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  چكيده
در نظام حقوقي ايران، . باني فقه اماميه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است مبراساس    

 ة، اجازيموارد اضطرار، منوط به موافقت كتبي شوهر و در متأهلخروج از كشور براي زنان 
 متعددي مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در يها چالشاين قانون با . دادستان است

 مصاديق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصي نكاح شناخت دقيق ماهيت و
 قانون 18 مادة 3بند   و19 مادة تحليلي پيرامون –پژوهش حاضر با روش توصيفي . روست هروب

 آن در مسائلي مانند اطالق يا تقييد حق منع شوهر و طريقيت يا موضوعيت ةگذرنامه و اصالحي
 از مشكالت حقوقي ناشي رفت برونو به راهكارهايي جهت ده كر تأملداشتن موافقت شوهر، 

 دادستان در برخي ةاز آن دست يافته است كه اسقاط حق منع شوهر و عدم لزوم صدور اجاز
 عسر و عنوان به حق منع شوهر و عدول از عنوان اضطرار ة الضرر بر ادلةموارد، حكومت قاعد

 . آنهاستةحرج، از جمل
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  مقدمه .1
 قانون 18 مادة 3 بند  ذيل از كشور رازوجه خروج  موافقت زوج جهتنظام حقوقي ايران،

براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در «: ضروري شناخته است 1351گذرنامه مصوب 
 سال تمام با موافقت 18زنان شوهردار ولو كمتر از  - 3 ...: شود يماين ماده گذرنامه صادر 

طبق و » ... دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامهةكتبي شوهر و در موارد اضطراري اجاز
  حادث موانع صدور گذرنامه بعد از صدور كه يدرصورت «:شود يم ديتأك ضرورت ني ا19 مادة
 خود ة آنان است از اجازةدور گذرنامه موكول به اجاز ص18 مادة موجب  به يا كساني كه شده

  . » گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شدةعدول كنند، از خروج دارند
 ةتذكرقانون  8 مادة در .رسد يم 30/01/1311  تصويب قانون گذرنامه، به تاريخةخچيتار

 - ب: ... شود ينمرت از ايران داده ه براي مسافبه اشخاص ذيل، تذكر«: آمده است آن زمان
 در مجلس ملي 1348 اين قانون در سال .»باشند يم تيموميقاشخاصي كه تحت واليت يا 

 3 آن به شكل كنوني بند 14 مادة 3 و بند شده  ينيبازب»  قانون گذرنامهةحيال«ضمن بررسي 
نيره ، هاجر تربيت( بودند زناني كه نماينده  نفر از7 مجلس ةجلسدر آن . دكن يمتغيير  18 مادة

  ويزاهد هما ،يجهانبان ملك شوكت ،يديسع نيره ،يدولتشاه مهرانگيز ،يعيابتهاج سم
حذف اين بند  كه دهند يمنهادي با ذكر نام به رئيس مجلس شوراي ملي  پيشةنام) نيا بزرگ

ئت ، رئيس مجلس پس از قراشود يم كه در مشروح مذاكرات مجلس مشاهده طور آنشود؛ اما 
 15 مادة به قرائت يالعمل عكسپيشنهاد ايشان، بدون هيچ پاسخ و  و سپس قرائت 14 مادة

 دستخوش 1380 و 1369، 1358 يها سال مذكور در يقانون  مادةبر اين،  افزون. پردازند يم
الحاقات و تغييراتي شده است كه داللت بر امر امكان و بلكه لزوم تعديل و تغيير قوانين 

  . ذر زمان و مكان داردمتناسب با گ
 شخص ة لزوم موافقت كتبي شوهر، در شرايط اضطراري منتفي شده و اجازطبق قانون

 از مشكالت احتمالي به يا پاره پاسخگويي به براساساين امر . دشو يمدادستان جايگزين آن 
. تاسده شمنجر  وضع و تدوين متأهلتحقق اضطرار براي بانوان و در راستاي حمايت از زنان 

خروج از كشور را  ةاجازتحقق اضطرار، زنان  با وجودهنوز در بسياري از موارد،  با وجود  نيا
 تاداناس، برخي يالملل نيبشركت در مسابقات  براينمونه برخي بانوان ورزشكار  رايب. ندارند

 علت مخالفت و به...  ويالملل نيب و مراكز علمي ها شيهماشركت در  منظور بهو پژوهشگران 
 ي پدر و 1396در مرداد لذا . اند شده شدن توسط شوهر دچار مشكالت متعددي الخروج ممنوع

 قانون گذرنامه 18 مادة طرح اصالح ،متأهل براي زنان افزايش مشكالت ناشي از اين قانون
 اين براساس. شد مجلس سهيرئ  تأيه تقديم  عضو17تدوين و با قيد دو فوريت و با امضاي 

حج تمتع،  همچون ي قانون گذرنامه ملحق شود تا موارد18 مادة 3 به بند طرح، يك تبصره
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 علمي، فرهنگي و اقتصادي به يها شيهما مسابقات و كت در مسابقات ورزشي، المپيادها،شر
 جزء موارد ربط يذ مراجع ديأيت با متأهلنمايندگي از طرف جمهوري اسالمي ايران براي زنان 

   .اضطراري محسوب شود
مشكالت پيش رو، استقراء در يند، براي پر كردن خأل ناشي از عوارض و لواحق ا فردر اين

 موجب ينوع بهزيرا خروج از كشور كه  ، كارگشاستآن قانوني مذكور و الحاقات يها گزاره
بر  ، در برخي موارد موجب تزلزل بنيان خانواده و روابط مبتنيشود يمتداوم بعد مكاني زوجين 

؛ چنانكه ممكن است تداوم اثبات حق منع زوج در خروج دشو يمزوجين حسن معاشرت ميان 
يا از  زدسا موجبات ايجاد كينه و شقاق بين زوجين را فراهم جيتدر بهزوجه از كشور نيز 

 اضطرار، مصلحت، عسر و گريد  يازسو.  آيدحساب بهعوامل بازدارنده در تشكيل خانواده 
 راهي براي خروج موضوعي يا حكمي از يك مفاد يا انعنو بهحرج در بسياري از مواد قانوني 

 كه نيازمند دشو يم منطق حقوقي و قضايي تجويز براساس براي تزاحم دو حق يحل راه عنوان به
  . مواد قانوني استيها شهير در فروعات و تدبر در تأملتحليل در منطق حقوق و مصاديق، 

 و استقراء تام 1351ون گذرنامه مصوب  قان19 و 18 پژوهش حاضر با تحليل مواد رو نيازا
  : اساسي و محوري زير مواجه استزيبرانگ چالش يها پرسشدر متون فقهي اماميه با 

 قانون گذرنامه در رابطه با زوجه 19 و 18 برآمده از مواد هاي چالشتحليل حقوقي و   .1
  ؟شود ميچگونه تبيين 

                خروج از كشور زوجه ةمسئلج در  ضرورت كسب موافقت زو فقهيداليل و مباني  .2
 ؟شود يمچگونه ارزيابي 

 يا مشكالت اجتماعي پديدآمده از خأل از اين رفت برون راهكارهاي توان يمچگونه   .3
 يالملل نيب و نيازمند به حضور خانواده محوراين قانون را براي قشر زنان مسلمان، متعهد، 

 يها پرسشبررسي و پاسخ به  ي آن ارائه داد؟و راهكارهاي قانوني و عملياتي براد كربيان 
 . آن راهگشا و كارگشا باشدحدودوثغور از مسئله و ييزدا ابهام در تواند يممذكور 

 ذيل ةگان سه مباحث براساس مذكور پژوهش حاضر يها چالش و ها پرسشبراي پاسخ به 
  :ابدي يمسامان 
  

   قانون گذرنامه18 مادة 3ماهيت بند   تحليل حقوقي.2
  كهرسد يمنظر  به، گذشت قانون گذرنامه 18 مادة 3بند  در مورد كه يا خچهيتاربا توجه به 

 نياز زوجه به موافقت كتبي زوج براي صدور گذرنامه، در ابتدا بار مالي مسئله منشأاگرچه 
 گويا پذيرش واليت، قيمومت يا رياست زوج بر زوجه مرتكز ذهن قانونگذار بوده ،بوده
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، »موافقت كتبي شوهر«واژگان  در مورد تأمل، به مذكورتاي تحليل قانوني مواد  در راس1.است
  .شود يمپرداخته »  دادستانةاجاز«و » موارد اضطراري«
  
