ﺧﺮوج ازﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن
را ﺑﮕﯿﺮد
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ -وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺎ ﺳﻼم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده ام و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ ،و
ﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ روم .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻﻧﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش اﺟﺎزه
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻦ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮم .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن را اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ آدم روﺷﻦ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺬارد ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮم در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻦ را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم! در ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ از اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه زن را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻌﺎرض
دارد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎده  1177ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ «:ﺷﻮﻫﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺗﻌﺎرض دارد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :اﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻼک ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮐﻤﯽ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﻠﻪ ﻣﺒﻬﻢ و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻼک ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮف رای ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﻮﻫﺮم ﺷﻐﻞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺷﻐﻞ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن
را از ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻋﻘﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺪه ام
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ در ﻋﻤﻞ آﺛﺎر آن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻠﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮط ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮده و ﻫﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن را از
دﺧﺎﻟﺖ در آن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زن ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ
ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در آﯾﻨﺪه از ﺷﻐﻠﺘﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻧﮕﺬارد از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻓﻘﻂ
در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﻨﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﻠﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ رﻓﺘﻪ و ﺣﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮد از اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و وی را
ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﻫﺪ و ﯾﺎ در اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻞ وارد ﺳﺎزد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﻨﻮن

