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Abstract 

Liberty of movement and freedom to choose residence is a fundamental human right 

that is enshrined in international human rights instruments and the constitutions of 

many countries. During the last decades, in most legal systems around the world 

significant changes have taken place in the field of women's rights and freedoms in 

their family and social relations. One of the manifestations of these developments is 

related to the conditions and restrictions in the field of women’s travelling abroad. In 

this paper, using library resources and with a comparative approach, we examine 

international human rights instruments as well as the regulations of different 

countries, especially Muslim countries, and their developments over the time 

regarding the legal conditions for married women to leave their own country. The 

purpose of this study is to identify the recent developments in the world, especially 

in Muslim countries vis-à-vis the individual and family rights of women and the 

position of Iranian law in this regard. To this end, the laws of eleven countries as 

follows are examined: France, Turkey, Tunisia, Morocco, Algeria, Egypt, Kuwait, 

Jordan, Saudi Arabia, Afghanistan (prior to Taliban control in 2021) and Iran. This 

study shows that among the countries studied, only Iranian law stipulates that the 

right of married women to travel abroad is subject to their husbands' consent. 

Meanwhile, other countries recognize, with some differences, the freedom and 

independence of married women in this regard. Nevertheless, various legal solutions 

are provided in these countries in order to ensure the fulfillment of marital 

obligations in the case where one spouse travels abroad. 
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 چکیده
المللنی حقنوق   آزادی رفت و آمد و تعیین اقامتگاه از حقوق اساسی افراد بشر است که در اسنااد بنین  

بشری و قوانین اساسی بسیاری کشورها بر آن تأکید شده است. در چاد دهن  ذششنته، در قر نه بنه     
ختیارات زنان در روابن   ها و ااتفاق قوانین کشورهای دنیا تحوالت چشمگیری در زمیا  حقوق، آزادی

هنای ا نن تحنوالت مربنو  بنه شنرا   و       خانوادذی و اجتماعی صورت ذرفتنه اسنت.   نی از جلنوه    
های حاکم در زمیا  خنرو  زننان از کشنور اسنت. در ا نن پنژوهس بنا اسنتفاده از ماناب           محدود ت
ین مقنررات  المللنی حقنوق بشنری و هم ان    ای و با رو  رد تطبیقی بنه بررسنی اسنااد بنین    کتابخانه

و ژه کشورهای مسلمان و تحوالت آنها در ذشر زمان در خصوص شنرا   قنانونی   کشورهای مختلف به
پرداز م. هدف ا ن مطالعه، شااخت تحنوالت اخینر کشنورهای دنینا     خرو  زنان شوهردار از کشور می

جا گناه  و ژه کشورهای مسلمان پیرامون حقوق فردی و خانوادذی زننان در موونوم منورد بحن  و     به
حقوق ا ران در ا ن میان است. به ا ن ماظور، قوانین  ازده کشور )فرانسنه، ترکینه، تنونم، منراکس،     

، 2021الجزا ر، مصر، کو ت، اردن، عربستان سعودی، افغانستانِ پیس از استقرار ح ومنت االبنان در   
مورد بررسنی، تاهنا    دهد در میان کشورهایذیرد. ا ن پژوهس نشان میو ا ران( مورد بررسی قرار می

حقوق ا ران خرو  زنان را ماو  به اجازۀ شوهر کنرده اسنتد درحنالی کنه د گنر کشنورها اهلینت و        
انند. در  رسنمیت شنااخته  ها ی بهاستقالل زن شوهردار را در ا ن زمیاه هم ون مرد متأهل، با تفاوت

تعهندات   یونمانت اجنرا   یاختصاصن  نا   یعاوان قواعند عمنوم  به یذوناذون یقانون یراه ارهامقابل، 
 .شده است یایبسیپهای حقوقی در ا ن نظاماز کشور همسر خرو   درصورت  یزناشو

 کلیدی واژگان
 الخروجی.تعهدات زناشو ی، حق آزادی رفت و آمد، خرو  از کشور، زن شوهردار، سفر، ذشرنامه، مماوم
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 مقدمه

تر از ذششته در جامعه و مراج  اداری رنگدر سال های اخیر، مسئله خرو  زنان متاهل از کشور پر
ای، درمنانی، خنانوادذی و   ز ارتی، علمی، حرفنه  -و قضا ی مطرح است. زنانی که برای سفر مشهبی

شنوند.  غیر آن ما ل و بل ه ناذز ر از سفر به خار  از کشور هستاد و با مان  اجازۀ همسر مواجه می
هنای داخلنی و خنارجی درخصنوص     انهامری کنه هرازچاند ذناهی اخبنار ماتشرشندۀ آن در رسن      

 کاد.زده و متأسف میالخرو  شدن   ی از زنان نامدار ا رانی هر انسان ماصفی را حیرتمماوم

در چاد ده  ذششته در قر ه به اتفاق کشورهای دنیا تحوالت چشمگیری در زمیا  بهبنود  
ذنشاران  ی از سنوی قنانون  ها و اختیارات زنان و مادران در روابن  خنانوادذ  جا گاه، حقوق، آزادی

هنای حناکم در   های ا ن تحوالت مربو  به شرا   و محدود تصورت ذرفته است.   ی از جلوه
، 1980و نژه از دهن    زمیا  خرو  از کشور است. از سوی د گر، مهاجرت زنان در سراسر دنیا به

قرن ذششته، همگام با افزا س و جهانی شدن سفرها، رشد چشمگیری داشته است. از حدود نیم 
اوری کنه برخنی از آن   دهاد، بهالمللی را تش یل میزنان تقر باً نیمی از جمعیت مهاجران بین

. بنر اسناآ آمنار    (Attané et el., 2015: 72)انند  نام برده« پد دۀ زنانه شدن مهاجرت»با عاوان 
مهاجران  درصد 70، حدود 2012اقتصادی در سال   و توسع یسازمان هم ارشده از سوی ارائه

درصد مهاجران به ژاپن و برز نل را زننان    60درصد مهاجران به روسیه و  63به کشور پاراذوئه، 
هنای  درصند مهناجرت   48، حندود  2020. هم انین در سنال   (OECD, 2012)اند تش یل داده

عانوان وابسنته بنه    المللی در دنیا به زنان تعلق داشته است. هرچاد در ذششته زنان غالباً بنه بین
صورت مستقل  ای بهاور فزا ادهکردند، اما امروزه بههمسر  ا د گر اعضای خانواده مهاجرت می

 (. UN DESA, 2020: 25)کااد و برای اهدافی چون تحصیل و کار مهاجرت می
ذینری از  تحلیلی، با رو  رد تطبیقی و بنا بهنره   -در ا ن پژوهس با استفاده از روش توصیفی

ای حقنوق بشنری و هم انین مقنررات     المللنی و ماطقنه  ه بررسی اسااد بینای بمااب  کتابخانه
ها در خصنوص شنرا   خنرو  زننان     و ژه کشورهای مسلمان و تحوالت آنکشورهای مختلف به
و نژه  پرداز م. هدف ا ن مطالعه شااخت تحوالت اخیر کشنورهای دنینا بنه   شوهردار از کشور می

اخت جا گاه حقوق ا ران در ا نن مینان اسنت. در    کشورهای مسلمان در موووم موردبح  و شا
ای حقوق بشنری، بنه بررسنی حقنوق کشنورهای      المللی و ماطقهادامه پم از مطالع  اسااد بین

فرانسه، ترکیه، تونم، مراکس، الجزا ر، مصر، کو ت، اردن، افغانستان، عربستان سعودی و ا نران  
ختلف با پیشیاه، سناختار و مبنانی حقنوقی    پرداز م. ا ن مقاله سعی دارد قوانین کشورهای ممی

ذوناذون را در موووم موردبح  بررسی کاد. با ا ن حنال، بنه جهنت نزد  نی نظنام حقنوقی و       
عنالوه،  ساختار فرهاگی، تأکید و تمرکز بیشتر ا ن مطالعه بر حقوق کشورهای مسلمان است. به

انند، توجنه بنه    که بنه آن پیوسنته   المللینظر به تأثیرپش ری قوانین داخلی کشورها از اسااد بین
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 ابند. باتوجنه بنه ا ا نه     ای در کاار حقوق داخلی کشورها ورورت میالمللی و ماطقهاسااد بین
ذینری از نتنا آ آن بنرای اصنالح حقنوق        ی از کارکردهای مهم مطالعات حقوق تطبیقی بهره

اخلنی، پیشناهاد   (، ا ن مقاله ومن تبینین و نقند حقنوق د   708: 1398داخلی است )محسای، 
 کاد.ذرفته ارائه میاصالح آن را با استفاده از نتا آ مطالع  تطبیقی صورت

های فردی زنان در قنوانین  ذزارش کشورهای نامبرده براساآ میزان تضمین حقوق و آزادی
 در موووم موردبح  از بیشتر ن به کمتر ن آمده است.

 

 ایالمللی و منطقه. اسناد بین1
المللنی و  مد و تعیین اقامتگاه از حقوق اساسی افراد بشنر اسنت کنه در اسنااد بنین     آزادی رفت و آ

جا ی و رفت و آمد شر  ای حقوق بشری مورد تصر ح و تأکید قرار ذرفته است. آزادی جابهماطقه
وروری برای رشد و بالادذی فردی و اجتماعی شخص است و با حقوق بشری متعدد د گری چون 

عمومی و حق بر حر م خصوصی رابط   -ت، حق مشارکت در زندذی اجتماعیحق بر آزادی و امای
توان ذفنت حنق آزادی رفنت و آمند     المللی حقوق بشری مینزد ک دارد. بر اساآ مفاد اسااد بین

جا ی در قلمرو کشور محل اقامنت قنانونی کنه    ( حق آزادی جابه1شامل سه جاب  ذوناذون است: 
( 3( حق ترک هر کشور صرف نظر از تابعیت فنردد  2اقامتگاه استد دربرذیرندۀ حق انتخاب آزادان  

حق ورود به کشور متبوم. با ا ن حال، حق رفت و آمند و تعینین آزادانن  اقامتگناه مطلنق نبنوده و       
بیانی شنده   و ژه در قوانین کیفنری پنیس  ها ی برای آن در حقوق کشورهای مختلف بهمحدود ت

هنای ذششنته بنا    عالوه، در سال(. به18و  6: باد ش. 1999است )کمیت  حقوق بشر سازمان ملل، 
شده بنر ا نن حنق بشنری     های اعمالافزا س تحرکات ترور ستی و سپم بیماری کرونا، محدود ت

ها بر ا ن حق با ند بنا رعا نت د گنر حقنوق بشنری       شک، اعمال محدود تافزا س  افته است. بی
 (.Malaurie, Aynès, 2020: 129)و ژه اصل برابری و عدم تبعیض باشد به

( هرکم حنق دارد  1»دارد: در ا ن باره مقرر می 1948اعالمی  جهانی حقوق بشر  13مادۀ 
( هنرکم  2در داخل هر کشوری آزادانه رفت و آمد کاد و محل اقامت خنود را انتخناب نما ند.    