  موافقت كتبي شوهر .1. 2
» گواهي امضاء«:  او تحت عنوانةنام موافقت، ثبت »موافقت كتبي شوهر«در اين ماده منظور از  

موافقت  رو ازاين. با احراز هويت وي توسط ثباتان دفترخانه است ثبت اسناد و ةدر دفترخان
، اين با وجود. كند ينمشفاهي يا اجمالي شوهر به لحاظ حقوقي براي صدور گذرنامه كفايت 

ضرورت الزام قانوني زوجه به اخذ موافقت كتبي شوهر بدون اينكه مسبوق به وقوع اختالف 
 حمايت 19 مادةوجه به كسب موافقت مذكور در  الزام زةزيرا فلسف ،باشد، قطعي نيست

 مجدداً 19 مادة ايجاد شده و با فحواي 18 مادة 3 از حق شوهر است كه ذيل بند ناپذيرانكار
 و در شرف انتخاب متأهلزنان  ةجامعلذا اين امكان وجود دارد كه در نگرش . استه شد ديتأك

عرفي و اجتماعي، قدرت بازدارندگي زيرا به لحاظ ساختار طبيعي،  ، خدشه وارد سازدتأهل
كه از را  يا زوجهق و اعمال مجاز استعدادهاي زوجه را تثبيت نموده و يشوهر نسبت به عال

  . دچار تضييق سازد، استازين يب مضاعف مالي يها تيحما
 اينكه، لزوم دخالت مضيق قانون در امور خصوصي خانواده مگر در موارد ضروري و ضافاًم

م حل اختالف در ميان زوجين، آن هم در كنار وجود حقوقي همچون حق طالق، اكتفا به مقا
 دييتأ قانوني را مادة نامحدود براي شوهر، لزوم بازنگري در اين دو ةتعدد زوجات، عقد متع

. سازد يم از قدرت را براي شوهر مفتوح سوءاستفاده در بسياري از مواقع باب بسا چه. دكن يم
 اما به داليلي ولو موجه از زوجه ،از كشور نداردزوجه كلي با خروج براي مثال زوجي كه مش

ناراضي است، وقتي با تقاضاي او جهت مراجعه به دفتر اسناد رسمي و اعالم موافقت كتبي 
ترديد با مخالفت  يب!  خواهد داشتيالعمل عكس، چه شود يمبراي صدور گذرنامه مواجه 

 كه ممكن است شوهر قائل به وجود هيچ  اين در حالي است،شوهر مواجه خواهد شد
 در واقع امر هم اتفاقاًتعارضي ميان اين سفر و مصالح زن و خانواده و خودش نباشد و 

بنابراين حمايت غيرضروري از اعمال ؛  ولي زن به نظر شوهر، بايد متنبه شود، باشدطور نيهم
جيه منطقي ندارد و حسن بر اينكه تو عالوهقدرت انسان عليه انساني ديگر در اين زمينه 

                                                            
ترين مباحث و اختالفات   پيرامون قانون تذكره، حاكي از آن است كه يكي از جدي1311پيگيري مذاكرات مجلس ملي . 1

.  صدور گذرنامه به نفع دولت يا رعايت حال ملت بوده استة و تعديل هزيننيتأم آن، نمايندگان مجلس در زمان تصويب
برخي نمايندگان اصرار داشتند كه هزينه زياد نباشد كه افراد فقير بتوانند به حج يا عتبات بروند، افراد حكومت بتوانند بدون 

  ... . ولي و قيم بروند وةهزينهزينه به خارج از كشور بروند و افراد تحت واليت و قيمومت نيز با 
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بر  مبتني ورود ايراد به قانون منشأ، دهد يم قرار الشعاع تحتمعاشرت و تشييد مباني خانواده را 
  .بوده و نقش بسزايي در منع از تشكيل و تحكيم خانواده دارد) با شعار دفاع از ضعيف(اسالم 
  

  موارد اضطراري .2.2
و موارد اكراهي و اجباري  استبعي، عقلي و عرفي مراد از موارد اضطراري، اعم از اضطرار شر

زيرا اگرچه در اكراه و اضطرار، شخص مضطر و مكره در جايگاه ناچاري  ،شود ينمرا شامل 
 شوند يم و هر دو از عناوين ثانويه بوده و سبب تغيير حكم شرعي عمل ارتكابي رنديگ يمقرار 

، موقعيت مضطر و مكره و اين ، با وجودندا و هر دو مورد موجب فقدان رضايت باطني و قلبي
همچنين اضطرار موجب فساد اختيار و .  متفاوت است،كند يم خطري كه هر دو را تهديد منشأ
 آنچه موجب بروز حالت اكراه در . ولي اراده و اختيار مكره محدود است،شود ينم مضطر ةاراد

 .)59 :1383محقق داماد، ( تفاوت است م،شود يم با آنچه مورد بروز اضطرار در مضطر ،شود يممكره 
 كه خروج از آن مستلزم نديب يم گفت، مضطر خويشتن را در شرايط و موقعيتي توان يملذا 

بنابراين منظور از موارد اضطراري، ؛  شرع، عقل يا عرف استبرخالفارتكاب عملكردي 
 مثال از رايب. شود يممصاديقي است كه در آن به حكمي شرعي، عرفي يا عقلي اختالل وارد 

 موارد اضطراري در اين بند از قانون، سفر به حج واجب است كه در صورت احراز ةزمر
استطاعت زن و تعلق گرفتن وجوب حج به وي در شرايطي كه با عدم موافقت با خروج از 

. دشو يماخالل وارد ) ن خاصيوجوب تمك( به حكم شرعي ،كشور توسط شوهر مواجه گردد
  . گفت اضطرار شرعي محقق شده استتوان يماز اين حيث 

 علمي، فرهنگي، اقتصادي يها شيهماهمچنين شركت زن در مسابقات ورزشي، المپيادها، 
 قانون مذكور بيان نشده مادةبه نمايندگي از طرف جمهوري اسالمي كه در منطوق اين بند از 

 به  اخالل به آن،و عرفي است كه در صورت اضطرار عقلي كه در بسياري از موارد، مصداق
 حمايت از سالمت معنوي و رواني، حمايت از مانند (ياسالماهداف عقلي و عرفي جمهوري 

 الگوي زن ة زنان مسلمان، ارائيالملل نيببر حضور  مبتنيرشد علمي فرهنگي و ديگر موارد 
رفت  زيرا با توجه به پيششود، مياخالل وارد ) ...عامل، عالم و مسلمان به جهان معاصر و 

آنان براي دن كر الخروج ممنوع، يالملل نيبتوانمندي علمي و فرهنگي زنان در مجامع 
 براي زنان، جوامع وابسته به آنها و بسياري مشكالت و مسائل ساز نهيزم گوناگون، يها تيفعال
 مواقع، موجبات اخالل در اهداف خرد و كالن نظام جمهوري اسالمي ايران را فراهم يا پارهدر 
  .دازس يم

 بحث اضطرار در قانون و ر ناظر بييها چالشبر موارد مذكور، در طرح اصالحي،  عالوه
  : آن مشهود استةاصالحي
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 اگرچه اين اصالحيه با هدف رفع مشكالت زناني كه با مخالفت همسران خود :چالش اول
د  تدوين و ارائه شده است، با اين اوصاف، اين موارشوند يمجهت خروج از كشور مواجه 

زيرا با تغيير شرايط زماني و ابعاد مكاني، اين اضطرار  ،شود ينم كامل استقراء و شناسايي طور به
  .ابدي يممصاديق متفاوتي 
 نيتر مهم.  وجود ضعف در ماهيت و شناخت دقيق مصاديق اضطرار است:چالش دوم

 گرفتن همچنين صدق اضطرار با در نظر. ناپذيري آن است تعريفضعف بيان اين اضطرار، 
در برخي محاكم .  افراد گوناگون، متفاوت و در برخي موارد متناقض استيها يژگيوشرايط و 

ديگر محاكم،   و دردهد يم موردي رأي به تحقق اضطرار ةدادگستري دادستان با مشاهد
از طرفي دادستان به لحاظ . استدادستاني ديگر قائل به عدم تحقق اضطرار در مشابه آن مورد 

