
دامنه ي حق حبس زوجه 
در رويه ي ديوان عالي كشور

بهرام درويش1

چكيده
از ديرباز مراجع قضايي دادگستري در خصوص شمول ماده ي 1085 قانون مدني 
از حي�ث دامنه ي حق حبس زوجه اختالف داش�تند؛ گروهي ح�ق حبس را تنها به حق 
امتناع از تمكين خاص منحصر کرده و برخي، آن را مش�تمل بر حق زوجه در خودداري 
از تمكين خاص و عام مي دانس�تند. تفاوت ديدگاه ها و صدور برخي آراء متهافت در اين 
خصوص، س�رانجام به صدور رأي وحدت رويه از سوي هيأت عمومي ديوان عالي کشور 
منجر ش�د. به موجب اين رأي، مراد از ح�ق حبس در ماده ي 1085، حق امتناع زوجه از 

تمامي وظايف زوجيت )حق امتناع از تمكين عام( مي باشد.2

واژگان کليدي: 
ح�ق حبس، تمكي�ن عام، تمكين خ�اص، م�اده ي 1085 قانون مدن�ي، وظايف 

زناشويي.

1. دكتري حقوق خصوصي، مستشار شعب ديوان عالي كشور.
اين نوش��تار، توسعه يافته ي اظهارات نويس��نده در هي أت عمومي ديوان عالي كشور به هنگام 

شور براي صدور رأي وحدت رويه ي مذكور است.
2. رأي وحدت رويه ي ش��ماره ي 718 مورخ 1390/2/13، هيأت عمومي ديوان عالي كش��ور 
)رديف 18/87 صادر ش��ده با هفتاد و دو رأي موافق، در مقابل نه رأي مخالف(: »مس��تفاد از 
ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم 
نشده از ايفاي مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نمايد. بنابراين، رأي 
ش��عبه 5 دادگاه تجديدنظر اس��تان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني 

تشخيص و تأييد مي گردد«.
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1. درآمد
از جمله حقوقي كه از س��وي بس��ياري از فقه��اي اماميه براي زوجه به 
رس��ميت شناخته شده اس��ت، حق حبس است؛ بدين معني كه زوجه مي تواند 
ت��ا زمان دريافت تمام مهريه ي خ��ود، از تمكين خودداري نمايد. )نجفي، بي تا، 
ج 31، ص 41( باي��د توجه داش��ت كه اصطالح »حق حب��س«، زاييده ي آراي 
قضات و قول نويسندگان حقوق است و در عبارت فقها، چنين واژه اي مالحظه 

نمي شود.
صرف نظر از فقهايي كه در اصل وجود حق حبس براي زوجه تش��كيك 
نموده ان��د،1 )انصاري، 1415، ص��ص 267 و 278( در ميان فقهاي اماميه و نيز 
نويس��ندگان حقوق در خصوص دامنه ي حق حبس زوجه اختالف نظر بس��يار 
اس��ت. وجود اين اختالف آراء موجب شده است نويسندگان قانون مدني نيز به 
هن��گام تدوين ماده ي 1085 اين قانون، بدون تصريح به نوع تمكيني كه زوجه 
مي تواند از آن استنكاف نمايد، اين عبارت كلي را آورده اند كه وي مي تواند »از 

ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد« امتناع كند. 
اين اخت��الف آراء و ابهام در مقرره ي قانوني مذكور صدور آراء متهافتي 
از س��وي محاكم كش��ور را موجب شد. برخي اين حق را منحصر در حق امتناع 
از آميزش دانس��ته و گروهي آن را به تمكين عام نيز تسري مي دادند. سرانجام 
با طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كش��ور و پس از تشكيل جلسه ي 
اين هيأت، اكثريت اعضا به ش��مول حق حبس زوجه نسبت به تمكين عام نيز 
نظر دادند؛ رأيي كه الزم االتباع بوده و به تمامي اختالفات موجود پايان بخشيد.

اين نوش��تار درصدد است با بررسي دايره ي ش��مول حق حبس از ديد 
فقهاي اماميه و نويسندگان حقوق، مباني نظري اين رأي را تبيين نمايد.