 «.  حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کاد  ا به کشور خود بازذردد
 مجم  عمومی سازمان ملل متحد ی مصوباسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم این هم

هنر کنم    (1»دارد: ومن تصر ح به ا ن حق بیان منی  12در مادۀ  1966دسامبر  16در تار خ 
خنود را در   اقامتگاه  آزادان و انتخاب آزادانه رفت و آمد باشد حق میمق یدولت نیقانوناً در سرزم

 (3 کاند.  کشنور خنود را تنرک    و ازجملنه  یهر کم آزاد است هر کشور (2 .داشت هدآنجا خوا
 قنانون  موجنه بنه  کنه   یهات نخواهد بود مگر محدود یت محدود ذونهچیه تاب   ادشدهحقوق 

و  حقنوق  ا ن  یعمنوم  اخنالق  ا ن  بهداشنت  ی،عموم نظم ی،مل تیاما حفظ یو برا ده مقرر ذرد
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 .]...[« باشند  ذارسناز  ثناق یم ن ن در ا شدهشااخته حقوق ر و با سا بوده الزم گران د یاهیآزاد
 ثناق یم 12 ۀمناد کمیت  حقوق بشر سازمان ملل نیز به شرح و تفسنیر   27نظر   عمومی شمارۀ 

پنردازد. در ا نن نظر نه    می «رفت و آمد یآزادحق »راج  به  یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب
تاها در سطح عمنومی، بل نه در   کشورهای عضو با د حق آزادی رفت و آمد را نه»ست که آمده ا

رواب  خصوصی افراد نیز تضمین نما اد. در ا ن راستا، زنان نیاز به حما نت و نژه دارنند. بنرای     
نمونه، ا ا ه حق آزادی رفت و آمد زنان از سوی قانون  ا عرف ماو  بنه تصنمیم فنرد د گنری     

عنالوه  بنه «. میثناق در تعنارا اسنت    12مادۀ  1خو شاوندان ذردد، با مفاد باد هم ون   ی از 
شده در میثناق و اصنول اساسنی    اعمال محدود ت بر ا ن حق با د همسو با د گر حقوق تضمین

برابری و عدم تبعیض باشد. باابرا ن اعمال محدود ت بر ا ن حق بر اساآ نژاد، جاسیت، زبنان،  
میثاق خواهد بود. اح ام موجنود در برخنی    12آن نقض آش ار مادۀ  د ن، ووعیت مالی و ماناد

کشورها که آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه زنان را ماو  به اجازه  ا همراهی فنرد منشکری   
 . (UN Human Rights Committee, 1999: p. 6 & 18) میثاق است 12کاد نقض مادۀ می

را  یاسن یو س یمندن  یالمللنیب ثاقیم 1347ورد ن فر 15 خ در تار ران دولت اذفتای است 
 ن ن بنه ا  .2ذشراننده اسنت   ه از تصنو  یو شرا دیق چیبدون ه 1354 بهشت ارد 17و در  1امضا
 یاز انقالب اسنالم  پم و خود را به آن متعهد ساخته است. دهیبخش یبه آن اعتبار قانون ،هیترت
بل نه   ،را اعنالم نامنوده   در آن ت از عضوخود را رد ن رده و خرو   ثاقیتاها منه ران دولت ا زین
د مهرپور، 49: 1395)مهرپور،  حقوق بشر بوده است  تیبا کم یبر هم ار یمبا اشیکل تاسیس

 .  (75-70: 1399د میری نام نیها، 414: 1397
المللنی رفن    کاوانسنیون بنین   15مادۀ  4المللی حقوق بشر، باد در میان د گر اسااد بین

عضو به مردان  کشورهای»دارد: بیان می 1979دسامبر  18علیه زنان مصوب هرذونه تبعیض 
انتخاب مس ن و  یافراد و آزاد رفت و آمد مربو  بهن یانوق خصوص در ی سان و زنان حقوق 

کشور موجود(  197کشور از  189قر ه به اتفاق کشورهای دنیا ) .«اقامتگاه اعطا خواهاد کرد
اند و به آن متعهد هستاد، اما ا ران تاکاون هیچ اقدامی در ساندهتصوب را ن کاوانسیون را به

نامه ن رده است. در مینان کشنورهای منورد مطالعنه در ا نن      زمیا  امضا و تصو ه ا ن پیمان
، ترکینه و تنونم در سنال    1983، فرانسنه در سنال   1981پژوهس، به ترتیه مصنر در سنال   

، 1996، الجزا ر سال 1994، کو ت سال 1993، مراکس در سال 1992، اردن در سال 1985

                                                           
المللنی مربنو  بنه حقنوق     میثناق بنین  » تصو هدرخصوص  10/01/1347مصوب  مقررۀ هیئت وز رانموجه به .1

امضای آن بنه   ۀو اجاز «المللی مربو  به حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین»و  «اقتصادی و اجتماعی و فرهاگی
 .  دائمی دولت شاهاشاهی ا ران در سازمان ملل متحد ۀسفیر و نما اد، ااب آقای دکتر مهدی وکیلج

مصنوب  « یاسن یو س یحقنوق مندن   یالمللن نیبن  ثناق یبنه م  ران ا یالحاق دولت شاهاشاه ۀاجاز»قانون موجه به. 2
 .1354ارد بهشت  17ی و مجلم ساا مورخ مل یمجلم شورا

http://qavanin.ir/Law/TreeText/224446
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تصو ه رسانده ا ن کاوانسیون را به 2003و افغانستان در سال  2000عربستان سعودی سال 
 . 1اندو به آن پیوسته

 20ی و منادۀ  ننژاد  ضیاشن ال تبعن    همن  رفن   یالمللن نیبن  کاوانسنیون  5هم این منادۀ  
 ت و آمد آزادانه تأکید و تصر ح دارند.نیز بر حق رف 2کاوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

رسمیت شااخته شنده اسنت. از   ای حقوق بشر نیز بهحق رفت و آمد آزادانه در اسااد ماطقه
 2و منادۀ   20004مصنوب سنال    3ماشور حقوق اساسی اتحاد   اروپنا  45توان به مادۀ جمله می

ننامبرده بنا   پروت نل   2 ۀماد. اشاره کرد 5کاوانسیون اروپا ی حقوق بشر 4پروت ل الحاقی شمارۀ 
انور قنانونی در قلمنرو کشنوری     ( هر فردی که به1»دارد: مقرر می« آزادی رفت و آمد»عاوان 

( همن   2اقامت دارد حق دارد در آن آزادانه رفت و آمد نما د و اقامتگاه خود را آزادانه برذز اند.  
ذوننه محندود تی   ( هنیچ 3د. افراد آزادند هر کشوری ازجمله کشور متبوم خنود را تنرک نما ان   

عاوان اقندامات ونروری در  نک    تواند بر اجرای ا ن حقوق اعمال ذردد، مگر مواردی که بهنمی
جامع  دموکراتیک برای امایت ملی، امایت عمومی، حفظ نظنم عمنومی، پیشنگیری از جنرا م     

ر قانون مقرر های د گران دکیفری، حفاظت از سالمت  ا اخالقیات،  ا حما ت از حقوق و آزادی
تواند در برخی مانااق  شده در باد نخست هم این میرسمیت شااخته( حقوق به4شده باشد. 

های مقرر در قانون قرار ذیرند که به استااد مصالح عمومی در  نک  مشخص، موووم محدود ت
 «.پش ر باشدجامع  دموکراتیک توجیه

 

 . حقوق فرانسه2
ت لینف   (Code Napoléon)انسه معروف به کد نناپلئون  فر 1804. قانون مدنی پیشینۀ قوانین

. در ا نن قنانون، زن ماناند صنغیر     6(213بیای کرده بود )مادۀ اااعت از شوهر را برای زن پیس

                                                           
ی عننالی حقننوق بشننر سننازمان ملننل متحنندد قابننل دسترسننی بننه آدرآ:     . سننا ت رسننمی دفتننر کمیسننار ا  1

(https://indicators.ohchr.org.) 

 13/09/1387مصنوب  « تیمعلول یحقوق افراد دارا ونیکاوانس ه قانون تصو»موجه . جمهوری اسالمی ا ران به2
 تصو ه رسانده و به آن پیوسته است.ا ن کاوانسیون را به

3. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Fr.). Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (Eng.).  

 (1: »داردمقنرر منی  « رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه یآزاد»با عاوان  اروپا   اتحاد یماشور حقوق اساس 45 ۀماد. 4
عضنو   یاز کشورها ک محل اقامت در قلمرو هر  ب آزاداناز حق رفت و آمد و انتخا ه از شهروندان اتحاد ک هر

ثالن    یبه اتبنام کشنورها    یاروپا  جامع ۀرفت و آمد و انتخاب اقامتگاه ابق معاهد ی( آزاد2برخوردار است. 
 «.عضو اقامت دارند، قابل اعطا است یاز کشورها ی  در  یاور قانونکه به

5. Quatrième Protocole additionnel à la CEDH. 

 «.بردشوهر با د از زن خود حما ت کادد زن از شوهر خود فرمان می»فرانسه:  1804قانون مدنی  213. مادۀ 6
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 و بنود  «العمرمادام ریصغ» شتریب زن به ذشارقانون نگاه یعبارتبه وتحت وال ت پدر و شوهر بود 
 فا،یاسنت  تیاهل فاقد فرد) شدیم شااخته تیرسمبه م راج و خطاها تیمسئول یبرا او بلوغ تاها
عدم اهلیت کامل زننان شنوهردار را در    1804ی(. قانون مدنی فریک و یمدن تیمسئول یدارا اما

افراد فاقند اهلینت بنرای انعقناد قنرارداد عبارتاند از:       »بیای کرده بود: ذونه پیسا ن 1124مادۀ 
اور کلی تمام افرادی که ردار در موارد مقرر در قانون، و بهالتصرف، زنان شوهصغار، افراد مماوم

«. قانون برخی قراردادها را برا شان مماوم کرده است )ماناد مجرمین، مجانین و بیماران روانی(
اور کامل اهلیت مدنی خنود  هرچاد زن بالغ مجرد از اهلیت نسبی برخوردار بود، اما با ازدوا  به

 ,Leclair)شند  ارت د گر، زن شوهردار  ک صغیر مدنی محسنوب منی  داد و به عبرا ازدست می

. در نتیجه، زنان شوهردار مشمول ا ن اح ام بودند: مماوعیت ورود بنه دبیرسنتان و   (75 :2002
کند   217دانشگاه، مماوعیت انعقاد قرارداد و ادارۀ اموال بدون همراهی  نا اجنازۀ شنوهر )منادۀ     

و دستمزد، محرومیت کامل از حقنوق سیاسنی، مماوعینت     ناپلئون(، مماوعیت تصرف در اموال
کار و اشتغال بدون اجازۀ شوهر، نظارت شوهر بر م اتبات و رواب  زن، مماوعیت سفر به خنار   

 کشور بدون اجازۀ شوهر، مجازات بسیار شد د برای زنای محصا  زن. 
ئون ادامه  افت و عدم اهلیت مدنی زنان برای مدت بیس از  ک قرن از زمان نگارش کد ناپل

، زننان شنوهردار   1938. تا پیس از اصنالح  (Ancel, 1938)ماسوخ شد  1938سرانجام در سال 
راجن  بنه اصنالح     1938فور نه   18برای ذرفتن ذشرنامه نیاز به اجازۀ همسنر داشنتاد. قنانون    
د ، تحول جد دی در ا نن زمیانه ا جنا   1مقررات قانون مدنی پیرامون اهلیت مدنی زنان شوهردار

زن شنوهردار اهلینت   »ذونه اصالح شد: قانون مدنی ا ن 215، مادۀ 1938موجه قانون نمود. به
از منادۀ  « زنان شنوهردار »هم این باد مربو  به «. کامل برای اجرای حقوق مدنی خود را دارد

قانون مدنی حشف شد. ذفتای است پیس از ا ن اصالح قانونی، بخشاام  وزارتنی صنادره    1124
نیز صدور ذشرنامه برای زنان شوهردار بندون اجنازۀ همسنر را مجناز      19372ژوئن  14 در تار خ
 (. Rochefort, 2005: 130)نمود 

. روند اصالح قوانین خانواده در جهت برقنراری برابنری جاسنیتی در حقنوق     قوانین کنونی
و والند ای  ذونه اختالفی در حقوق و ت نالیف زناشنو ی   فرانسه تا آنجا پیس رفت که امروزه هیچ
اور زوجین به»موجه قانون مدنی کاونی فرانسه، شود. بهمیان زن و شوهر در قوانین  افت نمی

عهده دارند. ا شنان بنه تربینت فرزنندان     مشترک هدا ت و مد ر ت معاوی و مادی خانواده را به
بنه احتنرام،   زوجین متقابالً متعهند  »ق.م(.  213)مادۀ « بیاادپرداخته، تدارک آ ادۀ آنان را می

ق.م(. آنهنا متعهند بنه زنندذی      212)منادۀ  « وفاداری، کمک مالی و مساعدت   ند گر هسنتاد  

                                                           
1. Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme 

mariée, JORF n°0042 du 19 février 1938. 
2. Circulaire ministérielle du 14 juin 1937.  
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ق.م(.  215کااند )منادۀ   مشترک بوده، محل س ونت خانواده را بنا توافنق   ند گر تعینین منی     
اور مشترک به پدر و مادر تعلق دارد که آنها با هم اری   ند گر  هم این وال ت بر فرزندان به

ق.م. فرانسنه(.   372و  371-2و  371-1کااد )مواد یارات و ت الیف مربو  به آن را اجرا میاخت
 1970عاوان وال ت مشترک پدر و منادر بنر فرزنندان در سنال     به« وال ت ابو ای»ذفتای است 
 .1) عای وال ت مطلق و انحصاری پدر بر فرزندان( شد« قدرت پدری»جا گز ن 

تر ن متن رسمی در حقوق کاونی فرانسه و ذشرنامه، مهم درخصوص شرا   خرو  از کشور
نامه از زمنان تصنو ه منورد    است. ا ن تصو ه 2پیرامون ذشرنامه 2005دسامبر  30نام  تصو ه

نامن   است. بر اساآ تصنو ه  2017اصالحات ذوناذون قرار ذرفته که آخر ن آن مربو  به سال 
د فرانسوی که برابر مقنررات درخواسنت دهاند     ادشده، ذشرنامه بدون شر  سای برای هم  افرا

سنال اسنت    5سال و برای افراد صنغیر،   10شود. مدت اعتبار ذشرنامه برای افراد بالغ، صادر می
نامه هنیچ تفناوتی بنر مبانای جاسنیت  نا وونعیت زناشنو ی  نا          (. مقررات ا ن تصو ه4)مادۀ 

 بیای ن رده است.مه پیسخانوادذی برای شهروندان در مدارک  ا شرا   درخواست ذشرنا

 

 . حقوق ترکیه3
ترکینه و برخنی    19503اح ام مربو  به خرو  از کشور و ذشرنامه در قنانون ذشرنامنه مصنوب    

موجه قانون نامبرده، شهروندان ترکیه برای خنرو  از کشنور   های مربو  آمده است. بهنامهآ ین
شنده از سنوی ر اسنت    مشنخص  الزم است ذشرنامه داشته باشاد و از خروجی و مرزهای مجناز 

 .4جمهوری ترکیه استفاده نما اد
رسنمیت  جا ی و سفر حقی اساسی است که قانون اساسی آن را بهدر حقوق ترکیه حق جابه

آزادی »( بنا عانوان   2010و  2001قانون اساسی ترکیه )اصالحی سنال   23شااخته است. اصل 
جنا ی  هم  افنراد از آزادی اقامتگناه و جابنه   » دارد:در ا ن زمیاه مقرر می« جا یاقامتگاه و جابه

ماظور جلنوذیری از جنرا م، بهبنود رشند     موجه قانون بهتواند بهبرخوردارند. آزادی اقامتگاه می
اجتماعی و اقتصادی، دستیابی به شهرنشیای صحیح و ماظم و حما ت از اموال عمومی محندود  

هدف تحقیق و تعقینه جنرم و پیشنگیری از     موجه قانون باتواند بهجا ی میذردد. آزادی جابه
موجنه ح نم   توانند بنه  جرا م محدود ذردد. حق آزادی شهروندان برای خرو  از کشور تاها می

. به ا نن ترتینه، ا نن حنق و آزادی     5«دادذاه و بر اساآ تحقیق  ا تعقیه کیفری محدود ذردد

                                                           
1. Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale.  
2. Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. 
3. Act no: 5682, 15.07.1950 in Official Gazette no: 18811, 24.07.1950.  
4. Art. 1 and 2 of the Turkish Passport Act.  

 .https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf . قابل دسترسی در سا ت مجلم ملی ترکیه:  5

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
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ه کیفری  ا پیشگیری از جنرم  ماظور تحقیق و تعقیشهروندی تاها در موارد مقرر در قانون و به
  (.Gözler, 2018: 401)مم ن است محدود ذردد 

امروزه، قوانین ا ن کشور در خصوص شرا   خرو  از کشنور و کسنه ذشرنامنه بنر اسناآ      
جاسیت  ا ووعیت تأهل، میان شهروندان تفاوتی قائل نیستد باابرا ن، زنان نیاز به رونا ت  نا   

، هرچاد هیچ قنانون خاصنی   1دارند. در دورۀ ح ومت عثمانیاجازۀ همسر برای خرو  از کشور ن
راج  به محدود ت حق زنان برای سفر و خرو  از کشور وجود نداشت، اما زننان در امنور مجناز    

توان نتیجه ذرفت که زنان الزم بنود رونا ت   . در ا ن زمیاه، می2مشهبی تاب  شوهرانشان بودند
توانست ماجر به محرومیت شاد. نقض ا ن ح م میهمسر خود را برای خرو  از کشور داشته با
تنوان  . به ا ن ترتیه، منی (Akyilmaz, 2011: 213)زن از حق نفقه در زمان ازدوا  و عده ذردد 

توانست مان  زن برای خرو  از کشور ذنردد  ذفت حتی در دورۀ عثمانی، عدم روا ت شوهر نمی
 های مدنی د گر را درپی داشت(.)بل ه برخی محرومیت

قنانون مندنی    186و  185قواعد عمومی حقوق و ت الیف زوجین نسبت به   د گر در منواد  
آمده است. در قانون مدنی جد د ا ن کشنور بنرخالف قنانون مندنی      2001جد د ترکیه مصوب 

                                                           
 ایاز جاوب شرق اروپا، غرب آسن  یبزرذ یهاقرن بخس ن مسلمان بود که چاد یامپراتور ک  یعثمان یامپراتور. 1

( از 1299)سنال   یالدیمن  زدهمیدر اواخنر قنرن سن    یامپراتور ن را تحت کاترل خود داشت. ا قا و شمال آفر
بنا فنتح بال نان،     1354شد و در سال  ذشاشته انیدر سوذوت با  م عثمان  یعا تُرک اغوز  ل رهبر قبا سوی

، 1453شد. تنا سنال    ل تبد یاقارهنیقدرت ب ک به  یدولت کوچک عثمان ،هیتتر نه ا که ب افت به اروپا راه 
محمند   از سنوی  هیخاک خود کردند و با فنتح قسنطاطا    میوم ار یروم شرق یقلمرو امپراتور  هم انیعثمان

قلمنرو ذسنترده    ک ن سنال در   625به مدت  یعثمان یامپراتور شهر انتقال دادند. ن خود را به ا تخت فاتح، پا
 از سنوی  یامپراتنور  ن ن ا یهنا نیاول به اشغال سنرزم  یدر جاگ جهان یش ست عثمانسرانجام  .کرد  ومتح

  نامن ابنق توافنق   اننه یدر خاورم ی راقلمرو عثمنان  روزیپ یروهاین ،ت شد. در نهاماجر  1923در سال  نیمتفق
 با ا نن حنال،  بود.  ایتان و برباابر تف رات فرانسه  یبادمیتقس ن کردند که ا میتقس گر  د  نیب  وپی– م سا

 هین ترک یجمهنور  میبنه تأسن   هین در جانگ اسنتقالل ترک   ن در برابر اشغال متحند  یزبانان آناتولشورش ترک
 شد.ماقرا  1924در سال  یعثمان یامپراتور ،ت و در نهاانجامید 

تنر و  دند. زننان تنرک از پنیس   . در دورۀ عثمانی غالباً زنان در جامع  مردساالر ترک از حقوق اجتماعی خود محروم بو2
زمان با اصالحات امپراتوری عثمانی در دورۀ تاظیمات به کسه برخی حقوق و مزا نا در اجتمنام موفنق شندند.     هم

تنر از سنوی مصنطفی کمنال و د گنر      اور جندی ظهور جمهوری ترکیه فرصتی را فراهم آورد تا اصالحات اخیر به
صو ه برخی قوانین هماناد لغو چادهمسری، حق انالق، حنق ازدوا  بنا    ها با تخواهان ادامه  ابد. کمالیجمهوری

غیرمسلمان، مدنی کردن ازدوا  و االق، و برابری زن و مرد در ارث، کوشیدند حقنوق زن در خنانواده را دذرذنون    
های شهروندی و سیاسی به زننان ماناند حنق انتخناب کنردن و انتخناب       سازند. از سوی د گر، اعطای برخی آزادی

های ذوناذون اجتمناعی  ن در سطوح محلی و ملی و هم این حق تحصیل و اشتغال، مشارکت ا شان در حوزهشد
تنر ن اهنداف اصنالحی    را افزا س داد. دذرذونی موقعیت خانوادذی، اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه   ی از مهم

 (.  67-50: 1396د، نژاخواهان بود )پیرمراد ان و فاامیمصطفی کمال آتاتورک و د گر جمهوری
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، زوجننین در خننانواده از حقننوق و ت ننالیف برابننری برخننوردار هسننتاد  1926پیشننین مصننوب 
(Burcuoğlu, 2018: 454)اور مشترک خوشنبختی  اند بهجه مواد  ادشده، زوجین م لفمو. به

عهده ذیرند. آنها با د بنا  پیوند خود را تضمین نما اد و مراقبت، تربیت و نظارت بر فرزندان را به
ق.م(.  185  د گر زندذی کااد، نسبت به   د گر وفادار باشاد و به کمک   د گر بیا اد )مادۀ 

ند خود را اداره کرده، محنل زنندذی مشنترک خنود را بنا توافنق       زوجین با مشارکت   د گر پیو
های زنندذی مشنترک بنا کنار )فعالینت( و      کااد. زن و شوهر در تأمین نیازها و هز اهتعیین می

موجه منواد  ق.م(. هم این به 186کااد )مادۀ اموال خود و به نسبت توان خو س مشارکت می
ر تحت وال ت ابنو ای و مشنترک والند ن )پندر و     قانون مدنی ترکیه، کودکان صغی 336و  335

 (.Dural et al, 2020; Öztan, 2015)مادر( قرار دارند 
 

 . حقوق تونس4
موجه قنانون ذشرنامنه و اسنااد مسنافرتی مصنوب      در کشور تونم از حدود نیم قرن ذششته، به

. بنه ا نن   1اسنت ، لزوم داشتن اجازۀ پدر  ا همسر برای خرو  زنان بالغ از کشور لغو شده 1975
انور   سنان   ترتیه، امروزه در حقوق ا ن کشور آزادی رفت و آمد و مسافرت برای زن و مرد به

 شود.  اعمال می
و ژه در باد سنوم درآمند و   در فرازهای مختلفی به 2014قانون اساسی جد د تونم مصوب 

 21دارد. اصنل  هنا تأکیند   بر برابری هم  شهروندان در حقوق و فرصت 46و  34، 21، 15اصول 
هم  شهروندان، زن و مرد، در حقوق و ت نالیف برابرنند و در برابنر    »دارد: قانون اساسی بیان می

با ا ن حال، برابری حقوق مورد تأکید قنانون اساسنی   «. قانون بدون هیچ تفاوتی مساوی هستاد
 Democracy Reporting)اجننرا درنیامننده اسننت اننور کامننل در قننوانین معتبننر عننادی بننهبننه

International, 2020: 23.) 
درخصنوص ت نالیف متقابنل زوجنین      1993قانون احوال شخصیه تونم اصالحی  23مادۀ 
خوبی با او زندذی کاد و از هر ک از زوجین با د با د گری به نی ی رفتار کاد، به»دارد: مقرر می

ف و عنادت انجنام   ورر رساندن به وی بپرهیزد. زوجین ت الیف زناشو ی خود را با توجه بنه عنر  
دهاد. زن و شوهر برای هدا ت امور خانواده، تربیت خوب فرزندان، هم این ادارۀ امنور آنهنا   می

عانوان رئنیم   کااند. شنوهر بنه   ازجمله تحصیل، سفر و معامالت مالی با   د گر هم ناری منی  
ر خصنوص  خانواده، با د نفقه همسر و فرزندان را با توجه به تم ن مالی خود و ووعیت ا شان د

هنای زنندذی خنانواده    اجزای نفقه بپردازد. زن اذر اموالی داشنته باشند با ند در تنأمین هز انه     

                                                           
1. Loi No. 1975-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage. 

  .وثائق السفر المتعلق بجوازات السفر و 1975مای  14المؤرخ فی  40القانون عدد 
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ذیری در خصنوص سنفر فرزنندان را از ت نالیف     به ا ن ترتیه، ا ن ماده تصمیم«. مشارکت کاد
 داند.مشترک والد ن می

 

 . حقوق مراکش5
رو  از کشور به اجازۀ پدر  ا شوهر نیناز  ، زنان برای خ2004در حقوق مراکس تا پیس از اصالحات 

موجنه اصنالحات قنانون    بنه (. Immigration and Refugee Board of Canada, 2004)داشنتاد  
 18، زنان ازدوا  کرده  ا مجرد پم از رسیدن به سنن رشند قنانونی  عانی     2004خانواده در سال 

تواناند ذشرنامنه   ۀ فرد د گنری منی  بدون نیاز به اجاز 1قانون خانواده( 209سال تمام شمسی )مادۀ 
نیز بنرای   20082در افت کرده، از کشور خار  شوند. بخشاام  مربو  به ذشرنام  بیومتری مصوب 

هم  اتبام مراکس بدون اعمال تبعیض  ا تف یک بر اساآ جاسنیت  نا وونعیت خنانوادذی حنق      
پنیس از آن،   (. ذفتانی اسنت  1بیانی کنرده اسنت )منادۀ     در افت ذشرنامه سفر شخصنی را پنیس  

نیز لزوم إذن شوهر برای در افت ذشرنامه را لغو کنرده بنود،    1994بخشاام  وزارت کشور در سال 
   (.ADFM, 2003: 38)شد اما ا ن بخشاامه ذاه از سوی مقامات اجرا ی ناد ده ذرفته می

 

 . حقوق الجزایر6

دستخوش اصالحات شنده   بارها 1962قانون اساسی الجزا ر از زمان استقالل ا ن کشور در سال 
خنود بنه    42تنا   39در اصنول   3الجزا نر  1976. قانون اساسنی  (Na’im, 2002: 165-An)است 

های اساسنی و ت لینف دولنت در تضنمین     برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق و آزادی
 4 نر الجزا 2020دسامبر  30ا ن حقوق برای هم  شهروندان تأکید دارد. هم این قانون اساسی 

همن  شنهروندان   »موجه ا ن اصنل،  کاد. بهجا ی شهروندان تصر ح میبر حق جابه 49در اصل 
حق انتخاب آزادان  محل اقامت خود و حرکت و نقل م ان آزادانه در قلمرو کشور را دارند. حنق  

                                                           
بتافیش القانون رقنم   (2004 فبرا ر 3) 1424من ذی الحج   12صادر فی  1-04-22ظهیر شر ف رقم . مدونه االسره: 1

   .418 ، ص2004فبرا ر  5الصادرۀ  وم الخمیم  5184الجر دۀ الرسمی  رقم . بمثاب  مدون  األسرۀ 03-70
 (https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.htmقابل دسترسی در: )

 ( المحدث بموجبه جواز السفر البیومتری.2008أکتوبر  23) 1429من شوال  23صادر فی  2-08-310مرسوم رقم . 2
Décret n° 2-08-310 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) instituant le passeport biométrique. 

 https://www.passeport.ma/ar/Home/Reglementation قابل دسترسی در سا ت رسمی وزارت کشور مراکس:  
قوانین اساسی متعددی داشته است. نخستین آن مربنو    1962 ر از زمان استقالل خود در سال . جمهوری الجزا3

 است. 1963به سال 
4. Journal Officiel de la République Algérienne No.° 82, 30 décembre 2020 (https://www. 

joradp.dz/TRV/FConsti.pdf).  

https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf
https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf
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ورود و خرو  از قلمرو ملی برای همه تضمین شده است. هرذونه محندود ت بنرای ا نن حقنوق     
ا ن قنانون در  «. پش ر استموجه تصمیم مستدل مقام قضا ی ام انمدت محدود و به تاها برای

بر برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق اساسنی و   37و  35، 34اصول متعددی چون اصل 
قنانون   37موجه اصنل  وظیف  دولت در برقراری شرا   الزم برای تحقق ا ن امر تأکید دارد. به

شهروندان در برابر قانون برابرند و حق برخورداری از حما ت »ن کشور، ا  2020اساسی مصوب 
قانونی   سان را دارند بدون ام ان اعمال تبعنیض بنه دلینل ]شنرا  [ والدت، ننژاد، جاسنیت،       

در راستای اجرای اصول مقرر در «. عقیده  ا هرذونه شرا    ا ووعیت شخصی  ا اجتماعی د گر
های ذششته شاهد تغییراتی در جهت ارتقای حقوق فنردی  در دهه قانون اساسی، قوانین الجزا ر

 و والد ای زنان و مادران بوده است. 
موجه بخشاام  وزارتی ، خرو  زنان بدون همراهی پدر  ا شوهر به1979در الجزا ر در سال 

ذرفته از سوی فعاالن حقوق زنان، ا ن مماوعینت و  مماوم ذرد د، اما به دلیل اعتراوات صورت
. در ادامنه و  (Hamel, 2006; Levy, 1997)لغو شند   1981آمیز سرانجام در مارآ ح م تبعیض

در قانون خانوادۀ الجزا ر، برخی قواعد حنوزۀ خنانواده در راسنتای     2005پم از اصالحات سال 
، زننان متنأهلی   2005ذرفته در سنال  حما ت از زنان دچار تحول شد. براساآ اصالحات صورت

خار  از کشور دارند د گر نیاز بنه ارائن  اجنازۀ همسنر ندارنند. ا نن اصنالحات         که قصد سفر به
نامن  خنرو  از کشنور    هم این ا ن ام ان را برای زنان مطلقه فنراهم نمنود کنه بتواناند اجنازه     

فرزندان صغیر خود را امضا کااد. ا ن درحالی است که پنیس از اصنالحات ننامبرده، تاهنا پندر      
 .(Ben, 2018)ز کشور فرزندان را صادر کاد توانست اجازۀ خرو  امی

هنیآ تفناوتی در خصنوص مندارک موردنیناز بنرای        1راج  به اسااد و مدارک سنفر  2014قانون 
شهروندان بالغ از جهت جاسیت  نا وونعیت خنانوادذی قائنل نشنده اسنت. بنا وجنود ا نن، در فنرم           

والد ن او، صرفاً ذکنر ننام و ننام    درخواست ذشرنامه برای زنان شوهردار عالوه بر مشخصات متقاوی و 
 .2(7و  6خانوادذی همسر نیز الزامی استد درحالی که برای مردان متأهل ا ن الزام وجود ندارد )مواد 

 36قانون خانواده در خصوص رواب  زوجین و حقوق و ت الیف آنها در برابر   د گر در منادۀ  
رواب  زناشنو ی و ت نالیف زنندذی     ( حفظ1زوجین موظفاد به: »دارد: بیان می 2005اصالحی 
( هم ناری در خصنوص حفنظ    3( معاشرت نی و و احترام، مودت و رحمت متقابنل،  2مشترک، 

( تبنادل نظنر )تشناور( در ادارۀ    4مصالح خانواده و مراقبت از فرزندان و تربیت نی وی ا شنان، و  

                                                           
 ،  تعلنق بسنادات و  2014فبرا نر سنا     24الموافق لنن   1435ربی  الثانی عام  24مؤرخ فی  14 - 03قانون رقم . 1

 وثائق السفر.
Loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents 

de voyage. 

 واست اسااد هو تی وزارت کشور جمهوری الجزا ر، قابل دسترآ:سا ت رسمی درخ. 2
https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil 
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در  1984 خنانواده  قنانون  نیشن یپمتن در ]...[«. ذشاری در والدت فرزندان امور خانواده و فاصله
حنشف شنده    د ن بود که در قنانون جد  بیای شدهپیسزن  یاااعت از شوهر برا فیت ل 39 ۀماد
 (.Mahieddin, 2006: 44) است
 

 . حقوق مصر7
موووم لزوم إذن شوهر برای خرو  زوجه از کشور، از مسنائلی اسنت کنه در محافنل حقنوقی و      

بود. برخی لزوم وجود إذن شوهر را امری بد هی مراج  قضا ی کشور مصر محل اختالف و بح  
الرجال قوامون علی الاسا بمنا  »دانستاد. ا ن دسته به آ   شر فه و برذرفته از اح ام شر عت می

و ت لینف تم نین زن از شنوهر اسنتااد      1«فضل اهلل بعضهم علی بعض و بما انفقوا منن امنوالهم  
در ذشر زمنان و وارد شندن زننان بنه عرصن        کردند. ذروهی د گر با توجه به تحوالت جوام می

دانسنتاد.  ای و اجتماعی، ا ن ح م را نیازماد تعند ل و بنازبیای منی   های حرفهاجتمام و فعالیت
 ا ن اختالف نظر در آرای قضا ی نیز راه  افت.  

 4سرانجام د وان عالی قانون اساسی مصر به ا ن اخنتالف پا نان داد و در ح منی کنه در تنار خ      
دهند زن  ( صادر نمود، اعالم داشت مقرراتی که بنه منرد اجنازه منی    243)پروندۀ شمارۀ  2000 نوامبر

و  8الخرو  نما د، خالف قانون اساسی است. د وان عالی در ح م خود اعالم نمود منواد  خود را مماوم
 3937مقررۀ وزارت امور داخلی )وزارت کشور( بنه شنمارۀ    3و مادۀ  1959سال  97قانون شمارۀ  11

ماظنور خنرو  از کشنور إذن    داشت برای صدور  ا تمد د ذشرنام  زن بنه که مقرر می 1996به تار خ 
قنانون اساسنی وقنت مصنر      41 اصنل قانون اساسنی اسنت. در    41همسر وروری است، خالف اصل 

اسنت مگنر در    یاست کنه مصنون از تعند    یعیحق اب ک  یفرد یآزاد»آمده است:  1971مصوب 
را محدود کنرد مگنر    س آزاد ا و  فیتوق ،یبازداشت، بازرس توانیرا نم یفرد چیهموارد ارت اب جرم. 

االجنرا ذنردد.   الزم قین و تحق یاسناآ بررسن   بر ا باشد  یعموم تیمربو  به حفظ اما کهی در موارد
. «د ن نما صادر یاساآ مقررات قانون بر یدادستان عموم ا  تیبا صالح یقاو یست را با مربواه ح م

 یشنهروندان در مقابنل قنانون مسناو     یتمنام »ا نن کشنور،    1971ق.ا.  40اصنل  موجه هم این به
 .2«ندایمساو یعموم فیحقوق و ت ال ینژاد دارا ا  مشهه، زبان ت،یهستاد. آنها بدون توجه به جاس

                                                           
 34سورۀ نساء: . 1
ذفتای است قانون اساسی در مصر دارای تار خ   اوالنی و البته تحوالت بسیار است. نخسنتین قنانون اساسنی     .2

منورد   2014و  2012هنای  مصنر در سنال   1971سنید. قنانون اساسنی    تصنو ه ر به 1879ا ن کشور در سال 
معتبنر و   2019ذرفتنه در سنال   با اصالحات صنورت  2014اکاون قانون اساسی مصوب بازبیای قرار ذرفت. هم

تنار خ  »ای بنا عانوان   االجرا است. برای ااالعات بیشتر پیرامون تار خ   قانون اساسنی مصنر، ر.ک. مقالنه   الزم
 رسانی دولت مصر به آدرآ:شده در سا ت رسمی ااالمماتشر« صریالدستور الم

https://www.sis.gov.eg/section/10/2128?lang=ar 

https://www.sis.gov.eg/section/10/2128?lang=ar
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ا ن ح م د وان عالی مورد استقبال فعاالن حقوق زنان در ا ن کشور قرار ذرفت. تا پنیس از  
نینز   2001ا پندر بنرای خنرو  زن از کشنور الزامنی بنود. در ادامنه و در سنال         آن إذن همسر  

ای بنرای  ها ی برای اصالح قانون احوال شخصنیه در ا نن زمیانه صنورت ذرفنت و ال حنه      تالش
 تصو ه نرسید. تضمین آزادی زنان برای خرو  از کشور نوشته شد، اما سرانجام به

مده است که ماعی وجود ندارد که در قوانین مینان  در ح م د وان عالی قانون اساسی هم این آ
جا ی و مقررات صدور، تمد د  ا ابطال ذشرنامه و اح ام مربنو  بنه   حق اساسی زنان برای سفر و جابه

سنال   1قنانون ش.   1وظا ف زناشو ی او در برابر خانواده تعادلی برقرار ذردد. در همنین راسنتا، منادۀ    
مقرراتی را بنرای فنرا بنروز اخنتالف مینان       1ل احوال شخصیهراج  به اح ام دادرسی مسائ 2000

تواند بنرای  بیای کرد که بر اساآ آن هر ک از زوجین میزوجین در خصوص سفر زو   ا زوجه پیس
( قاونی األمنور الوقتین    اختالفات پیرامون سفر د گری به خار  از کشور به دادذاه احنوال شخصنیه )  