ق نسبت به يز دخالت در قرارداد خصوصي نكاح، ملزم به انجام نوعي تفسير مضپرهيز ا
  .اضطرار است
 بودن المكان مجهولجمله  در تشخيص اضطرار الزم است موارد متعددي ازدادستان 

شوهر، در مقام بيان نبودن شوهر نسبت به ابراز مخالفت با خروج زن، عدم نياز به خروج براي 
بر لزوم تحقق  افزون. دكن را احراز  آنرينظا خروج و بار كياضطرار با دفعات و امكان رفع 

  دادستان در موارد اضطرار، الزم است كه دليل زن براي خروجةشرايط مذكور، در صدور اجاز
 زن و العالج صعب بيماري مثالً؛ از كشور، به لحاظ شرعي يا عقلي يا عرفي قابل قبول باشد

 پزشك قانوني؛ يا حج واجب با احراز دييتأمان بيماري با لزوم خروج از كشور براي در
  .استطاعت مالي، جاني و طريقي زن؛ و مواردي از اين دست

ي متفاوت ي قضايها حوزه تفاوت عوامل محيطي، اجتماعي و فرهنگي در :چالش سوم
به اين معنا كه در تشخيص اضطرار، عوامل . دشو يم احكام متفاوت ةاست كه موجب ارائ

 قضايي، سابقه و نوع ةنوع و حجم حوز.  دادستان قرار گيردمدنظرطي و اجتماعي نيز بايد محي
پرونده، بازخوردي كه ممكن است از شوهر يا زن در جامعه دريافت شود و بسياري از اين 

 نمونه عواقب دخالت دادستان در امور رايب.  در تشخيص دادستان مدخليت دارندمسائلقبيل 
 ،خصوص در شهرهاي كوچك هجاي شوهرش، ب ه خروج به زن بة اجازخانوادگي و صدور

قضايي ايجاد كند و در عين حال در صورت م نظاممكن است موج بزرگي عليه دادستان و 
، به آورد ميفراهم را  دادستان، موجبات تضييع حقوق انساني زن ةعدم دخالت و عدم اجاز
 يا گونه به تشخيص اضطرار در اين موارد، لذا حساسيت. دشو يم منجرايجاد موج منفي ديگري 

سو بر مستعمل  استعمال شمشير دولبه است كه در صورت عدم رعايت جوانب امر از هر دو
  .آن خطرساز خواهد بود
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   دادستان       ةاجاز. 3. 2
 گذرنامه جهت ةاعالم موافقت كتبي از سوي شخص دادستان به ادار»  دادستانةاجاز« منظور از 
 حداقل با سه چالش يا اجازهچنين .  زن براي عزيمت به خارج از كشور استةرنامصدور گذ
  :روست هحقوقي روب

عقد نكاح مندرج در مواد  (يخصوص وي نوعي دخالت در قرارداد ة اجاز:چالش اول
به حريم خصوصي و روابط بين زوجين است كه با  ورود و نوعي)  قانون مدني1105  و1102

 و دادستان را با چالش اعتراض شديد شوهر رديگ يماده در تعارض قرار لزوم حفظ حريم خانو
 كه مخالف با سازد يملذا موجبات تزلزل بنيان خانواده را فراهم . كند يم مدني مواجه ةو جامع

  .قانون اساسي است 10اصل 
 و تضمين مناسب از زوجه پس از احراز نيتأم عدم ضمانت اجرا در اخذ :چالش دوم

 مثال رايبزيرا براي تضمين بازگشت،  ،صدور مجوز، جهت بازگشت به كشور استاضطرار و 
 در صورت عدم ،دهنده قرار گيرد اجازه، نزد دادستان نيتأم اگر سند ملكي از سوي زن جهت

 يها يريسختگز مخالفت شوهر و  ذهني زوجه اةسابق با نظر به خصوص به(بازگشت زوجه 
 اختياري براي دادستان جهت اجراي سند گونه چيه، )ناپذير اخذ مجوز از دادستانگريز

 بر آن يا دهيفاو لذا  است يقيرحقيغگويا چنين ضمانتي صوري و . انديشيده نشده است
  .مترتب نخواهد شد
توسط   اضطرار و ابهام در تشخيص مالك تفسير اين واژهة تفسير دقيق واژ:چالش سوم

 حفظ مصالح خانواده و عدم ورود به حريم منظور توضيح اينكه از سويي دادستان به. دادستان
 خود را ملزم به تفسير مضيق قانون و اكتفا به قدر متيقن از ينوع بهقرارداد خصوصي آنان 

 با در نظر گرفتن تفسير كاشف قصد مقنن، بايد دقت ، و از سوي ديگرداند يممصاديق اضطرار 
در حقيقت، معناي قانون، نه  «رايز، ال كندو آن را اعم رددا چه قصد و هدفي قانونگذاركه د كن

در چنين تفسيري، . شود يمدر الفاظ آن بلكه در آنچه كه با نيت قانونگذار منطبق است دريافت 
، 1392كاتوزيان، ( »دست آورد به با بررسي مالحظات تاريخي قصد قانونگذار را كند يممفسر سعي 

   .)249 :2ج
عرف .  كه اضطرار با ابزار عرفي موجود سنجيده شودكند يمبا اين اوصاف، منطق اقتضا 

 اصل تحكيم خانواده و لزوم براساس اضطرار را تشخيص دهد كه يدرصورتحاكم بر خانواده 
 اضطرار را تواند يم رو ازاين ،دكن يمتشكيل و پايبندي به مفاد حقوق و تكاليف مربوطه حكم 

 صورت به، اين تضييق يا توسعه بايد ل حابا وجود.  مضيق يا موسع در نظر بگيردصورت به
  .شوددقيق، احراز 
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 ، قانوني مذكور و بند مشتمل بر اضطرار در آن مربوط به حالت تخصص نيستمادةدر 
بر  مبني مبذول داشت يا ژهيودر اين حيطه بايد به اين نكته توجه . بلكه نوعي تخصيص است

اگر تفسير، . شخصي باشد يا نوعياينكه روش تفسير مفهوم اضطرار احتمال دارد به شكل 
 چراكه هر فردي ممكن است در ، نيست و اين در بدو امر استيريگ مالكشخصي باشد، قابل 

 اين موارد كه يدرحال.  خويش، نوعي شرايط اضطراري داشته باشديو شخصزندگي خصوصي 
  . اضطرار بروز و نمود نيابدصورت بهدر مورد فرد ديگري 

ي احتماالت فقهي، حقوقي و منطقي اين مطلب را به ذهن متبادر استقراء تام در تمام
، شود يميعني فردي كه دچار اين حالت ؛  كلي، حالتي خاص استطور به كه اضطرار سازد يم

در اين حيطه، اضطرار و . ناگزير است كه بين دو حق متزاحم به يك مورد اهتمام ورزد
شاخ و .  عقد نكاح استةدر مقابل ريش وسعت بخشيدن به شاخ و برگ ينوع بهگسترش آن 

لذا منطقي است كه . دكن يمبرگي كه در صورت كثرت كمي احتمال قدرت ريشه را تضعيف 
 كه اضطرار را شخصي تابد يبرنمزيرا تشتّت تفسير مؤيد ما  ، صورت گيرديا ژهيو تأملدر آن 

 مورد آن را براساس  مالكات مقبول از سوي خرد، وجدان و عرفبراساس بلكه بايد ،مكني
 الزم است بين تفسير شخصي و خود ابزار احراز ما تفاوت و تمايزي رو نيازا. ميينمااصطياد 

  .وجود داشته باشد كه به تشخيص ابزار احراز و محرَز منه نيز وابسته است
 هدف قانونگذار از اسقاط حق منع شوهر در موارد تحقق اضطرار رسد يمنظر  به رو نيازا
ابعاد  ةهم كه ناشي از حكيم بودن قانونگذار و در نظر گرفتن 1351 سال ةانون گذرنامدر ق

احتمالي در جهت احتفاظ قوام خانواده بوده، نوعي حمايت از شخصيت حقيقي زن و حقوقي 
 از بالتكليفي و مخالفت بالوجه همسر خويش يضرر ناش لذا زن از سويي از.  اوستةخانواد
بنابراين ؛ شود ينم او نيز دچار اضمحالل و تزلزل ةگر بنيان خانواد و از سوي ديشدهخارج 