1. »ثّم اعلم أّن المحكّي عن الس��ّيد في ش��رح النافع الخدشه في أصل هذا الحكم- و هو جواز 
االمتناع للزوجه إن لم يكن المسأله ]إجماعّيه[ بأّن مقتضی العقد استحقاق الزوج لحّق البضع 
و جواز االستمتاع. و إن وجب  عليه أداء الصداق مع المطالبه و الحلول«؛ )طباطبايي بروجردي 

و ديگران، بي تا، مسأله ي 2429(
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2. دامنه ي حق حبس زوجه در فقه اماميه و دکترين حقوقي
برخ��ي از فقهاي اماميه  حق حبس زوج��ه را منحصر در حق زوجه در 
امتناع از آميزش دانسته اند )تبريزي، بهجت، سيستاني و موسوي اردبيلي ر.ك: 
معاونت آموزش قوه قضاييه، 1385، ج 5، صص 20-19(؛ اين عقيده اي اس��ت 
كه از س��وي بس��ياري از نويسندگان حقوق نيز پذيرفته ش��ده است؛ ايشان بر 
اين عقيده اند كه مس��تنبط از نظري��ه ي فقها و ماده ي 1085 قانون مدني، حق 
حبس تنها منصرف به حق امتناع از آميزش اس��ت )امامي، 1363، ج 4، صص 
395-394؛ جعف��ري لنگ��رودي، 1379، ص 1076؛ كاتوزي��ان، 1371، ج 1، 
صص 195-194؛ ش��هيدي، 1382، ج 3، ص��ص 176-175؛ صفايي و امامي، 
1372، ج 1، ص 208(؛ برخي از ايشان عقيده ي خود را به استنباط  خود را از 
عبارات يكي از اعاظم فقها نسبت داده اند؛ حال آن كه چه بسا فقيه مذكور خود 
را در مقام بيان قرار نداده و تنها متعرض حق استنكاف از آميزش شده كه قدر 
متيقن ميان س��ه قول ابرازي در موضوع اس��ت؛ ايشان معتقدند زوجه در مقام 
اجراي حق حبس مي تواند از آميزش استنكاف نمايد. )نجفي، پيشين، ص 41( 
ظاهراً همين وضع درباره ي عبارات برخي ديگر از فقها نيز صادق اس��ت. )حلي، 
1413، ص 300؛1 عاملي كركي، 1311، ج 13، ص 353؛2 آشتياني، بي تا، ص 

269؛ حكيم، 1400، ص 297؛3 موسوي خميني، بي تا، ج 2، ص 299 4(
اداره ي حقوق��ي قوه قضاييه نيز بر انحصار اين حق در تمكين خاص به 

1. »للمرأه ان تمتنع حتي تقبض مهرها؛ و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قوالن اشبههما انه 
ليس لها ذلك«.

2. »متن قواعد عالمه: لها ان تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتي تقبض المهر، حاشيه: 
ال كالم فيه«.

3. »للمراه االمتناع قبل الدخول حتي تقبض المهر«.
4. »لها ان تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال«. به قرينه ي حاشيه ي 
امام )ره( بر توضيح المسائل محشي به شرح مذكور و نيز ترجمه ي محمدباقر موسوي همداني 
از جلد چهارم تحرير الوس��يله كه عبارت »امتناع از تمكين نفس و تس��ليم« را به حق مضايقه 
از كام گيري تفس��ير نموده اند، چنين مس��تفاد است كه امام )ره( نيز تنها متعرض قدر متيقن 
از حق حبس ش��ده اند كه همان حق امتناع از آميزش اس��ت، در نتيج��ه تنها در صورتي كه 
بتوان ايشان را در مقام بيان تلقي نمود، مي توان از اين عبارت استنتاج مفهوم مخالف نمود و 
گفت كه ايشان حق حبس را منحصر به آميزش دانسته و به ساير استمتاعات و ديگر وظايف 

زوجيت ناظر ندانسته اند.
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معناي مطلق معتقد بوده و اذن زوجه به برخورداري از س��اير استمتاعات بدون 
آميزش را مسقط، حق حبس وي نمي داند.1

گ��روه دوم از فقه��ا، ح��ق حب��س را به ح��ق امتناع از دخول و س��اير 
اس��تمتاعات منصرف دانس��ته و معتقدند اين حق به ساير وظايف زوجيت ناظر 
نمي باش��د. )مكارم ش��يرازی، نوری همدانی، فاضل لنكراني، 1379، ص 470؛ 
معاونت آموزش قوه قضاييه، ج 5، پيش��ين، ص 20، مجمع المسائل، 1382، ج 