ان ارفین ح م تجو ز  ا مان  سنفر زو   نا زوجنه را صنادر      مراجعه کاد. قاوی پم از شایدن سخا
توانند  پش ر است و شوهر نمیکاد. به ا ن ترتیه، صدور مماوعیت خرو  تاها از سوی دادذاه ام انمی

 (.  2016الخرو  نما د )الشاذلی، صرفا از ار ق مراج  اداری زن خود را مماوم

، بنه اصنل   53و  11صالحی در اصنل  ا 2014ذفتای است قانون اساسی کاونی مصر مصوب 
ها و مماوعیت هرذونه تبعیض ازجملنه بنه دلینل جاسنیت     برابری شهروندان در حقوق و آزادی

آزادی »دارد: ا ن قانون نیز ومن تصر ح به حق آزادی رفت و آمد بیان می 62تأکید دارد. اصل 
ی نبا ند از خنرو  از قلمنرو    جا ی، اقامتگاه و مهاجرت با د تضمین ذردد. ]...[ هیچ شهروندجابه

کشور ما  ذردد، در بازداشت خانگی قرار ذیرد  ا از اقامت در م ان مشخصی ما  شود مگر بنه  
 «.دلیل دستور قضا ی مستدل برای مدت مشخص و در موارد معین در قانون

در خصوص اح ام نفقه و برخی مسائل احنوال شخصنیه،    1920مصوب  25قانون شمارۀ  1مادۀ 
تواند از مازل زناشو ی خار  شود بدون آن ه حنق نفقنه خنود را ازدسنت بدهند      را که زن میمواردی 
شود که روا ت صر ح  ا ونمای شنوهر بنرای آن وجنود دارد. زن     کاد که شامل مواردی میبیان می
تواند شوهر کاونی  ا پیشین خود را به دلیل عندم پرداخنت د نون خنود ماناند نفقنه و سنا ر        نیز می

 (.  حق الزوج  ما  زوجها من السفرالخرو  نما د )ی از ار ق درخواست از دادذاه مماومحقوق مال
 

 . حقوق کویت8
)معنادل   2009اکتبنر   20شنابه  دادذاه قانون اساسی کو ت در ح م تار خی خود در تار خ سه

                                                                                                                                        
هنای  جمهوری مصر، قابل دسترآ در سنا ت رسنمی مرکنز پنژوهس     1971بر اساآ ترجم  فارسی قانون اساسی 

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132290 مجلم شورای اسالمی ا ران:
 ه.فنی شنأن تاظنیم بنعض أووام و إجنراءات النتنقاوی فی مسائل األحنوال النشخصی 2000لنسا 1 القانون رقم. 1
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، لزوم وجود إذن شوهر برای زن پیس از خرو  از کشور را امری خنالف قنانون   1(1388مهر  28
 15موجه ا ن ح م، باند نخسنت منادۀ    (. به2009ساسی و حقوق اساسی زن دانست )غر ه، ا

ذشرنامنه مسنتقل بنرای    »داشنت  که مقرر می 2راج  به ذشرنامه 1962مصوب  11قانون شمارۀ 
آن  31و  30، 29و ژه منواد  ، خالف قانون اساسی به«شود مگر با روا ت شوهرزوجه صادر نمی

مقابل قانون، آزادی فردی و حق رفت و آمد استد چراکه آزادی رفنت و   راج  به حق برابری در
پنم از آن   یخ ح نم تنار   ن ن ا جا ی در هر زمان از حقوق اساسی هر شهروند است.آمد و جابه

د نمنو اسنتدالل   ه،کرد ارح دعوا یبدودر دادذاه شوهرش  هیعل یت همسر کو ک شد که  صادر
بنرای  ذشرنامه اجازۀ أخش از دادن  یوشوهر است.  «یساسخالف قانون ا» قانونی  ادشده که باد
بندوی   ذناه د. دادرک خودداریاز کشور  ا شاناز خرو   یریجلوذبا هدف  یو فرزندان به وخود 

 ارجام داد. یدرخواست را به دادذاه قانون اساس
 ت بندون رونا   یاجداذانه  توان ذشرنامیبه زن نم»داشت: قانون ذشرنامه مقرر می 15مادۀ 

مسنتقل داده   ذشرنامنه آنهنا   یقنانون  اندذان  نما ت بدون رونا  محجورشوهر اعطا کرد. به افراد 
سال میالدی کامل برای زن و منرد   21قانون مدنی کو ت سن رشد را سن  96مادۀ «. شودینم

مقرر داشته است که پم از آن هر شخص اهلیت کامل بنرای هرذوننه تصنرف قنانونی ازجملنه      
  ابد.میدرخواست ذشرنامه 

کو ت درخصنوص آزادی رفنت و آمند )حر نه التاقنل( مقنرر        1962قانون اساسی  31مادۀ 
 دین مق ا ن محل اقامت محدود کردن  ا آنها  یبازرس ا نمودن  یزندان ا افراد  یریدستگ»دارد: می

 درانسنانی   چیمگر ابق اح ام قانون. و هن  یست،ن ز رفت و آمد آنان جا ا اقامت  یآزادساختن 
قنانون اساسنی    29و  30، 7هم این منواد  «. ردیذیقرار نم زیآمنیرفتار توه ا ش اجه  معرا

 .  3ا ن کشور به برابری شهروندان، آزادی ا شان و مماوعیت تبعیض به دلیل جاسیت تأکید دارد

رفت و  یآزاد یاسالم نیقوان»رأی خود چاین استدالل کرده است: در قانون اساسی دادذاه 
سنورۀ توبنه،    112است )مستفاد از آ ات مختلف قرآن چون آ ن   قرار داده  عام ۀدقاع ک را  آمد
سورۀ ملک که توصی  عام به سفر و ذنردش در زمنین بنرای تندبر،      15سورۀ انعام و آ    11آ   

                                                           
 . م 2009ن أکتوبر م 20ه الموافق  1430، بتار خ األول من شهر ذو القعدۀ (256) ح م المح م  الدستور   رقم .1

 متن کامل رأی دادذاه در سا ت رسمی مجلم ملی کو ت قابل دسترسی است:
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1620 

 .(1962/ 11فی شأن جوازات السفر ) 1962لسا   11قانون رقم  .2
در برابنر   یعمنوم  فیوق و ت نال برابرنند و در حقن   یانسان تیافراد مردم در شخص»قانون اساسی کو ت:  29. مادۀ 3

 30منادۀ   .«دانست جدا گر  د آنها را از  توانینم ن زبان و د ا نژاد و  ا دارند و بخاار جام و  مساوات قانون
دارد: قنانون اساسنی کو نت بینان منی      7منادۀ   .«اسنت شده نیتضم یفرد یآزاد»دارد: قانون اساسی مقرر می

 ونند یپ گر  ند   نسنبت بنه   یارین و هم یاجتمنام بنوده، هم نار    یهنا ه ن او مساوات پ یو برابر یعدالت، آزاد»
 .«هموااان است انیدر م یمستح م
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اسنت کنه     یاسنتثاا امری آن بر  ت محدوداعمال و کاد( آموزی، تعلم و کسه روزی میعبرت
 عقا ند محافظنت از  و بنرای مصنالح عمنومی بنا هندف       -ینزان الزم به م -ورورت در مواردفق  
 «. استپش ر ی ام اناسالم آدابو  حیثیتحفظ  ا ، ی، حفظ سالمت عمومیاسالم

ذشرنامه را  همراه داشتنحق در افت و  ،زنباشد  ا مرد  ،هر کو تی» :دفزوا هم این دادذاه
بل ه عالوه بر ا نن،   دوی به دولت کو ت استتعلق  نشانگرتاها نه حقدارد، با توجه به ا ا ه ا ن 

آن را با  یعیحق اب ک عاوان به ت کو یقانون اساسکه آزادی شخصی است  ی از مظاهرمظهر
بنه م نان    یانتقنال از م نان  «. »کادیاصول خود از آن محافظت م باه و داشت مصونن خود ومت
حنق   ک ن شنود و  یمن  یتلقن  یصشخ یاز آزاد یاکشور و بازذشت به آن، شاخه خرو  از، گر د

 هاعهدنامهو ، بر آن تأکید دارند در دنیا یاساس نیشده است، که اکثر قوان نییآن تع یبرا اصیل
حقنوق بشنر    یجهان ی اعالمماناد  ه است،وستیپ هابه آن ت کوکه دولت  یالمللنیب یهاثاقیم و

برخالف ا ن مقنرر  اعتراا  مورد قانونیمتن درحالی که ». «اندکرده نیتضم، آن را 1948سال 
، قرار داده اسنت مستقل   ذشرنام افت دربرای  وجهز را عدم جوازکه اصل  هیترت نه ا ، بداشته

محنروم  مستقل  ذشرنامه در افت حق بالغ رشید را از وج ز امر ن ا .شوهر ت روا درصورت گرم
 ن بانابرا و ، وی تیانسنان  بنه  توهین )تجاوز( ،او ۀاراد ازبین بردن ای که نما انگرذونهبه سازدمی

 .«باشدمیاو  رفت و آمدو حق  یآزادمحدودکاادۀ  دلیل موجهبدون 
او از  ینافرمنان  یاستقالل شنخص زن لزومناً بنه معانا    »کرد که  ح در ح م خود تصر دادذاه
خنود   یخودذرفتن ذشرنامه مستقل به ا ه بر ا یمبا دلیلی وجود ندارد چی، و هستیشوهرش ن

دهند،  کناهس   را شوهر، نقس کرده فیضعتاو با همسرش را   خانواده باشد، رابط الحز ان مصبه 
 یلغو نقس شوهر در زنندذ  یح م به معاا ن ابه ا ن ترتیه، «. سله کادرا حقوق مشروم او  ا 

 ، رفنت و آمند  ذشرنامه زن در در افتحق رسمیت شااختن بل ه تاها با هدف به ،ستین  یزناشو
 است.برای افراد انسان صادر شده  یاساس حق ک  عاوانبهو مسافرت 

 احنوال کنه قنانون    داردنظنر خنود بینان منی     د یتأ دادذاه قانون اساسی کو ت هم این در
 جبنری ح نم   یکرده است که اجرا ح تصر 88 ۀدر ماد 1984سال مصوب  51 ۀشمار یهشخص

ازجمله محرومیت  ردد،آثار نشوز بر زوجه تحمیل ذاست  یو کاف ستیبر زن مجاز ن لزوم تم ین
به دلیل وجود ونرر   االق از دادذاهدرخواست ق.ا.ش( و حق زو  برای  87زوجه از نفقه )مادۀ 

 و باد 126خود چون مهر ه )مادۀ  مالی حقوق از )التفرق للضرر( با محروم شدن زوجه از بخشی
 .ق.ا.ش( 130مادۀ « ب»

واند بنا فنرد محرمنی بنرای انجنام      تزوجه می»ق.ا.ش تصر ح دارد که  91ذفتای است مادۀ 
فر ض  حآ سفر کادد هرچاد زو  إذن نداده باشد و زوجه ]در ا ن صورت[ مستحق نفق  حضنر  

خنرو  زوجنه بنرای امنور     »ق.ا.ش،  89موجنه منادۀ   هم این بنه «. برای مدت سفر خواهد بود
 «.رودشمار نمیمشروم  ا کار مباح تا زمانی که کار او ماافی مصلحت خانواده نباشد، نشوز به
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 . حقوق اردن9
بیای کرده بود که صندور ذشرنامن  عنادی    پیس 12در مادۀ  19691قانون ذشرنام  اردن مصوب 

ماظور سفر به خار  از کشنور مانو  بنه اجنازۀ م تنوب      مستقل برای زوجه  ا فرزندان صغیر به
موجه اصنالح  م بهماسوخ شد و از آن پ 2013شوهر  ا ولی است. اما ا ن مادۀ قانونی در سال 

تواند از کشور خنار  شنودد بنه ا نن     ذرفته، زن نیز ماناد مرد بدون نیاز به إذن همسر میصورت
ترتیه، امروزه زن و مرد در خصوص صدور ذشرنام  مستقل در جا گاه برابر قرار دارند. هم این 

زوجنه و فرزنندان   تواند شامل ا ن قانون، ذشرنام  عادی صادرۀ برای شوهر می 11موجه مادۀ به
 صغیر ز ر شانزده سال او باشد.  