در روابط زوجين، «: دارد يم قانون مدني كه مقرر 1105 مادة گفت مراد اصلي از توان يم
  . مردان بر زنان نيستدوشرطيق يب به معناي تسلط ،»رياست خانواده از خصايص شوهر است

  
   قانون گذرنامه18 مادة 3 تحليل مباني فقهي بند .3

بر تبيين  مبتنيآن  3 مذكور همراه با بند مادةتحليل مبناي فقهي و كالبدشكافي منطوق 
 اصل لزوم كسب موافقت شوهر براي خروج زن اگرچه.  فقهي متن حاضر استيها رساختيز

 :8، جق1413عاملي،  ؛71 :5، جق1419؛ جزيري، 156 :6، ج ق1410 ،يعامل(از منزل مورد وفاق تمامي فقهاست 
 اما در محدوده و ،)644 ق،1421؛ تبريزي، 558 :2، جق1409؛ محقق حلي، 95 :3، جق1413؛ عالمه حلي، 308

در اين حيطه به لحاظ فقهي رو  ازاين، )170 -  166 : 1390ثمني، ( وجود دارد نظر اختالف آن ةگستر
  :دشو يماساسي مطرح  ةمسئلچند 
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   از منزلاطالق يا تقييد حق منع خروج. 1. 3
 فقهي مطلق ةحداقل دو نظري،  از منزل زوجه لزوم كسب موافقت شوهر در خروجخصوصدر 

 طور بهاز ديد مشهور فقهاي اماميه، زن . وجود داردشوهر و مشروط يا مقيد بودن حق منع 
لذا . مطلق و در هر شرايطي براي خروج از منزل بايد از شوهر خويش اجازه دريافت كند

 اگرچه اين عمل زن با حقوق شوهر ، زن را از بيرون رفتن از خانه منع كنددتوان يمشوهر 
، اند دانسته اين گروه از فقها كه حق منع را مطلق و از نتايج رياست شوهر .منافاتي نداشته باشد

، 1387، يحل؛ 314 :31، ج1314، ينجف( دانند يمخروج زن از منزل بدون اذن شوهر را از مصاديق نشوز 
         .)186 :ق1423، يالسبزوار؛ المحقق 518 :تا يب، )شيخ مفيد (يبغداد؛ عكبري 274 :3ج

به اين معنا كه . ندهستبرخي ديگر از فقهاي شيعه، قائل به تقييد حق منع خروج از منزل 
 حق استمتاع صرفاًبلكه . دانند ينمعدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را حقي مستقل براي او 

 در فقهالذا خروج از منزل از ديد اين دسته از . شناسند يم شوهر به رسميت جنسي را براي
 كه با استيفاي حق شود يمصورتي نياز به اذن شوهر دارد و بدون اذن از مصاديق نشوز شمرده 

 شوهر در منزل كه يدرصورت اينبنابر .)289 :2، جق1410، ييخو(باشد جنسي شوهر منافات داشته 
 :33ج؛ 100 :20، جتا يبخوئي،  (شود يم، موافقت شوهر شرط باشدداشته تمتاع از زن  به اسباشد و نياز

176(.  
با توجه به اين امر ممكن است دو برداشت نسبت به حق منع شوهر براي خروج زن از 

 مالك اصلي حق منع، در دسترس بودن زن جهت كه يدرصورت. كشور وجود داشته باشد
 خروج از كشور نيز منافي حق جنسي شوهر كه يرصورتداستيفاي حق جنسي شوهر باشد، 

 حضور زن در صرفاً مالك اصلي حق، كه يدرصورت ؛ وباشد، حق منع جريان خواهد يافت
غايت اين حق  رو ازاين.  حق منع تا زمان خروج از منزل خواهد بودةمنزل باشد، محدود

  .مشمول زمان بعد از خروج از منزل نخواهد بود
 در زمينة خصوص بهست گفته شود با نظر به اينكه حق منع از خروج از طرفي ممكن ا

و لهن مثل « به داللت آنگاه، استخروج از كشور، در جهت تضمين حقوق و تكاليف زوجين 
الضرر و همچنين رعايت عدالت الزم است تا حقوق زوجه از قبيل نفقه  ةقاعدو » الذي عليهن

  نيزآنها قانونگذار واقع شده و براي ةرد مالحظماه، مو چهار در بار كيو حق جنسي ولو 
تضمين مناسب انديشيده شود كه در نتيجه و به طريق اولي خروج از كشور زوج نيز منوط به 

باشد، منجر  سفر زوج كه به معطل شدن ايفاي حقوق زوجه چراكه ،موافقت كتبي زوجه گردد
  .از مصاديق نشوز شوهر است
ي ميان فقها در عدم نياز زن به اذن خروج در برخي موارد مانند اما با توجه به موارد اتفاق

 ةانجام واجبات شرعي، در صورت نياز ضروري زن به خروج از كشور چه بر مبناي نظري
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 تعهدات تبع به، در اين موارد هم دهند يم قرار الشعاع تحتاطالق و چه تقييد كه حق شوهر را 
  . رديگ يم قرار عالشعا تحتناشي از عقد نكاح براي زنان 

  
   طريقيت يا موضوعيت داشتن اذن خروج توسط شوهر.2. 3

در اين مسئله وجود احتمال عنوان طريقيت يا موضوعيت داشتن موافقت شوهر با خروج زن از 
 شوهر را ة اجازكه يدرصورتزيرا  ،سازد يم دادستان را مخدوش ةكشور، جواز جايگزيني اجاز

 ناشي از زوجيت او نسبت به زوجه بدانيم، شايد بتوان گفت طريق رسيدن به استيفاي حقوق
  .  شوهر خواهد بودة اجازمقام قائم دادستان ةدر موارد اضطرار، اجاز

 شوهر باشيم، پس در موارد اضطرار و سقوط اذن ةاما اگر قائل به موضوعيت داشتن اجاز
توجيه آن اين است كه حق زيرا كرد،  شوهر ة دادستان را جايگزين اجازة اجازتوان ينمشوهر 

 سرپرستي شوهر اطالع از ة از رياست او بوده و الزممتأثرنحوي  بهمنع مرد موضوعيت داشته و 
 و ها معاشرتدر واقع شوهر به لحاظ مصلحت خانوادگي، . احواالت مكاني زن بوده است

ن زن  كه خارج شدكند يم و مصلحت خانوادگي ايجاب كند يم زن را بازرسي يوآمدها رفت
 ةالبته مرد هم بايد در محدود.  او باشديشياند مصلحت با جلب رضايت شوهر و توأماز خانه 

مانع خروج او  لذا حق ندارد به دلخواه خود و بدون دليل موجه. مصالح خانوادگي تصميم گيرد
  .)451: 4تا، ج بيامامي، (گردد 

است و به روابط عيني انصراف  نساء، بيانگر حكمي تشريعي ة سور34 ة مباركةمداقّه در آي
 مردان است، در ة اقتصادي خانواده بر عهديها تيمسئول ةكلياز آنجا كه اين با وجود . ندارد

 زن تفسير ة پرداخت مهريه و نفقعنوان به مذكور كه انفاق مردان از اموال خويش، ةتفسير آي
تي به مردان قرار داده شده و در  يكي از دو علت اعطاي حق سرپرس،)346: 5، جتا يبطباطبائي، (شده 

تبيين شده است كه به داللت التزامي، ) الرجال قوامون (ياخبار ةضمن، اين حكم با جمل
  .استده كرسبب برتري قدرت به لحاظ اقتصادي است كه موجبات قدرت بيشتر را فراهم  به

د از قواميت مرد،  كه مراسازد يماين مطلب را به ذهن متبادر  »الرجال قوامون علي النساء«
 مصالح فردي و نيتأم منظور به بلكه حكم سرپرستي است كه ، او نيستدوشرطيق يبتسلط 

 احتمالي وارده بر اركان خانواده يها بيآسخانوادگي و منافع طرفين و در حقيقت محافظت از 
. ود نخواهد بارياخت يب منافع زن است و او نيتأم ةبنابراين، قواميت مرد در محدود؛ است
 مضاعف به ة بلكه نوعي وظيف،اين حكم براي مرد بيانگر ساالر بودن او بر زن نيستشك  بي

و  ارددلذا چنين قواميتي موضوعيت . جهت توانمندي او براي سرپرستي و قواميت است
  .قابليت تنفيذ به شخص ديگري از جمله دادستان را نخواهد داشت
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، رسد يم 1311 قانون تذكره در سال 8 مادةبه  قانون مورد بحث ةبا توجه به اينكه سابق
ميان  زمينه كه در اين ينظر اختالفبا (زنان شوهردار به لحاظ واليت يا قيمومت شوهرانشان 

 اين قانون حاكي از ةسابقلذا .  شوهر حق داشتن گذرنامه ندارندة، بدون اجاز)فقها وجود دارد
ي خروج زوجه از كشور، قيمومت  لزوم كسب موافقت شوهر برامنشأاين امر است كه 

ضمن اينكه موضوع بحث اصلي در آن زمان، مسائل و مشكالت مالي افرادي بود كه . آنهاست
 مخارج داخل كشور براي صدور نيتأم، چه به لحاظ كردند يمبه خارج از كشور عزيمت 

  . سفر در خارج از كشوريها نهيهزگذرنامه و چه به لحاظ 
 الزامي ة اقتدار شوهران در خانواده جنبيها مؤلفهخش كوچكي از با نظر به اينكه تنها ب

دارند و زنان متعهد، ابعاد زيادي از مديريت شوهر را با وجود برخورداري از امكان 
.  توافقي داردة، لذا اقتدار بيشتر شوهر در خانواده تا حد زيادي جنبرنديپذ يم آنها يمحدودساز

 ديگر يقلمروهامال قدرت را چه در خانواده و چه در بر اين، اسالم هر گونه اع افزون
 برخورد قانوني ةاجتماعي به رعايت قسط و عدل، مشروط ساخته و حتي به متوليان امور اجاز

  را داده استكنند يم سوءاستفادهبا متخلفان و از جمله مرداني كه از قدرت خود عليه همسران 
 كه اين قانون به شور مجلس گذاشته 1348 در سال شايد از همين روست كه. )93  :1396بستان، (
 ولي با سكوت و ،دهند يمنفر از نمايندگان مجلس پيشنهاد حذف اين بند را  هفت ،شود يم

  .شوند يمعدم اعتناي اعضاي مجلس وقت و رئيس آن مواجه 
  

  موارد استثنا از حق منع شوهر .3.3 

  :ق1425موحدي لنكراني، ( گردد يمايي ساقط به لحاظ فقهي، حق منع شوهر در شرايط و ساختاره
 شرايط و ساختارهاي نيتر مهمبرخي از . )314- 315 :31، جق1401؛ نجفي، 569 :تا بي؛ محقق حلي، 417- 418

  : ازاند عبارتمسقط حق منع شوهر 
بر اينكه انجام اين دسته از  مبني. خروج زن از منزل با هدف انجام واجبات عيني باشد .1

 سفر براي انجام حج واجب، قبيلاز . قف بر خارج شدن زن از منزل باشدواجبات متو
 در نظام جامعه بر مبناي فقه تأثيرگذارنجات دادن جان فرد يا شركت در انتخابات 

ق همانند حج يبر اين، از ديد صاحب جواهر اگر زن براي انجام واجب مض افزون. حكومتي
 بلكه همچنان، ،شود نمي او ساقط ةواجب و مانند آن بدون اذن شوهر مسافرت كند، نفق

وال طاعة لمخلوق في « زيرا زن در اين صورت معذور است ،مستحق نفقه خواهد بود
 زن براي انجام واجب كه درصورتي«: كند مي همچنين، محقق حلي بيان .»معصية الخالق

 مفهوم اين .»شود نمي اذن شوهر مسافرت كند، نفقه او ساقط مانند حج واجب، بدون
 انجام واجبات، بدون اذن شوهر موجب تحقق منظور بهسخن آن است كه مسافرت زن 
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نشوز و سقوط نفقه نخواهد بود و زن نيازمند به اذن خروج از سوي همسر خويش 
  .باشد نمي

نحوي كه به ميزان الزم و   بهخروج زن از منزل براي آموختن معارف اعتقادي و كالمي  .2
 .دشو يمو الزامات شرعي زنان محسوب ف يوظا ضرورت يادگيري عقايد از براساس

خروج زن از منزل براي رهايي از ضررهاي جاني، مالي و ضررهايي كه بر آبرو و   .3
 .سازد يمناموس فرد خدشه وارد 

نحوي كه در   به،باشد او از بيماري ةخروج زن از منزل با هدف درمان قطعي و معالج  .4
 .حالت حضور اين امكان براي او وجود نداشته باشد

 تظلم ة انجام دادخواهي يا ارائكه يطور بهخروج زن از منزل براي دادخواهي و تظلم،   .5
 .وابسته به خروج او از منزل باشد

 نفقه نيتأم مخارج زندگي در شرايطي كه مرد قادر به نيتأمخروج زن از منزل با هدف   .6
 .دكنن نيست يا ناشز بوده و از پرداخت نفقه سرپيچي ز
بر انتخاب او براي  مبني عمل به شرط ضمن عقد نكاح براساسخروج زن از منزل   .7

 ... . مسكن، اشتغال و حق تحصيل و 
ناشي از حضور او در منزل كه براي خارج  علت عسر و حرج بهخروج زن از منزل   .8

  .شدن زن از اين شرايط باشد
 ، اضطرار و تحت اين عنوان كلي قرار گيردة در زمرتواند يم موارد مذكور تمامي

بنابراين الزم ؛ شود يم هر يك از اين موارد، مصداقي از مصاديق اضطرار محسوب كه يطور به
موارد اضطرار مذكور  ياحصا قانون گذرنامه كه در مقام 18 مادة 3 بند ةاست در طرح اصالحي

 به تمام اين موارد و مواردي كه با اين مصاديق، اشتراك مالك دارند،  است، يا3در منطوق بند 
 قابل كه يطور به ،يا اينكه مالكات كلي تحقق اضطرار براي دادستان تبيين گردد اشاره شود

 .رسد ينمنظر  بهاستناد همگان باشد و لذا اين نحو احصا كردن، صحيح 
 كه طبق كند يم و مديريت خانه اقتضا از سوي ديگر، قداست مقام زن و تربيت نسل آينده

قانون، ارزش مادي و معنوي نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود و 
 ناپذير اجتماعي و اقتصادي و اداري نقش زنان  انكاريها عرصهچنانكه در مشاغل فرهنگي و 

و جسمي زن از سوي  ضرر به شخصيت، منزلت و سالمتي فكري، روحي وارد ساختناست، 
 اشتغال زنان در جمهوري يها استيس قانون 5- 1مادة( باشد يمقانون ممنوع و قابل تعقيب 

 خروج او از كشور بسا چه .) شوراي عالي انقالب فرهنگي26/05/1371اسالمي ايران، مصوب 
 در واقع حفظ.  و تدبر استتأمل مذكور باشد كه قابل يها عرصهدر جهت پيشبرد اهداف در 
 ها ممانعت گونه نيا با ، فراوان قرار گرفته استديتأك مورد در اسالمجايگاه و شخصيت زن كه 
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سفارش اكيد اسالم به تكريم زن، حقوق اوليه و انساني زنان . رديگ يم قرار الشعاع تحت
 زنان با منع خروج زنان در يها تيمسئول قوانين اساسي، مدني و قانون حقوق و براساس

  . تعارض است
در .  خود عقد نكاح را پذيرفته و وارد تعهد و زندگي مشترك شده استةزن به ميل و اراد

زن تعهد به تمكين دارد و از .  ايجاد اين عقد، حقوق و وظايفي براي او ايجاد شده استةنتيج
 زنان در يها تيمسئول قوانين ايران مانند قانون حمايت از حقوق و صراحت بهطرفي 
، حق )2 بند( حق برخورداري از تكريم مانند، حقوقي نيز دارد يالملل نيبو  داخلي يها عرصه

، حق حسن )11بند (مصونيت از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق ديگران 
، حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخالقي با )30بند ( امنيت رواني نيتأممعاشرت و 