1، ص 379( 
گروه سوم، حق حبس را به حق استنكاف از تمكين عام ناظر مي دانند؛ 
بدين توضيح كه ايش��ان چنين حقي را به حق امتناع از آميزش، حق امتناع از 
س��اير استمتاعات جنسي و نيز حق استنكاف از ساير وظايف زناشويي منصرف 
مي دانند )حلبي،2 1403، ص 294؛ طرابلسي،3 1406، ج 2، ص 214؛ اسحاقي 
حلب��ي،4 1417، ص 348؛ حس��يني خامن��ه اي و صافي گلپايگان��ي به نقل از 
معاونت آم��وزش قوه قضاييه، صص 20-19؛ محق��ق داماد، 1372، ص  247 
؛ حائ��ري ش��اه باغ، 1376، ج 2، ص 947؛ ش��ايگان، 1375، ص 267(. بر اين 
اساس، حق اخير به معناي جواز زوجه در استنكاف از حسن معاشرت، سكونت 
در منزل مش��ترك، س��كونت در محلي كه شوهر معين مي كند، خروج از منزل 
يا اتيان روزه ي مس��تحبي به رغم نهي ش��وهر، اشتغال به شغل منافي حيثيت 
شوهر و نيز حق زوجه در انجام اموري است كه موجب نفرت جنسي زوج نسبت 

به وي مي گردد.

1. نظريه ي شماره ي 7/5455 مورخ 1381/5/30 اداره ي حقوقي قوه قضاييه. )معاونت حقوقي 
و توسعه قضايي قوه قضاييه، 1388، ج 1، ص 620(

2. » إذا انعقد النكاح اس��تحقت الزوجه الصداق و الزوج التس��ليم ان كانت ممن يصح الدخول 
بها ببلوغها تس��ع س��نين فما زاد، و ان نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق األمرين إلی حين 
البل��وغ المذكور؛ و إذا صح التس��ليم ]اي: اذا كان الزوجه بالغه[ و حمل الزوج الصداق، كان له 
نقل الزوجه إلی بيته«. بدين معني كه پيش از دادن مهر، حتي حق اجبار زوجه به س��كونت 

در محل زوج نيز وجود ندارد، چه رسد به حق آميزش و ساير استمتاعات. 
3. »اذا أراد الرج��ل نقل المرأه من بلدها الی غيره، كان لها االمتناع من ذلك حتی تس��توفی 

مهره«.
4. »إذا عين المهر حاله العقد، كان للزوجه أن تمتنع من تس��ليم نفسها حتی تقبض جميعه، 

فإذا قبضته فله نقلها إلی منزله، و ليس لها االمتناع«
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3. رفع ابهام از حق حبس موضوع ماده ي 1085 قانون مدني 
قانون گ��ذار ايران در ماده ي 1085 قانون مدن��ي به نحو اطالق و بدون 
آن ك��ه دامن��ه ي اختيار زوجه در امتناع از تمكي��ن را معين نمايد، اين حكم را 
مقرر كرده كه »زن مي تواند تا مهر به او تس��ليم نش��ده از ايفاي وظايفي كه در 
مقابل شوهر دارد امتناع كند.« يكي از نويسندگان حقوق در مقام تشريح حكم 
اين ماده و نيز ماده ي 1086 همين قانون، بر اين باور اس��ت كه مواد ياد ش��ده 
ب��ه حق امتناع زوجه از وظايف و نه وظيف��ه ی تصريح دارد؛ اين واژه در تمامي 
وظاي��ف زوجه و به ديگر س��خن، حق امتناع زوجه از تمكي��ن عام ظهور دارد 
)شايگان، پيش��ين، ص 267(. چنين عقيده اي با تالي فاسد مواجه است. بدين 
توضيح كه به موجب ماده ي 1086 مذكور، انجام وظايف زوجيت از سوي زوجه 
پيش ش��رط س��قوط حق حبس وي قلمداد مي شود؛ از اين جمله است تكليف 
زوجه به حس��ن معاشرت،1 تشييد مباني خانواده2 و تبعيت از زوج3 كه برخالف 
حق حبس كه با يك بار آميزش ساقط مي شود، صرف يك بار اقدام براي انجام 
اي��ن تكاليف به معني اداي آن نمي باش��د؛ زيرا، ع��رف تنها در فرضي كه زوجه 
اين تكاليف را به نحو مس��تمر و به عادت انجام دهد، انجام تكليف از سوي وي 
را محقق مي داند؛ نتيجه ي چنين عقيده  اي آن اس��ت كه تا مدت مديدي پس 
از عق��د نكاح، حق حبس هم چنان باقي خواه��د ماند، هر چند آميزش صورت 
گرفته باشد؛ اين نتيجه اي است كه نمي توان به  آن ملتزم شد. حتي جمع بودن 
كلمه ي »وظايف« در مواد مزبور اين نتيجه را تحميل نمي كند كه مقنن افزون 
بر حق امتناع از س��اير تلذذات جنس��ي، به حق امتناع از آميزش نظر داش��ته 
اس��ت؛ زي��را، عبارت امتن��اع از وظايف در اين مواد با ق��ول انحصار حق حبس 
زوجه به امتناع وي از آميزش نيز س��ازگار است. بدين توضيح كه مكلف نبودن 
زوجه به تمكين از آميزش از باب واجب نبودن مقدمه ي امر غيرواجب، دس��ت 
كم به معناي موظف نبودن وي به رفع موانع استمتاع يا كمال استمتاع )مانند 
خلع كامل لباس(، انجام امور مشوق مرد در آميزش در صورت درخواست زوج 