قانون احوال شخصنیه   79تا  39حقوق و ت الیف زوجین نسبت به   د گر عمدتاً در مواد 
موجه ا ن قانون، هر ک از زوجین ملزم به حسنن  آمده است. به 2019مصوب  15اردن ش. 

ین احتنرام، دوسنتی و   معاشرت، رفتار نی و و وفاداری )احصان( نسبت بنه د گنری، و هم ان   
(. شوهر نبا د مان  د دار 77همدردی )دلسوزی( متقابل و حفظ مصلحت خانواده است )مادۀ 

زوجه با خانواده )والد ن، اجداد، اوالد، خواهر و برادر( خود به نحو متعارف شود و زوجه با ند  
تم ن منالی   (. پرداخت نفقه همسر متااسه با78در امور مباح مطی  همسر خود باشد )مادۀ 

ق.ا.ش(.  71تا  59عهدۀ شوهر است )مواد شوهر با رعا ت نیازهای متعارف و وروری زوجه به
اش، مس ن و اثاث مازل متااسه را در محل اقامت  ا کنارش  شوهر باتوجه به ووعیت مالی»

کاد و زن پم از ذرفتن مهر   حال )معجل( خود، با د بنه پینروی از شنوهر در آن    فراهم می
زندذی کاد و به هر م انی که شوهر برذز د حتی خار  از کشور، ماتقل شود، مشنرو   محل 

به آن که مورد اعتماد و ا من بوده و در ومن عقد شر  خالف د گری نشده باشند. چاان نه   
مسن ن با ند   (. »72)منادۀ  « زن از ا ن امر سرپی ی کاد از حنق نفقنه محنروم خواهند شند     

د در آن مصالح د ای و دنیا ی خود را اقامه کاد و جان و مالس ای باشد که زوجه بتوانذونهبه
 (. 73)مادۀ « در آنجا در امان باشد

 

 . حقوق افغانستان  10

راج  به برابری هم  شهروندان اعنم از زن و   22در مادۀ  1382قانون اساسی افغانستان مصوب 
مماوم است. اتبام افغانستان اعم هرنوم تبعیض و امتیاز بین اتبام افغانستان »دارد: مرد مقرر می

ق.ا.  39هم انین منادۀ   «. باشناد از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجا ه مساوی منی 

                                                           
 :«د وان التشر   و الرای». قابل دسترسی در سا ت 1969لسا   2قانون جوازات السفر رقم . 1

http://www.lob.jo/?v=1.14&url=ar/Home  

http://www.lob.jo/?v=1.14&url=ar/Home
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هر افغان حق دارد بنه هنر نقطن     »جا ی و خرو  از کشور تصر ح دارد: راج  به حق آزادی جابه
وم قنرار داده اسنت. هنر    کشور سفر نما د و مس ن اختیار کاد مگر در ماااقی که قنانون ممان  

 ]...[«.افغان حق دارد مطابق به اح ام قانون به خار  افغانستان سفر نما د و به آن عودت کاد 
 13941اح ام مربو  به نحوه و شرا   صدور ذشرنامه در قانون پاسپورت افغانستان مصنوب  

انور  بنه  -ل تمامسا 18 عای  -آمده است. بر اساآ ا ن قانون، افراد پم از رسیدن به سن رشد
تواناد درخواست صدور ذشرنامه دهاد. زنان بالغ مجرد و شوهرکرده بنرای خنرو  از   مستقل می

قانون پاسپورت در خصوص مدارک  19کشور و ذرفتن ذشرنامه نیاز به اجازۀ شوهر ندارند )مادۀ 
بنان بنر ا نن    . البته با تحوالت اخیر در افغانستان و تسل  ذنروه اال 2الزم برای صدور پاسپورت(

کشور، احتمال تغییر قانون اساسی و به تب  آن، قوانین عادی در ا ن کشنور در راسنتای ا جناد    
.در همنین راسنتا، سنخاگوی دولنت     3های ذسترده برای زنان وجود داردمحرومیت و محدود ت
های جد ند بنرای خنرو  از کشنور بنرای      ومن اعالم محدود ت 1400موقت االبان در اسفاد 

تمامی شهروندان افغانستان، بیان داشت از ا ن پم، زنان بدون همراهی محرم اجنازۀ خنرو  از   
تر برای تردد انفرادی زنان در سفرهای داخلی افغانسنتان  ها پیسکشور را ندارند. ا ن محدود ت

 (.09/12/1400خبرذزاری اسپوتایک، نیز وو  شده بود )
 

 حقوق عربستان سعودی. 11
تر ن کشورها در زمیا  برخنورداری از مقنررات نناقض حقنوق     شدهعربستان سعودی از شااخته

نظام وال   الرجنل علن    « )نظام وال ت مردان بر زنان»تر ن ا ن قوانین وجود زنان است که مهم
ی امننر زن بننرا یِولننموجننه آن، موافقننت ( در نظننام حقننوقی ا ننن کشننور اسننت کننه بننهالمننرأۀ
 ا شوهر، پدر عبارت است از  (االمر یول) امر یولهای مهم زندذی او وروری است. ذیریتصمیم
. ا ن وال ت به نحوی اسنت  ماناد فرزند پسر در نبود شوهر ،در خانواده گر هر مرد بالغ د ا برادر 

تانزل   که بر هم  شئون زندذی زن از تولد تا وفات سا ه اف اده و زن را به مرتب  انسنان صنغیر  
داده است. مقررات مربو  به وال ت مردان بر زنان خانواده عمدتاً به صورت متون قانونی رسنمی  

 نبوده، بل ه برذرفته از آرای فقهی است.

                                                           
وزارت عدلینه.   1394/6/14تنار خ   78قانون پاسپورت: فرمان تقایای رئیم جمهوری اسالمی افغانستان شنمارۀ   .1

 (http://law.acku.edu.af/fa/download/file/fa/19356/78166)متن قابل دسترسی در لیاک 

 https://www.econsulate.gov.af/passport.html :وزارت امور خارجه افغانستان یبخس کاسول یرسم ت سا .2

 .1400 مرداد 24 مشهد، در افغانستان اسالمی جمهوری سرکاسولگری حقوقی کارشااآ رحیمی خانم با مصاحبه
وی کارشااسی ارشند حقنوق   مصاحبه با خانم مژذان نامه عظیمی وکیل دادذستری در هرات افغانستان و دانشج. 3

 .1400شهر ور  14خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در تار خ 

https://www.econsulate.gov.af/passport.html
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های اخیر شاهد تعند ل نظنام وال نت منردان بنر زننان خنانواده        در عربستان سعودی، در سال
جنوالی   30)برابنر بنا    1440ذ قعنده   27تار خ موجه فرمان سلطاتی به ا م. در ا ن راستا، بهبوده

سال حق مسافرت به خار  از کشور را بندون نیناز    21، زنان باالی 1ش(1398مرداد  8م. و 2019
به داشتن اجازۀ ولی )شوهر، پدر  ا برادر( کسه کردند. ا ن ح م سلطاتی در روزنام  رسنمی ا نن   

تحوالت عمدتاً در چارچوب برنام  تحنول  . ا ن 2ماتشر شده است 2019جوالی  2کشور در تار خ 
، با هدف افنزا س نقنس اقتصنادی زننان در     3عربستان سعودی 2030انداز اقتصادی کشور و چشم

 (.UN expert, 2017) برنامه( صورت ذرفته است 24جامعه و مشارکت ا شان در بازار کار )هدف 
 

 . حقوق ایران12
زننان شنوهردار    ،1351اسفاد  10ون ذشرنامه مصوب قان 18 ۀماد 3موجه باد در حقوق ا ران، به

تواناد ذشرنامه در افت کااد. ا ن ح م پنیس  میشوهر  یسال تمام با موافقت کتب 18ولو کمتر از 
. 4بیانی شنده بنود   نینز پنیس   1311دی  20قنانون تنشکره )ذشرنامنه( مصنوب      11مادۀ  از آن در

از  که در ا ن صورت، خود عدول کاد ۀاجازاز صدور ذشرنامه از  پم تواند حتیهم این شوهر می
 .قانون ذشرنامنه(  19)مادۀ  تا رف  مان  وب  خواهد شد و ذشرنامه یریذشرنامه جلوذ ۀخرو  دارند
بنه   ،کنرده  اریاخت یشوهر خارج کهینخار  هستاد و زنا میکه با شوهر خود مق یزنانذفتای است 

 .(41: 1397هستاد )فالحتی،  یشر  مستثاا ن اند از مانده یباق یران ا تیتابع
تواناد با مراجعه بنه  شوند، میالخرو  میزنانی که از سوی همسر مماوم ی،در موارد اوطرار

دادسرای محل س ونت خود از مقام دادستان تقاوای رف  مماوعیت خرو  خنود را نما اند. در   
آن حداکثر ظرف سه  ردّ ا م لف است نظر خود را اعم از قبول درخواست  ا ن صورت، دادستان

حلی برای مش ل خرو  زنان از کشنور  تواند ذاه راها ن فرا اد قضا ی هرچاد میروز اعالم دارد. 

                                                           
( و تنار خ  684القاوی بالموافقه علی قرار مجلنم النوزراء رقنم )    27/11/1440( مورخ 134االمر السامی رقم )م/ .1

 بتعد ل نظامی وثائق السفر و االحوال المدنیه.   27/11/1440

 (.https://www.uqn.gov.sa)ام القری  .2
 .أم القرى هی أول جر دۀ تصدر فی الممل   العربی  السعود   الحد ث  وهی کشلک الجر دۀ الرسمی  للممل  

 .2030رؤ   السعود   ، برنامآ التحول الواای. 3
امنن  تحننول عربسننتان سننعودی   بننرای تووننیحات بیشننتر در خصننوص برنامننه، نننک: سننا ت رسننمی برن     

(https://www.vision2030.gov.sa/ar/) 
زن و شوهر و  نا هر نک از آنهنا(    برای  ک خانواده )» دارد:مقرر می 1311 ید 20قانون تشکره مصوب  11 ۀماد .4

 در افنت داشنت. صندور    توان  ک تشکره صادر نمود و معادل قیمت  ک تنشکره هجده سال می با اوالد کمتر از
ا ن قنانون  «. زو  خواهد بودۀ کره علیحده برای زوجه به تاها ی  ا با اوالد کمتر از هجده سال ماو  به اجازتش
 ماسوخ ذرد د. 1351قانون ذشرنامه  42موجه مادۀ به

https://www.uqn.gov.sa/
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( وجنود تفاسنیر مختلنف از    1همراه دارد، هم نون  ها و مش الت بسیاری بهباشد، اما محدود ت
بر بنودن رونند   ن( دشوار و زما2نزد مراج  قضا ی و مشخص نبودن مصاد ق آن، « اوطرار»واژۀ 

ناپش ر به زن ماناد ازدست دادن موقعیت شرکت در مسنابقه  نا   ( ورود خسارات جبران3قضا ی، 
 ( ام ان مخالفت دادستان با درخواست زوجه. 4نشست علمی مشخص، و 
تواناد از ار ق شرو  قراردادی ومن عقد ن ناح  نا عقند الزم خنار      با وجود ا ن، زنان می

نام  رسمی به زوجه تواند ای  ک وکالتی را با شوهر شر  کااد. شوهر میاد گر، چاین اجازه
برای انجام امور مربو  به ذشرنامه و موافقنت بنرای خنرو  از کشنور بنرای مندت مشنخص  نا         

رو استد ازجملنه  بهحل قراردادی نیز با مش الت مختلفی رونامحدود وکالت بالعزل دهد. ا ن راه
ها از ا ن درخواست، اعتبنار و قابلینت   ه، نحوۀ برخورد و تلقی خانوادهنامنحوۀ نگارش متن وکالت

اجرا ی و استاادی آن در مراج  اداری و قضا ی کشور. ا ن امر کارا ی عملی شرو  قراردادی را 
 رو ساخته است.با چالس جدی روبه

د و که قصد تشرف به م ه معظمه را دارنن  یبانوان شوهردار برایصدور ذشرنامه در خصوص 
شنده از سنوی   شورای نگهبان در پاسخ به پرسس مطنرح  ،شوندیبا ممانعت شوهر خود مواجه م

 1352نظر   خود را بنه شنمارۀ    1363تیر  19وزارت کشور )و سازمان حآ و ز ارت(، در تار خ 
مجنوز  قانون ذشرنامنه ]پیرامنون ونرورت     18[ مادۀ 3باد ااالق ]»اعالم داشت مبای بر ا ا ه 

 .1«االسالم بر ذمه دارند با مواز ن شرعی مغا رت داردنسبت به بانوانی که حجه [شوهر یکتب
قنانون   18 ۀمناد  3مقنرارت باند    یکنه در اجنرا   یاز افراد نیخش تضمأ یدادستان قانوناً برا

 صیصنورت تشنخ   ندارد و صرفاً در یاریاخت اد، نمایم افت ذشرنامه مجوز خرو  از کشور را در
 ۀمناد  3ول درخواست به زنان شوهردار مجوز صدور ذشرنامه را به استااد باند  مورد اوطرار با قب

 .2د نمایقانون ذشرنامه صادر م 18
در خصوص زنانی که شوهر ا شان غا ه  ا محجور هستاد قانون س وت دارد. با د ذفنت در  

جنه را  توان برای قیم  ا امین شوهر سمت نیابت در زمیا  صدور مجوز خنرو  زو ا ن موارد نمی
جای شوهر و اختیار وی در توان قائل به جا گز ای دادستان بهرسمیت شااخت. هم این نمیبه

خنرو  از   ۀاجناز  ،یحسب امورقانون و  یبه مقررات قانون مدنذیری شد. ز را با توجه ا ن تصمیم
 باشدد هم اان که درخصوص إذن ن ناح مین ا امین غا ه  محجور میق اراتیاز اخت وجهز کشور

عنالوه، اصنل کلنی، اهلینت     ق.م(. به 1044دختر باکرۀ رشیده درصورت غیبت ولی قهری )مادۀ 
ق.م( و ا جناد   1210و  958زوج  بالغ عاقل رشید برای استیفای حقوق مدنی خود است )مواد 

                                                           
 قابل دسترسی در سامان  جام  نظر ات شورای نگهبان:  . 1

(http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=byPAd6EDz1E=&TN=sLn161hHMy3umtCIuWPw 
QfiDA2AcL+Ge. ) 

 .24/03/1389، به تار خ 1329/7 ۀشمارمشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضا یه به    نظر .2

http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=byPAd6EDz1E=&TN=sLn161hHMy3umtCIuWPwQfiDA2AcL+Ge
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=byPAd6EDz1E=&TN=sLn161hHMy3umtCIuWPwQfiDA2AcL+Ge
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محدود ت برای اجرای حقوق و آزادی فردی نیاز به تصر ح قنانونی دارد. هم انین هندفی کنه     
عمال ا ن محدود ت هرچاد قابل نقد دنبال کرده، با غیبت  ا حجر شنوهر ماتفنی   ذشار از اقانون

انور مسنتقل قنادر بنه     کاند زوجنه بنه   است و اصل آزادی فردی و اهلیت کامل افراد اقتضا منی 
درخواست ذشرنامه باشد. باابرا ن در ا ن فرا، احراز غیبت  ا حجنر شنوهر در مرجن  قضنا ی     

 ه صدور مجوز خرو  از سوی مقام دادستان نخواهد بود. صالح کافی است و د گر نیاز ب
کرده و مادران از بسیاری اختینارات و حقنوق   اور کلی در نظام حقوقی ا ران، زنان ازدوا به

اند. دلیل ا ن امر عمدتاً ا ن است که برابر قنوانین  در امور مهم زندذی خود و فرزندانشان محروم
قانون مدنی( و وال ت تاها به پدر  1105شوهر است )مادۀ  کاونی، ر است بر خانواده از خصائص

قانون مدنی(. باابرا ن منادر ا راننی از دو جا گناه     1180و جد پدری اختصاص  افته است )مادۀ 
(. ا ن امنر  451: 1398اساسی مد ر ت خانواده و وال ت بر فرزند محروم است )صفا ی و امامی، 

  خنرو  از کشنور، آزادی فنردی و اهلینت حقنوقی      شود در موارد متعددی چون بحموجه می
 ا شان ناد ده ذرفته شود و قانون با زنان رفتاری مشابه صغار و محجور ن داشته باشد.

ق.ا. و تضمین تعهدات زناشو ی  21و  10دال لی چون حفظ کیان خانواده، مورد تأکید اصل 
رفاً نسبت به زننان باشند. ازدوا    کاادۀ حق خرو  از کشور صتواند مباای قوانین محدودنیز نمی

تعهدات متقابلی برای زوجین به همراه دارد. مردان نیز ت الیف و وظا ف متعددی در امور منالی  
و غیرمالی در برابر همسر و فرزندان خود دارند که درصورت خرو  ا شنان از کشنور انجنام ا نن     

ضیی  ذرددد امری کنه در بیشنتر   تواند با خلل همراه شود و حقوق زوجه و فرزندان تت الیف می
تنر ن  بیای نشده است. برابری در مقابل قانون از اساسیموارد تضمیای برای آن در قوانین پیس
ای برخنوردار اسنت   هنای اسنالم نینز از جا گناه و نژه     حقوق انسانی است. اصل برابری در آموزه

 (.408: 1399، ا الرعانیام و نژادیاحمد)

تاهنا  های بسیار در قنوانین خنانواده ا نران ننه    یتی و افرا  و تفر  های جاسامروزه تبعیض
کاند، بل نه موجنه نگراننی از تشن یل      کم ی به تح یم خانواده و پا داری رواب  زوجین نمنی 

عانوان تضنمین   های ساگین بههای بسیار در ذز اس همسر، تعیین مهر هذیریخانواده، سخت
مااسبت توافق بر شنرو   ی حتی پیس از وقوم ن اح )بهحقوق زن، ا جاد تاس در رواب  خانوادذ

خصنوص زننان در دوران   ومن عقد  ا میزان و نوم مهر ه( و تضیی  حقنوق فنردی زوجنین بنه    
(د از ا ن رو، رسیدن بنه ا نن هندف    241: 1398زندذی مشترک ذرد ده است )ثمای و نعیمی، 

 البد.مقدآ ابزارهای قانونی جد دی را می
بر تضمین و حفظ حقوق زننان تأکیند    21و  20هوری اسالمی ا ران در اصل قانون اساسی جم

انور  دارد. سله استقالل عمل از زنان برای خرو  از کشور پنم از ازدوا  و مانو  کنردن آن بنه    
تاها متضمن توهین به جا گاه انسنانی زن اسنت،   مطلق در هم  ساین و شرا   به اجازۀ شوهر، نه

جا ی، حق تحصیل، حق اشنتغال،  و ژه حق سفر و جابهبه شان ا یاساس حقوق ناقضتواند بل ه می
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هنای  ادارۀ مستقل اموال باشد. چاان ه امور خانوادذی، ادام  تحصیل، انجام فعالیتو  تیمال و حق 
ای  ا ادارۀ اموال زن مستلزم خنرو  وی از کشنور باشند، ممانعنت     پژوهشی و تحصیلی، امور حرفه
توانند بنرای   ن خواهد بود. فرازهای مختلف د گنر قنانون اساسنی منی    شوهر نقض حقوق اساسی ز

 جمله: حما ت از حق آزادی رفت و آمد زوجه ماناد د گر شهروندان مورد استااد قرار ذیرد از
  جانب  افراد جامعه تأکید دارد.  ق.ا. بر ت لیف دولت برای تأمین حقوق همه 3اصل  14باد 

  ری هم  شهروندان از حقوق مساوی اشاره دارد. ا ن قانون به برخوردا 19در اصل 

  قانون اساسی بنر لنزوم تنأمین نیازهنای اساسنی همگنان        43اصل  1و باد  30در اصل
 ازجمله آموزش و پرورش تأکید شده است. 

  قنانون   43و  28نینز در اصنل    از آن ت ن و لنزوم حما حق اشتغال برای هم  شهروندان
 رسمیت شااخته شده است. اساسی به

 قنانون   1118و  30تواند مستقالً دارا ی خنود را اداره نما ند )منواد    رابر قوانین، زن میب
ق.ا. در خصوص احترام به حق مال یت شخصی برای سفرهای زنان بنه   47مدنی(. اصل 
 تواند مورد استااد قرار ذیرد. ای  ا اقتصادی میدلیل حرفه

  در خصوص آزادی تعیین محل اقامت.   33اصل 

  در خصوص حق هم  افراد در برخورداری از استقالل و آزادی.  154اصل 

  های مشروم شهروندان.در خصوص وظیف  قوۀ قضا یه در حما ت از آزادی 156اصل 
خنو س اسنت. وجنود اختینارات      حنق  از شنوهر  ۀاسنتفاد سنوء  سازقوانین کاونی هم این زمیاه

و نژه در زمنان اخنتالف    از آن را نینز بنه   اسنتفادۀ ذسنترده  ذسترده برای شوهر در خانواده زمیا  سوء
عانوان ابنزار آزار،   سازد. بسیار مشاهده شده که شوهر از اختیارات خود به نناحق بنه  زوجین فراهم می
خنواهی شنوهر از   جو ی در قبال همسر استفاده کرده است و ذاه شاهد پد دۀ با اعمال فشار  ا انتقام

هنای  ماناند خنرو  از کشنور هسنتیم. بررسنی پروننده      زن در قبال اعطای حقنوق اساسنی زن بنه او    
نشنان   1400مشهد در سنال   5درخواست خرو  از کشور زوجه در دادسرای عمومی و انقالب ناحی  

دهد در برخی موارد شوهران در قبال صدور اجازۀ خرو  از کشنور همسنر بنشل بخشنی  نا همن        می
قنانون اساسنی و    40موجنه اصنل   کااد. بهمهر ه  ا حتی پرداخت مال د گری به او را درخواست می

شنک  . بنی قنرار دهند   ریغ اورار به  لیرا وس س خو حق تواند اعمالینم کمچیهقاعدۀ فقهی الورر 
ذنشار الزم  توجه به ا ن قاعده در مرحل  تدو ن قوانین نیز بسیار اهمیت داردد به ا نن معانا کنه قنانون    

اسنتفادۀ ذسنترده و تضنیی  حقنوق افنراد جامعنه را       سوء است قوانیای که ورری هستاد و موجبات
 تصو ه نرساند و درصورت وجود، از درج  اعتبار ساق  ذرداند.کااد به استااد ا ن قاعده بهفراهم می

  ال حن توان به دو مورد اشاره کرد: نخسنت،  ها برای اصالح ا ن قانون میتر ن تالشدر خصوص تازه
، و دوم، ال ح  تاظیمی معاونت زننان و خنانواده ر اسنت    در برابر خشونتاز زنان  ت حفظ کرامت و حما

کنه   ه یقضنا  ۀقنو  یمیتاظ« از زنان در برابر خشونت ت حفظ کرامت و حما  ح ال» هیمتن اولجمهوری. 
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اصنالحی  اما منتن   پرداخته،نبه مسئل  خرو  زنان از کشور  دولت ارسال شد تیئبه ه 1398 ور در شهر
انه  یزم ن ن را در ا یاح نام  پا نانی  57 ۀماددر  1399 ید 24از دولت به مجلم در  حه ا ن ال یارسالو 
متأسفانه حاوی حما ت و نوآوری و ژه و کارآمدی از زننان نیسنت، بل نه خنود     که  است کرده یایبسیپ

منادۀ   3ال حن  اصنالح باند    »تواند شرا   خرو  زنان را با دشواری بیشتری مواجه سازد. اقدام د گنر  می
تاظیمنی معاوننت امنور زننان و     « آن 19و  18و الحاق پناآ تبصنره بنه منواد      1351قانون ذشرنامه  18

، بنرای بررسنی در   1400فنرورد ن   16شنده بنه هیئنت دولنت در تنار خ      خانواده ر است جمهوری ارائه
 کمیسیون لوا ح دولت است. ا ن ال حه نیز با پش رش اصل لزوم إذن پیشیای شوهر برای خنرو  زوجنه،  

هنای   نک از ا نن تنالش   بیای کرده است. به ا ن ترتیه، متأسفانه هنیآ تاها برخی موارد معافیت را پیس
 ابری میان شهروندان نخواهاد بود.کاادۀ عدالت و براخیر کارا ی الزم را نداشته، تضمین

 

 نتیجه
ت کنه در  حق برخورداری از آزادی رفت و آمد و تعیین اقامتگاه از حقوق اساسی افراد بشنر اسن  