به نظر صحيح نيست كه زن را به زور و   لذا،)31 بند(همكاري و حمايت اعضاي خانواده 
با اين توجيه كه او وارد عقد خصوصي نكاح  ،دكراجبار الزام به عدم خروج از منزل يا كشور 

 و او را دهد ينم خروج به او ةشده است و شوهر به هر دليلي حتي غيرموجه اجاز
رنامه از مخالفت بالوجه بايد بررسي شود كه آيا حمايت قانون گذ. استده كر الخروج ممنوع

 نخواهد شد كه در اين صورت مصداق ها خانواده، عامل تزلزل بيشتر در مسئلهشوهر در اين 
  .روشني از نقض غرض قانونگذار با وضع اين قانون خواهد بود

  
 3 از مشكالت حقوقي و فقهي ناشي از بند رفت برونراهكارهاي عملياتي جهت  .4

   قانون گذرنامه18 مادة
 محتوايي و يها چالش منع خروج زن از كشور توسط شوهر با ة مسئل،نكه پيداستچنا

 ركن زوج و زوجه براساسبا عنايت به اين مطلب كه نهاد خانواده . روست هساختاري روب
تشكيل شده، فارغ از مباحثي كه مربوط به لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج در برخي مصاديق 

 ةادلگيري، پس از بيان داللت مفاد قانون و  اذنرد استثنا در خروج است، همچنين فارغ از موا
 در قانون گذرنامه و تطورات و تغييراتي كاررفته به در منطوق واژگان تأملفقهي و حقوقي و 

كه در خالل زمان با در نظر گرفتن و افزودن بندهايي به اين قانون انجام پذيرفت، براي 
 قانون گذرنامه، موارد ذيل 18 مادة 3اشي از بند  از مشكالت حقوقي و فقهي نرفت برون

  :ابدي يم راهكارهاي عملياتي سامان عنوان به حقوقي و فقهي به لحاظ تفصيلي صورت به
  

  ضرورت و عدم لزوم صدور اجازه از طرف دادستان ةقاعد .1. 4
ر موارد خروج را د ةاجاز قانونگذار رسد يمنظر  به قانون گذرنامه 18 مادة 3از منطوق بند 

 مبناي فقهي براي لزوم كسب اجازه كه يدرحال. استده كراضطرار از شوهر به دادستان منتقل 
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چراكه در موارد اضطرار حق مذكور از شوهر ساقط شده و  ،دست نيامده است بهاز دادستان 
 يفقه ةمبناي اين ادعا قاعد. لذا لزومي ندارد كه اين حق به دادستان انتقال يابد. گردد يممنتفي 

  .است» الضرورات تبيح المحظورات«
 دادستان است، احراز تحقق اضطرار است و ة در موارد اضطرار آنچه به عهدرسد يمنظر  به

 فقهي مذكور ة زيرا تحقق اضطرار با نظر به قاعد،ماند ينمپس از احراز جايي براي صدور اذن 
شرط الزم و ، متأهلنبودن زن و روشن بودن موارد دخالت حاكم در امور محجورين و محجور 

 با نظر به اينكه طبق همان قانون خصوص ، به از كشور استمتأهلكافي جهت خروج زن 
 والدين، دادستان يا هيچ فرد ديگري ة سال براي صدور گذرنامه به اذن يا اجاز18دختران باالي 

ن احراز اضطرار بوده  دادستان، هميةالبته ممكن است گفته شود كه منظور از اجاز. نياز ندارند
اجازه، احراز اضطرار در متن قانون اصالح شود،  ةواژجاي  ه يا بشود يم پيشنهاد رو نيازا. است

  . كلي اين واژه حذف شودطور بهيا 
  
 حق منع شوهر ةادلالضرر بر  ةقاعدحكومت . 2. 4

د حقوقي  نهانديب يمگاهي ضرر متوجه زن و نهاد خانواده است و غير از اينكه زن ضرر  
زيرا گاهي با اعمال حق منع شوهر و عدم اذن خروج به زن، نهاد  ،نديب يمخانواده نيز آسيب 

 طالق بعضاًخانواده در معرض شقاق قرار گرفته، موجبات دلسردي زن و طالق عاطفي و 
از سوي ديگر تمامي احكام فقهي خانواده در راستاي حمايت از . سازد يمي زن را فراهم يقضا
در جهت حمايت  رو ازاين. قانون اساسي است 10 اصل نيتأمجهت با  همده و تحكيم آن خانوا

 به نقض غرض اسالم جيتدر بهاز منع خروج مردان بايد در نظر داشت كه ممكن است اين امر 
 .دشومنجر بر تحكيم ساختارها و بنيان خانواده  مبني

 ة معضل مذكور تمسك به قاعدترف برون منظور به راهكارهاي عملياتي نيتر مهميكي از 
 آنگاه ، بر اين مبنا كه اگر ضرر معتنابهي از اين حيث متوجه زن يا خانواده باشد،الضرر است

  .دكن يماين حق را ضيق  ةمحدودو  شود مي حق منع شوهر حاكم ة الضرر بر ادلةادل
  

 »عسر و حرج«و جايگزين نمودن آن با عنوان » اضطرار«عدول از عنوان . 3. 4
مصاديق و موارد اضطرار توسط دادستان، با توجه به سه چالشي كه  ياحصا تشخيص دقيق و 

 قانون مدني، عسر و حرج زن 1130 مادة. ذكر آن گذشت، از پيچيدگي خاصي برخوردار است
 داده محكمهرا به رسميت شناخته است كه در اين شرايط به زن حق درخواست طالق از 

 تواند يم عناويني است كه در حقوق خانواده ةوي عسر و حرج از زمر چراكه عنوان ثان،شود يم
 با توجه به اينكه اين ماده بدون .)70 :3، ج1388نيا،  هدايت: رك(  ايجاد تحوالت نوين باشدساز نهيزم
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 مفري براي رهايي زن از علقه عنوان بهرا » حرج و عسر«تقييد به شرط يا حالت خاص، معيار 
 قانوني، عسر و حرج موجب انتفاي زوجيت مادةكه در اين  همچنانست، زوجيت قرار داده ا

 موجب نفي لزوم كسب تواند يم كلي و صدور طالق قضايي شده است، به طريق اولي طور به
 .موافقت شوهر در خروج زوجه از كشور شود

ار و  مذكور، عدول از عنوان اضطريها چالش در رفع ها نهيگز يكي از بهترين رسد يمنظر  به
زيرا چنانكه در مباحث  ، اضطرار استيجا بهجايگزيني مفهوم پركاربرد عسر و حرج 
 لزوم پايبندي به قراردادها تا زماني است كه به ةقراردادها به لحاظ قانوني بيان شده، محدود

و از اين حيث طرفين قرارداد، در موقعيت عسر و د شون از طرفين ضرر و زيان وارد كي چيه
 پايبندي به عقد نكاح مجوز پديد آمدن عسر به زوجه را ايجاد رو نيازا. نشوندحرج واقع 

  .كند ينم
از طرفي با توجه به اينكه زن در چنين موقعيتي در شرايط عسر و حرج قرار گرفته و اصل 
 قرارداد نكاح در معرض انحالل قرار گرفته و زمينه براي انحالل بنيان خانواده فراهم شده

و بنابر مصلحت زن، جامعه و حفظ نهاد خانواده مجوز خروج از د كن دخالت ، دادستاناست
  .دكنكشور زوجه را صادر 

  
  قانون جهت تشخيص و تقنين مالك اضطراردن كر مند ضابطه .4.4

 قانون و تحت يمند ضابطهيكي از مسائل پيش روي دادستان در جهت تشخيص اضطرار، عدم 
 الزم است در قانون رسد يمنظر  به. اضطرار است كلي قرار نگرفتن مصاديق ةيك قاعد

همچون انجام واجبات عيني، آموختن معارف ( كلي كه در فقه اماميه بيان شده يها ضابطه
اعتقادي و كالمي، رهايي از ضررهاي جاني، مالي و عرضي، درمان قطعي و معالجه، دادخواهي 

 و با كشف معيارهاي حاكم بر موارد مذكور، كرد احصا را )417-418 :ق1415لنكراني، ( ...)و تظلم و 
 از اين حيث قيق موارد اضطرار اهتمام ورزيد تاتشخيص د منظور به نمودن قانون مند ضابطهبه 

  .به دادستان معاضدت شود
  

  تقديم اهم بر مهم در مورد تزاحم حق منع شوهر با حقوق زن. 5. 4
عبارتي ديگر به تمانع دو حكم و ممكن  به. ثال استتزاحم به معناي نفي دو حكم در مقام امت         

 برخالف ؛شود يمتزاحم گفته ) در جايگاه عملكرد(امتثال نبودن جمع كردن بين آنها در مقام 
 ؛ 105 ، 1348 و مشكيني، 279، 1385شيرواني؛ (تنافي دارند  با هم  يا عرضاًذاتاًتعارض كه دو دليل 

 مجزا از آن يك نفر صورت بهحق يا حقي است كه  زاحم بين دوبنابراين ت؛ )26 /7 ، 1405هاشمي، 
ارتباط تزاحم با مبحث حق منع بر . رديگ يماست و با منافع شخص ديگر مورد مزاحمت قرار 
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جهت استيفاء حق استمتاع  به عقلي، يا يبند ميتقس براساساين اساس استوار است كه حق منع 
  . استيفاي حق رياست مردمنظور بهاست يا 

 قانون 21 و19.20هر يك از اين دو با حقوق اساسي زن همچون حق آزادي كه در اصول 
 يكسان وجود دارد، تعارض پيدا صورت بهاساسي بيان شده است و براي تمامي افراد جامعه 

اگرچه ممكن است گفته شود خاص در مقابل عام بوده . دشو يمكند، مهم در مقابل اهم تلقي 
بله آزادي زن . ه واضح است قابل پذيرش نيستك اما اين امر چنان،دزن يمو آن را تخصيص 

جهت قبول قرارداد نكاح از روي اختيار و التزام وي به تكاليف مترتب بر آن محدود شده  به
 تر مهمدر شرايطي شخصيت، كرامت و لزوم معاشرت به معروف و از آن اين است، با وجود 
. رديگ يم منع خروج قرار الشعاع تحتال حق منع شوهر،  ناشي از اعميها بيآسمنافع جامعه و 

  .دشو تزاحم اهم با مهم، الزم است اهم بر مهم مقدم سبب بهرو  ازاين
  
 عدم لزوم صدور گذرنامه  مسافرت موقت براي زنان وةصدور برگ .6. 4

به و  گيرند مي قانون گذرنامه قرار 9 مادةبه تشخيص دادستان، افرادي هستند كه در رديف 
 و محدود به زمان و مكان خاص از كشور خارج يانفراد با برگ مسافرت گذرنامه  يجا
يكي از راهكارهاي پيشنهادي اين است كه زناني كه به تشخيص دادستان در موقعيت . شوند يم

كه در موارد لزوم با موافقت وزير امور - ، بتوانند برگ مسافرت انفرادي قرار دارندخاصي 
 6 و  9 مواد( -شود يم گذرنامه صادر يجا به خاص، يها تيمأمورادي با خارجه براي افر
داشته باشند تا هم مشكل منع خروج نداشته باشند هم گذرنامه برايشان صادر ) قانون گذرنامه

 يها چالش اين قانون را در جهت تعديل حقوق افراد خاص و رفع ينوع به توان يم نشود، لذا
 . ور توسعه بخشيدناشي از منع خروج زن از كش

 حق منع خروج براي شوهر، شمول داشته و قابليت ةاگرچه ممكن است گفته شود ادل
 در اين مورد رسد يمنظر  به اما ،رديگ يم مذكور را دارد و لذا حاكم بر او قرار مادةتسري به 

 در مؤثرانجام واجب، درمان بيماري، مسابقات (اضطرار  اينكه زن در حالت خاص سبب به
 مذكور قدرت حكومت بر مصاديق اضطرار را ة، ادلرديگ يمقرار  )...رنوشت ورزشي كشور وس

 مسافرت براي زنان خاصي كه تحت اضطرار قرار ة برگتوان يم رو ازاين، نخواهد داشت
در . و نيازمندي به لزوم صدور گذرنامه براي زنان مذكور را مرتفع ساختد كر صادر ،اند گرفته

  . ضمانت خاص براي تضمين بازگشت وجود نخواهد داشتقرار دادناين حالت، معضل 
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سازي به اجرا گذاشتن آن  امكان و تأمينتعيين ضمانت اجراي مناسب و شرايط اخذ . 7. 4
 براي دادستان در صورت عدم برگشت زن به كشور 

ز بازگشت  اطمينان امنظور بهبا عنايت به اينكه دادستان در حالت اضطرار، ضمن صدور مجوز، 
، يكي از معضالت پيش روي وي، عدم امكان دكن يم و ضمانت اخذ نيتأمزن به كشور، 

الزم است در اين زمينه نيز تدابيري در نظر گرفته  رو ازاين. تأمين اخذشده استدن كراجرايي 
 . كندشود تا صدور مجوز خروج زنان را تسهيل 

وج از كشور، براي اطمينان از رجوع در واقع دادستان پس از احراز اضطرار زن براي خر
اما عدم امكان اجرايي كردن آن در صورت  كند، مي مناسب نيتأمزن به كشور، اقدام به اخذ 

و مانع صدور اذن خروج زن  عدم بازگشت زن، از مصاديق نقض غرض محسوب شده
 شود، در اين حالت چنانچه نسبت به امكان اجراي تضمين از سوي قانونگذار توجه. شود يم

  .دشو يم تر الوصول سهلاجرايي كردن مجوز خروج زن از كشور در موارد اضطرار 
  

  از حق منع در هر دو مبناي اطالق يا تقييدسوءاستفادهانسداد امكان  .8. 4

 ) قانون مدني1105 مادة( حق رياست او در خانواده سبب بهبر مبناي مطلق شمردن حق منع شوهر          
در قبال اين حق، شوهر .  موارد داراستةي از خروج زن از منزل را در همشوهر حق جلوگير

 ،شود يم كه در اين مبحث طرح يسؤال. دكنمكلف است مصلحت زن و خانواده را رعايت 
 اين مصلحت را فارغ از هر گونه ميل شخصي يا تواند يمبر اين امر است كه آيا مرد  مبني

 و غيره تشخيص دهد و بر مبناي يورز نهيك فردي، ةخصوصياتي همچون اعمال سليق
 حد و رعايت اصول اخالقي تصميم بگيرد؟ در اين حالت، منافع شخصي او تا چه يخدامحور
 در موارد اضطراري تواند يم دخالت خواهد داشت؟ آيا اين حق شوهر يريگ ميتصمدر اين 

 زنان نيز حاكم باشد؟
ع جنسي نيز ممكن است مانع خروج زن شوهر بر مبناي مقيد بودن حق منع وي به استمتا

دليل  به زن بخواهد از كشور خارج شود و مرد بگويد كه يدرصورتبنابراين آيا ؛ از كشور شود
 زن مثالًسنجي اين استدالل وجود دارد؟  صحت، آيا راهي براي كنم ينمحق استمتاع موافقت 

اضطرار نيست  قادر به اثبات وي از سويي ؛ براي ديدار خانواده از كشور خارج شودخواهد يم
 اش زوجه توان يا نياز جنسي ندارد، با خروج از كشور گونه چيهو از طرف ديگر شوهر با اينكه 

  . كند ينمموافقت 
 از طرفي عدم تشخيص شود يممنع  از طرفي دادستان از دخالت در امر خصوصي خانواده

ل ابرازي زوج در منع زوجه از  و بالوجه بودن دليسوءاستفادهمصلحت توسط شوهر و امكان 
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 جهت حمايت از حقوق اساسي زوجه وجود يحل راهدر اين صورت چه . خروج وجود دارد
  .  در جهت اثبات اضطرار قابل ارائه نباشديپسند محكمه دليل كه يوقت خصوص ، بهدارد

عالج چنين تزاحمي در جهت حمايت از تشكيل و تحكيم خانواده، به تشخيص و ترجيح 
 از حق منع در هر سوءاستفادهدر پرتو چنين حكمي زمينه براي انسداد امكان . بر مهم استاهم 

 جلوگيري از يها راهشايد يكي از  رو ازاين. دو مبناي اطالق يا تقييد بسته خواهد شد
  .  اضطرار به تشخيص اهم بر مهم باشدة، بسط دادن واژسوءاستفاده

