
مراجعه کرده و سند را تنظیم فرمایید .به هر تقدیر
شــما میتوانید به جای صحبــت و مذاکرههایی در
باب حقــوق مالــی در زمان خواســتگاری که اغلب
تأثیرات منفی را بهدنبال خواهد داشت و در برخی
ی شــود ،از
موارد منجــر به برهم خوردن وصلت م 
حقوق و شــروط دیگری همانند این شرط استفاده
کنید تا حقوق برابر با زوج را دارا شوید.