ای حقوق بشری و هم این در حقوق کشورهای مختلف ازجمله کانادا المللی و ماطقهاسااد بین
قنانون اساسنی    24و  10، سنوئیم )اصنل   1هنای کاننادا(  ماشور حقنوق و آزادی  6مادۀ  1)باد 

(، افغانستان 2014قانون اساسی مصوب  62قانون اساسی(، مصر )اصل  23فدرال(، ترکیه )اصل 
قنانون اساسنی    49قنانون اساسنی( و الجزا نر )اصنل      31قانون اساسی(، کو ت )مادۀ  39)اصل 
. قانون اساسی جمهوری اسالمی ا ران به ا ن حنق  شااخته شده است تیرسمبه( 2020مصوب 

شک ا ن حق مطلق نبوده، در هم  کشورها متااسه با شنرا   زمنان و م نان،    تصر ح ندارد. بی
رر شده است. آن ه مهم است مماوعیت اعمنال تبعنیض مبتانی بنر     ها ی برای آن مقمحدود ت

 های ا ن حق اساسی است. جاسیت و ووعیت خانوادذی در خصوص تعیین محدود ت
هم اان که قرآن کنر م   انددعام قرار دادهۀ قاعد ک رفت و آمد را  یآزادنیز  یاسالم نیقوان

 هیتوصن  یتعلم و کسه روز ،یآموزعبرت تدبر، یبرا نیبه سفر و ذردش در زمها را عموم انسان
 15  ن  انعنام و آ  ۀسور 11   توبه، آ ۀسور 112   مختلف قرآن چون آ ات کاد )مستفاد از آیم

 ( )ر.ک. متن رأی دادذاه قانون اساسی کو ت(.ملک ۀسور
ای در زمیان   کاادههرچاد قر ه به اتفاق کشورهای مورد مطالعه در ذششته قوانین محدود

اند، اما در ذشر زمان و در راستای حما ت از حقوق زوجه، قوانین در جه از کشور داشتهخرو  زو
رسنمیت  جز ا ران اصالح شده است. اصالح قنوانین ا نن کشنورها بنا هندف بنه      هم  کشورها به

شااختن استقالل و اهلیت کامل زوجه برای خرو  از کشور و لغو لنزوم اجنازۀ قبلنی شنوهر بنه      
، مصنر در  1975، تونم در سنال  1938صورت ذرفته است: فرانسه در سال ترتیه به شرح ز ر 

                                                           
1. Charte canadienne des droits et libertés.  
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، اردن در 2009، کو نت در سنال   2005، الجزا نر در سنال   2004، مراکس در سال 2000سال 
 . 2019، و عربستان سعودی در سال 2013سال 

امروزه، قوانین کشور فرانسه و ترکیه برابنری کامنل مینان زوجنین را در حقنوق و ت نالیف       
انند. در حقنوق   بیانی کنرده  اور خاص پیساور کلی و در موووم خرو  از کشور بهناشو ی بهز

د گر کشورهای مورد بررسی و متأثر از قواعد فقه اسالم، حقوق و ت الیف زوجین بنا اختالفناتی،   
اور متفاوت و غیر  سان تعر ف شده است. اما در موونوم خنرو  از کشنور، در قنوانین ا نن      به

بیس مشابهی بر زن و مرد حاکم است. بنه ا نن ترتینه، قنوانین     وجز ا ران اح ام کمکشورها به
رود و حتنی در مینان   شمار منی آمیزتر ن قوانین عصر حاور بهکشور ما در ا ن زمیاه از تبعیض

 کشورهای مسلمان نیز از جا گاه مطلوبی برخوردار نیست. 
رسنمیت  مرد بنرای خنرو  از کشنور بنه    هرچاد در قوانین کشورهای نامبرده استقالل زن و 
عانوان قواعند عمنومی ونمانت اجنرای      شااخته شده است، اما راه ارهای قانونی ذونناذونی بنه  

تنوان  بیای شده است که منی تعهدات زناشو ی و ذاه قواعد اختصاصی و ژۀ خرو  از کشور پیس
 اختصار به موارد ز ر اشاره کرد: به

-3عاوان جرم تنرک خنانواده مقنرر در منادۀ     ی نمونه، به( ام ان پیگرد قضا ی همسر. برا1
قانون مجازات فرانسه، و جرم ترک وظا ف همسری و خانوادذی از سنوی همسنر، موونوم     227
 .هیقانون مجازات ترک 233 ۀماد

، به دلیل تقصیر  ا تخر ه مثال یبرا( ام ان مطالب  االق از دادذاه از سوی همسر د گر. 2
ترک زندذی خنانوادذی بنرای   »قانون مدنی فرانسه، و به دلیل  229م مادۀ رابط  زناشو ی مووو

 قانون مدنی ترکیه.  164موووم مادۀ « ماه بدون دلیل موجه 6بیس از 
 62و  60قنانون مندنی ا نران، منواد      1108( محرومیت زوجه از حق نفقه )موونوم منادۀ   3

 قانون احوال شخصی  اردن(. 
 وجی همسر از دادذاه )حقوق مصر و کو ت(.الخر( ام ان درخواست مماوم4

الخروجی شوهر از کشور از دادذناه  نا   ذفتای است در حقوق ا ران نیز ام ان مطالب  مماوم
و ژه د ن مهر ه وجود دارد )مادۀ ادارۀ اجرا ی ثبت به دلیل عدم پرداخت د ن مالی به همسر به

 تیئن ه تنازذی، هب(. 1394 ومیت مالی قانون نحوۀ اجرای مح 23و  17قانون ذشرنامه، مواد  17
  بخشناام  ،1400بهمنن   9منورخ   2965أی خنود بنه شنمارۀ    ردر  یعدالت ادار وان د یعموم
عدم »بر  یسازمان ثبت اسااد و امالک کشور مبا 1399ن فرورد  30 مورخ 99/10291 ۀشمار

ثبنوت اعسنار    بنا بانابرا ن،   د.کنر ابطنال  را  «ون به صرف ح م اعسنار مند   یالخروجرف  مماوم
 یبر بقنا  یلیدل ،آن ریغ اباشد   یثبت هیح م دادذاه پم از صدور اجرائ ا ه اعم از ا هیعلمح وم

 .الخروجی شوهر وجود داردو ام ان رف  مماوم ستیخرو  از کشور ن تیقرار مماوع
عاوان اما در حقوق برخی کشورها چون فرانسه و ترکیه ام ان ما  خرو  از کشور همسر به
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از خنرو   بده ار مالی ما   یاور کلبهنت اجرای وظا ف زناشو ی و خانوادذی وجود ندارد. وما
. رو اسنت هنای جندی روبنه    ی با محندود ت در حقوق اروپا ن عدم پرداخت د لیاز کشور به دل
ن کشنور  ا ن  ،ن کراوکشور ا هیعل 2021 یم 11 خ خود به تار أیحقوق بشر در ر  یدادذاه اروپا
  یاروپنا  ونیکاوانسن  2 ۀپروت نل شنمار   2 دۀرفت و آمد مقرر در ما یض حق آزادنق لیرا به دل

 .1مح وم نمودالخرو  شده نسبت به بده اران مالیِ مماومحقوق بشر 
 ( ام ان مطالب  تضمین الزم از همسر از ار ق دادذاه پیس از خرو  او از کشور.5

سنفر و خنرو  از کشنور آزاداننه      المللی اقتضا دارد حقامروزه تسهیل و ذسترش رواب  بین
هنای  رسمیت شااخته شود و تضنمین ذنردد. محندود ت   اور   سان برای هم  شهروندان بهبه

ای و  ا به دال ل قضا ی، امایتنی و  قانونی در خرو  از کشور به دلیل تعهدات خانوادذی  ا حرفه
و تبعیض ناروا اعمنال ذنردد.   سیاسی نیز با د با رعا ت برابری و انصاف به دور از افرا  و تفر   

 ت ن رعاماظور ذشاران دنیا و بهذشار جمهوری اسالمی ا ران همسو با سا ر قانونامید است قانون
حقوق فردی، خانوادذی و شهروندی زنان و منادران کشنور را از ار نق اصنالح      ،عدالت و انصاف

 قوانین پاآ دارد. است در  چاان که شا ستهقوانین تضمین نما د و مقام ا شان را آن
رسمیت شااختن اهلینت  آن ه مورد انتظار جامع  امروز ا ران است اصالح قانون در جهت به

استیفای زنان شوهرکرده است. ا ن اصالح با د در جهت برابری زن و مرد در ا ن زمیاه و حشف 
. پا باندی  لزوم إذن پیشین شوهر برای صدور  ا تمد د ذشرنامه زوجه و خرو  او از کشور باشند 

به تعهدات زناشو ی و خانوادذی مستلزم محرومیت زن  ا مرد از حقوق فردی و اهلینت حقنوقی   
نیست. در صورت بروز اختالف راج  به مسئل  خرو ِ هر ک از زوجین از کشور، ونروری اسنت   

های حل دوستان  اختالف ماناد مشناوره  نا مینانجیگری توجنه و نژه شنودد       به استفاده از روش
. البتنه مااسنه   2به ا نن امنر تأکیند دارد    172و  171ن که قانون مدنی سوئیم در مواد هم اا

است در موارد استثاا ی و در صورت لزوم و اقتضای تعهدات زناشو ی، هر ک از زوجنین بتوانند   
ها  ا ذرفتن تأمین مااسه در حد ورورت را برای خرو  همسر خنود از  اعمال برخی محدود ت

                                                           
1. CEDH, affaire STETSOV c. Ukraine, Requête no 5170/15, 11 mai 2021. 

ارو ی بنا مشن الت در    اد که زوجین بتواناد در صنورت رو ن  ها با د تضمین نماکانتون»ق.م. سوئیم:  171مادۀ  .2
 «.ه مراکز مشاورۀ ازدوا   ا خانواده مراجعه نما ادتاها ی، باتفاق  ا بهزندذی زناشو ی خود، به

زمانی که   ی از زوجین وظا ف خانوادذی خود را ا فنا ن اند  نا زوجنین راجن  بنه       »ق.م. سوئیم:  172 ۀماد
  اتفاق  ا جداذاننه، مداخلن  تواناد بهمهمی درخصوص پیوند زناشو ی خود اختالف نظر داشته باشاد، می  لئمس

سنازش   آنهنا کاند مینان   تالش می ، ادآوری کرده آنهات نما اد. دادرآ وظا ف زوجین را به دادذاه را درخواس
شااآ، مشاور، منددکار[  داری ]ماناد روانتواند با موافقت زوجین، پرونده را به فرد صالحیتبرقرار نما د. او می

اد دهند. درصنورت نیناز و بنه     ازدوا   نا خنانواده را بنه زوجنین پیشناه      ۀارجام دهد  ا مراجعه به مراکز مشاور
 ۀذفتای است مناد ]...[«. شده در قانون را اتخاذ می کاد. بیایدرخواست   ی از زوجین، دادرآ اقدامات پیس

 دارد.ق.م. ترکیه نیز اح ام مشابهی را مقرر می 195
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. ا ن امر الزم است تاها از ار نق مرجن  قضنا ی و بنا حضنور انرف د گنر        کشور مطالبه نما د
ماظور فراهم شدن ام ان شایدن سخاان او بنا درنظنر ذنرفتن وونعیت فنردی، اجتمناعی و       به

 های فردی صورت ذیرد.خانوادذی ارفین و تا حد ام ان با رعا ت حقوق و آزادی
 

 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

برابنر بنا منرداند از      یحق زنان بنه شااسنا  (. »1399) اسر،  ا الرعانیام و م مر ،نژادیاحمد. 1
 .2، ش 11 ۀدورمجل  مطالعات حقوق تطبیقی، «. حقوق بشر و اسالم یالمللنیماظر نظام ب
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ونرورت موافقنت زو  بنرای خنرو  زوجنه از      (. »1398ثمای، لیال و نعیمی، ااهره سادات ). 3
 .2، ش 49، فصلاام  مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ «کشور

، و نرا س ششنم،   مختصر حقووق خوانواد   (. 1398صفا ی، سیدحسین و امامی، اسنداهلل ) . 4
 تهران: نشر میزان 

نامن   ، پا نان بررسی فقهی حقوقی جواز خروج زوجه از کشوور (. 1397تی، هاجر )فالح. 5
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