1. ماده ي 1103 قانون مدني.

2. ماده ي 1104 قانون مدني.

3. ماده ي 1105 قانون مدني.
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مانن��د تزيين و تنظيف و همچنين مكلف نبودن زوجه به اجتناب از موضوعات 
مورد نفرت جنس��ي زوج نيز هست1 كه دس��ت كم امتناع از چهار وظيفه را در 

برمي گيرد.
از آنج��ا كه در تعيين دامنه ي حق حبس زوجه، همان گونه كه پيش��تر 
نيز گفته شد، اختالف بسيار است، بايد به دنبال راهي براي اين امر و رفع ابهام 
از آن برآم��د. هر يك از ش��يوه هايي كه براي تحقق اي��ن هدف به ذهن متبادر 

مي شود، به شرح آتي بررسي مي شود.

1-3. مراجعه به فقه اماميه
با توجه به اين كه اصل يكصد ش��صت و هفتم قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ايران و ماده ي 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و ماده ي 214 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
ام��ور كيفري، قاضي را مكل��ف به رفع ابهام از قوانين مدون از طريق مراجعه به 
منابع معتبر فقهي و يا فتاواي معتبر نموده اس��ت، بر اين اساس، بايد براي رفع 
ابه��ام از حكم ماده ي 1085 قانون مدني به مناب��ع و يا فتاواي مذكور مراجعه 
نمود؛ اين در حالي اس��ت كه اختالف آراء اعاظم فقهاي اماميه در اين خصوص 
به حدي است كه اجراي اين حكم قانوني را منتفي مي سازد. تبصره ي 1 قانون 
اصالح ماده ي 18 اصالحي قانون تش��كيل دادگاه  هاي عمومي و انقالب مصوب 
1385/10/24، مالك عمل را نظر ولي فقيه يا مش��هور فقها دانسته است؛ اين 
در حالي اس��ت ك��ه در موضوع حاضر، ظاهراً قول مش��هور فقها بر انحصار حق 
حبس در امتناع از آميزش اس��ت و قول ولي فقيه مبني بر ش��مول بودن حق 
حبس به تمامي وظايف زناشويي است. براساس آنچه گفته شد، براي رفع ابهام 
از ماده ي ياد شده، مراجعه به منابع يا فتاواي معتبر فقهي نتيجه ي چنداني در 

بر نخواهد داشت.

1. جايي كه در حالت موظف بودن زوجه به تمكين از دخول، ايشان تبعاً زوجه را به رفع موانع 
استمتاع، اجتناب از امور مورد تنفر مرد و انجام مشوقات مرد به دخول )مانند تزيين و تنظيف 

در فرض درخواست مرد( مكلف مي داند.
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2-3. مراجعه به اصول کلي و قواعد حاکم بر عقد نكاح 
با توجه به ابهام ماده ي 1085 قانون مدني و تفاوت آراء فقها و انديشه هاي 
نويسندگان حقوق، به ناچار براي تفسير ماده ي مذكور بايد به اصول كلي فقهي 

و حقوقي مرتبط با قضيه و نيز قواعد حاكم بر عقد نكاح مراجعه نمود.

1-2-3. دليل لبي بودن اجماع و اصل عدم
تنها مدرك معتبر براي حق حبس، اجماع فقهاي اماميه است، )انصاري، 
پيش��ين، صص 267 و 278( ممكن است گفته شود كه اجماع دليل لبي است 
و در موض��وع حاضر مبنای اجماع واضح نيس��ت، لذا بايد به قدر متيقن از حق 
حب��س يعني قدر متيقن از س��ه قول معتبر در قضيه ك��ه همان حق امتناع از 
آميزش اس��ت، اكتفا نمود. هم چنين حكومت اصل عدم، اقتضاي آن را دارد كه 
در فرض ترديد نسبت به شمول حق حبس زوجه به حق وي در امتناع از ديگر 
وظايف مرتبط با زوجيت، افزون بر حق وي در امتناع از آميزش، صرفاً حق اخير 

را براي زوجه قائل شويم.
 

2-2-3. ارتباط مهريه با تمكين خاص  
عقيده به انحص��ار حق حبس به حق امتناع از آميزش را نيز مي توان با 
اين استدالل تقويت نمود كه تعيين مدت و مهريه در نكاح موقت شرط صحت 
آن تلقي مي ش��ود، اين ام��ر عقد مذكور را به عقدي معاوض��ي بدل مي نمايد؛1 
حتي اگر قائل به اين عقيده نباشيم كه قانون گذار با وضع ماده ي 1085 قانون 
مدني از نظريه ي معاوضی بودن نكاح دائم پيروی نموده است، دست كم می توان 
گفت با انش��اء ماده ي مذكور در خصوص فرعی از نكاح - ارتباط عدم پرداخت 
مهري��ه با جواز عدم تمكين )حق حبس(- از نظريه ي معاوضی بودن نكاح دائم 
تبعيت نموده اس��ت2 )نجفي، پيش��ين، ص 41(؛ يكي از آث��ار اين تبعيت حق 

1. قرآن كريم، آيات 24 و 25 س��وره ي نس��اء و آيه ي 6 س��وره ي طالق: »آتوهن اجورهن«، 
حديث معتبره زراره از امام صادق )ع(: »... الّنساء مستأجرات«، و نيز مواد 512 و 514 قانون 

مدني.
2. »الّن الّنكاح مع االصداق معاوضه بالّنسبه الی ذلك«.
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حبس اس��ت.1 بايد توجه داش��ت كه اوالً، تا هنگامي كه آميزشي صورت نگرفته 
باشد، سكونت زوجه در مسكن زوج، حسن معاشرت وي، تبعيت از زوج، تالش 
زوج��ه براي تش��ييد مباني خانواده و يا تمكين وي نس��بت ب��ه تلذذي غير از 
آميزش، مالكيت زوجه بر نصف دوم مهرالمسمي را قطعي نمي نمايد؛2 ثانياً، اين 
تنها آميزش اس��ت كه در فرض عدم تعيين مهريه، زوجه را مستحق مهرالمثل 
مي س��ازد؛3 ثالثاً، به قط��ع و يقين نمي توان گفت كه نص��ف اول مهريه ، عوض 
شقي از شقوق تمكين بوده و با وجود استقرار حق حبس، ظاهراً به صرف ايجاد 
رابط��ه ي زوجيت و محرميت و مجاز ب��ودن نظر به ريبه و لذت و نيز زنا نبودن 
دخول به عنف، مربوط اس��ت، از تمامي اين  امور چنين نتيجه مي ش��ود كه در 
نكاح دائم و موقت اين آميزش اس��ت كه معوضي براي مهريه )عوض( قرار داده 
ش��ده است و در نتيجه در شرايط عدم پرداخت مهريه )عوض(، اين تنها امتناع 

از آميزش )معوض( است كه مي تواند موضوع حق حبس قرار گيرد.4

3-2-3. توابع عرفي حق امتناع از تمكين خاص  
از آن جا كه نهي از ش��ي، مقتضي نهي از ضد خاص آن هم هست و نيز 
بدين دليل كه اذن يا امر به ش��ي به ترتيب مفيد اذن يا امر به مقدمات، لوازم، 
ملحقات و توابع عرفي آن شي نيز هست،5 و چون انتقال هر حقي لزوماً موجب 
انتق��ال توابع عرفي آن نيز مي ش��ود،6 بايد به اين نتيجه قائل ش��د كه زوجه ي 
بهره مند از حق امتناع از آميزش از تمام حقوقي كه از ديد عرف از حق مذكور 
منفك نمي باشد، نيز بهره مند است؛ اين حقوق، به طور معمول حقوقي هستند 
ك��ه از مقدمات، لوازم، ملحقات و توابع عرفي حق امتناع از آميزش مي باش��ند. 

1. ماده ي 377 قانون مدني.
2. مواد 1082 و 1092 قانون مدني.

3. ماده ي 1093 قانون مدني.
4. در نقطه ي مقابل، نماينده ي دادس��تان كل كش��ور كه به ش��مول حق حبس به امتناع از 
تمكين عام قائل بودند، چنين اظهار داش��تند »از آن جايي كه به صرف وقوع عقد، زن مالك 
مهريه مي ش��ود، لذا نمي توان مهريه را تنها در قبال آميزش قرار داد؛ زيرا با طالق زن قبل از 

آميزش، نصف مهريه به وي پرداخت مي شود«.
5. ماده ي 671 قانون مدني.

6. مواد 383، 356 و 358 قانون مدني.
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در نتيجه، از آن جا كه در فرض س��كونت زوجه در منزل مش��ترك يا در فرض 
اج��ازه ي زوجه به زوج ب��راي تلذذي غير از آميزش، غالب��اً زوجه امكان اجراي 
حق امتناع از دخول را نخواهد داش��ت، لذا نبايد زوجه را به س��كونت در منزل 
مش��ترك و يا تمكين نس��بت به اس��تمتاعي غير از آميزش الزام نمود؛ به ويژه 
آن كه، از منظر فقهي دخول به عنف نسبت به زن داراي حق حبس يا زوجه ي 
موقتي كه ش��رط عدم آميزش با او ش��ده، هرچند امري نكوهيده است، اما زنا 
محس��وب نمي شود؛ اين خود عامل ديگري براي تحريك مرد به دخول به عنف 
در ش��رايطي اس��ت كه زوجه ي داراي حق حبس را در محلي خلوت و بالمانع 
در كنار خود دارد. به عبارت ديگر، نمي توان از يك س��و، حق امتناع از آميزش 
را براي زوجه قائل ش��د و از سوي ديگر، عماًل همان حق را پس گرفت. به رغم 
آن كه، پس از هر بار دخول به عنف، حق حبس هم چنان به قوت باقي اس��ت، 
فلسفه ي حق حبس كه همان ترغيب زوج به پرداخت مهر در اثر فشار جنسي 
است، منتفي خواهد شد. با اين وجود، به نظر مي رسد در فرضي كه زوج بتواند 
منجر نش��دن هم زيس��تي يا تلذذات ديگر را به آميزش به اثبات برس��اند، بايد 
زوجه را حس��ب مورد به س��كونت در محل سكونت زوج يا تمكين از تلذذ دون 
آميزش الزام نمود؛ چه بس��ا اين الزامات با وظيفه ي زوج به انفاق مرتبط باشد. 
در واقع در اين ديدگاه، تنها يك حق براي زوجه به رس��ميت شناخته مي شود 
كه همان حق اس��تنكاف از آميزش اس��ت و در غالب موارد اثبات حق امتناع از 
تل��ذذ دون آميزش و نيز حق امتناع از س��كونت در منزل مش��ترك نيز از باب 
توابع عرفي همان حق اس��تنكاف از آميزش است. اين در حالي است كه قائلين 
به حق استنكاف از تمكين عام، حق امتناع از آميزش را به عنوان حقي مستقل 
از حق امتناع از تلذذ دون آميزش دانس��ته و ب��ه اين دو حق به عنوان حقوقي 
مستقل از حق امتناع از ساير وظايف زوجيت نگريسته و آن ها را براي زوجه به 
رس��ميت مي شناسند. تفاوت ديگر در اين است كه قائلين به شمول حق حبس 
زوجه به تمكين عام در هيچ ش��قي زوجه ي داراي حق حبس را به سكونت در 
منزل مش��ترك يا تمكين نس��بت به تلذذي غير از آميزش ملزم نمي دانند، اين 
در حالي است كه مطابق نظر پذيرفته شده در اين نوشتار در فروض نادري كه 
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شائبه ي منجر شدن هم زيستي يا تلذذ به آميزش وجود نداشته باشد، زوجه به 
چنين هم زيستي و تمكيني ملزم مي باشد؛ تفاوت ديگر اين دو قول در آن است 
كه قائلين شمول حق حبس زوجه به تمكين عام، وي را از تمام وظايف زوجيت 
مع��اف مي دانند؛ امري كه براي مثال جواز خروج زوجه از منزل پدرش به رغم 
مخالفت زوج و نيز جواز اشتغال زوجه به شغل منافي حيثيت زوج يا بداخالقي 
با زوج را فراهم مي  آورد؛ اما براس��اس نظريه ي پذيرفته ش��ده در اين نوشتار از 
آن ج��ا كه رعاي��ت رأي زوج در خصوص عدم خروج از منزل پدري يا اش��تغال 
مذكور و يا بداخالق نبودن با زوج، با حق امتناع زوجه از آميزش تعارضي ندارد، 

زوجه از سه وظيفه ي اخيرالذكر يا وظايفي از اين قبيل معاف نمي باشد.
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4. برآمد
همواره ميان فقها و نويسندگان حقوق در خصوص دامنه ي شمول حق 
حب��س زوجه، موض��وع مواد 1085 و 1086 قانون مدني، اختالف بوده اس��ت؛ 
بدي��ن توضيح كه برخ��ي آن را منحصر به حق امتناع از آميزش، تعدادي آن را 
منحصر به حق امتناع از آميزش و س��اير اس��تمتاعات جنس��ي و گروهي آن را 
ب��ه معناي حق امتناع از تمامي وظايف زوجيت مي دانند. قدر متيقن ميان اين 
اقول در خصوص دامنه ي حق حبس، همان حق امتناع از آميزش جنسي است.

اين اختالف عقيده، صدور آراء متهافتي از محاكم را نيز موجب شده بود 
تا اين كه سرانجام هيأت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه اي 
قول س��وم را برگزيد؛ اين رأي، حق حبس را مش��تمل بر حق امتناع از مطلق 
وظايف ش��رعي و قانوني ناش��ي از زوجيت )حق امتناع از تمكين عام( دانست؛ 
عقيده اي كه در ميان فقهاي اماميه و نويس��ندگان حقوق نيز داراي طرفداراني 

است؛ طرفداراني كه خود را مستظهر به برخي قواعد كلي مي دانند.
با اين وجود به نظر مي رسد كه قواعد كلي و قول مشهور فقهاي اماميه و 
نيز عقيده ي حقوقدانان كشور حقي فراتر از قدر متيقن يعني همان حق امتناع 
از آمي��زش، را براي زوجه ي داراي حق حبس ثابت نمي كند؛ صرفاً از باب توابع 
عرفي همين حق امتناع از آميزش اس��ت كه مي توان زوجه را در اس��تنكاف از 
س��اير استمتاعات جنسي و نيز اس��تنكاف از تمامي وظايف غيرجنسي زوجيت 
مجاز دانس��ت؛ اين در حالي اس��ت كه دي��دگاه مّتب��ع در رأي وحدت رويه ي 
مذكور به حق امتناع از تلذذ غير از آميزش و نيز حق استنكاف از انجام وظايف 

غيرجنسي زوجيت، به عنوان اجزاي يك حق اصلي مي نگرد.
ب��ا اين وجود، دي��دگاه منعكس ش��ده در رأي وحدت روي��ه و ديدگاه 
پذيرفته ش��ده در اين نوش��تار، فاصل��ه ي چنداني با هم ندارن��د؛ زيرا، زوجه ي 
داراي حق امتناع از آميزش، حسب رأي وحدت رويه، در هيچ موردي و حسب 
نظر پذيرفته ش��ده در اين نوش��تار، در اغلب قريب به اتفاق موارد، به تمكين از 
اس��تمتاعات دون آميزش يا س��كونت در محل مش��ترك با زوج الزام نمي شود. 
هر چند حس��ب رأي وحدت رويه، زوجه از حق استنكاف از وظايف غيرجنسي 
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زوجي��ت مانند وظيفه ي خوش رفتاري با زوج و يا عدم خروج از منزل پدري در 
ش��رايط مخالفت زوج نيز برخوردار اس��ت، اما از آن جا ك��ه مردي كه مواجه با 
استنكاف زوجه از هرگونه تمتع جنسي است، به ندرت خواستار اجراي وظايف 
غيرجنس��ي زوجه مي شود، در عمل ميان ديدگاه منعكس در رأي وحدت رويه 

و ديدگاه مقبول در اين نوشتار تفاوت چنداني نيست.
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