  
  »ضطرارا« ةواژلزوم تفسير منصفانه از  .9. 4

بر  مبتني ترجيح باطني براساس كه شود يمتفسير بر مبناي انصاف به معناي نوعي تفسير اطالق 
از طرفي، تفسير اضطرار در . ابدي يم امكان بروز يا ژهيوو در موارد  استخرد، وجدان و عرف 

بنابراين الزم است تناسب ؛ مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مقررات جزائي متفاوت است
 .حكم و موضوع در تفسير اضطرار مالحظه شود

 يا ضابطه گفت اضطرار توان يم رو نيازا .اضطرار نسبت به افراد مختلف، متفاوت است
 رايب. شود يمي برسيم كه در موارد مشابه تكرار هاي  اگرچه ممكن است به مالك،شخصي دارد

.  استمتفاوت، شود يممثال مواردي كه موجب تحقق اضطرار براي زنان در شرايط مختلف 
زني كه در منصب استاد دانشگاه يا مدير مركزي مهم قرار گرفته است، ممكن است با عدم 

 مثالًي شود كه ناپذير  شوهر به خروج از كشور، دچار ضررهاي مادي و معنوي جبرانةاجاز
زحمات تمام عمرش به هدر رود؛ ولي عدم اذن خروج به زن روستايي كه براي تفريح قصد 

تاد اسحتي ميان بانواني كه . سفر به خارج از كشور را دارد، خللي به زندگي او وارد نكند
لذا . دانشگاه هستند، ممكن است با توجه به شرايط مختلف، صدق اضطرار متفاوت باشد

 تفسير منصفانه، از تمامي معاني موضوع له، قدر مشتركي براساسضروري است از اين واژه، 
  .دشو استخراج ، مصاديق باشدكه پاسخگوي تمامي

  
  نتيجه. 5

  : ديآ يمدست  به ذيل جينتابا توجه به مطالب مذكور، 
 قانون گذرنامه، موافقت كتبي، تحت عنوان 18 مادة 3در تحليل حقوقي ماهيت بند  .1

 آن مورد هاي چالشگواهي امضا، موارد اضطرار شرعي، عقلي و عرفي، تبيين مضطر و 
وجود ضعف در ماهيت و شناخت تام مصاديق اضطرار، . گيرد ميتوجه قرار 

 و ها عرفكامل مصاديق و موارد آن در  ياحصاناپذيري و عدم امكان  تعريف
 كلي دادگاه با آن طور به مختلف جامعه، از معضالتي است كه دادستان و هاي خانواده
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تفاوت ي مي قضاهاي حوزهند و تفاوت عوامل محيطي، اجتماعي و فرهنگي در ا مواجه
  . متفاوت برداشت صورت گيردهايي گونه كه از اين ابهام به شود ميموجب 

 گذرنامه ة دادستان به معناي اعالم موافقت كتبي از سوي شخص دادستان به ادارةاجاز .2
 همچون دخالت ييها چالشجهت صدور گذرنامه زن براي عزيمت به خارج از كشور با 

 ها خانوادهو تباعد نسبت به لزوم حفظ حريم در حريم خصوصي و روابط بين زوجين 
 اضطرار و ابهام در تشخيص مالك اين تفسير توسط ةمواجه است كه به تفسير دقيق واژ

 در مبناي كلي و تأملبهترين راهكار براي اين چالش و پيچش،  رو ازاين. دادستان نياز دارد
 به توان يمور خانوادگي از طرفي با نظر به خصوصي بودن ام.  اصلي استةتدبر در قاعد

 حكومت و ورود ة به رابطتوان يمو از طرفي د كرقدر متيقن نوعي در تحقق اضطرار اكتفا 
 .   اضطرار زن انديشيدة رياست و قواميت شوهر با ادلةدر ميان ادل

ل در مباني فقهي، اصولي و منطقي بيانگر احتمال اطالق يا تقييد حق منع خروج از متأ .3
در اين . ه كشور و طريقيت يا موضوعيت داشتن اذن خروج توسط زوج استمنزل و بلك

 منع كه آن را از حكم اصلي منع خروج، خارج ساخته و تبديل منع به استثنائاتزمينه 
 آن را به ديگر توان يمتوجه است كه از طريق تنقيح مناط  شايان ،سازد يمجواز را ميسر 

  .موارد نيز سرايت داد
 گفت خروج توان يم ،مالك منع از خروج را منافات با حق شوهر بدانيم كه يدرصورت. 4

لذا در فرضي كه در آن خروج . زن بدون اذن يا اجازه شوهر در هر شرايطي ممنوع است
 كه يدرصورتولي .  الزم استقطعاًزن با حق استمتاع مرد منافات دارد، استيذان از زوج 

و در اين  كرد منع را لغو توان يماشته باشد، خروج او از كشور با حق شوهر منافاتي ند
سنجي داليل  صحتشناخت عامل مانع از طرف زوج و  زمينهدر اين . مورد استثنا قائل شد

 مقتضاي عدالتي عادالنه از سوي دادستان در تشخيص ضرورت تواند يمابرازي زوجه 
 . خروج از كشور زنان باشد

 اين حق را از زوج تواند يمدر پژوهش حاضر  و ساير موارد مذكور استثنائاتتفكر در  .5
 سازد و بلكه دادستان يو لزوم صدور اجازه از طرف دادستان را نيز ملغده كراسقاط 

 .معرفي شود  داور در تشخيص احراز اضطرار و شرايط خروج از كشور براي زنانعنوان به
 يجا به» حرجعسر و «مفهوم  حق منع شوهر، جايگزيني ة الضرر بر ادلةحاكميت قاعد .6
 كردن قانون در جهت تشخيص و تعيين مالك براي اضطرار، مند ضابطهو » اضطرار«
 در يا قهيسل از بهترين راهكارها جهت رفع معضالت ناشي از صدور احكام توانند يم

 .محاكم شود
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انگاري اضطرار، تقديم اهم بر مهم در موارد تزاحم حق منع شوهر با  عرف ةدر حيط .7
 جهت تزاحم حقوق زوجين با ها حل راه از بهترين تواند يمايطي خاص، حقوق زن در شر

 صدور گذرنامه و تعيين يجا به مسافرت موقت براي زنان ةيكديگر باشد كه صدور برگ
 خانواده ة براي اطمينان از بازگشت زن به عرصنيتأمضمانت اجراي مناسب و شرايط اخذ 

 راهكاري جهت حل معضالت ناشي از عنوان به تواند يمو جلوگيري از اضمحالل آن نيز 
 . پيشنهاد شود، زندگي آنها بوده استة قراردهندالشعاع تحتعدم خروج زن از كشور كه 

 براي اين ماده به اين مضمون ايجاد يا تبصره 18 مادة 3جاي بند  ه بشود يم پيشنهاد .8
ابل با  هريك از زوجين ثابت نمايد كه خروج از كشور طرف مقكه يدرصورت«: دشو

 داليل ة مقابل الزم است ضمن ارائبرطرفتعهدات ناشي از قرارداد نكاح تعارض دارد، 
مثبته دال بر لزوم خروج از كشور، تضمين مناسبي جهت صدور مجوز خروج به دادستان 

 ةاين امر به تنقيح مناط از قانون موجود كه در موارد اضطرار، دادستان اجاز. »ارائه نمايد
و حق  كه رياست شوهر بر مبناي تمسك به اطالقطور همان. ابدي يم تحقق ،دهد يمخروج 

 رو ازاين ،رديگ يم قرار الشعاع تحتاستمتاع او بر مبناي قول به تقييد، در صورت اضطرار 
 اما مصلحت زنان نيز در كنار حمايت از شوهر ،متيقن اكتفا شود اگرچه الزم است به قدر
 .بايد در نظر گرفته شود

 داد تا در اين پيشنهادين دادرسي مدني ي به مقام قضايي و نسبت به آتوان يمن همچني .9
 با امور زنان و خانواده مربوط است، مشاركت نظر ماًيمستقمسئله كه مانند دادگاه خانواده 

  .دكردادگاه خانواده محسوب  قاضي خانم را در نظر گرفت يا اينكه اين امر را از صالحيت
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