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 :چكيده

. اند از ديرباز محاكم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختالف نظر داشته
قلمرو حق  13/2/1390مورخه  718وحدت روية  رايديوان عالي كشور به موجب  

ظاهراً به اختالفات  رايهرچند اين . حبس را به مطلق وظايف زناشويي گسترش داد
نيازمند تبيين و بررسي آن  راياجصحت و آثار حقوقي ناشي از  پايان داده، ولي

اي و به صورت تحليلي به مقولة اثر تمكين  اين تحقيق كه با شيوه كتابخانه. است
 718وحدت روية  راير سقوط حق حبس پرداخته، نشان مي دهد عام زوجه د

 رايديوان عالي كشور برخالف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اج
زيرا به موجب . آن ممكن است حق حبس را از صفحه ادبيات حقوقي پاك كند

ت به عبار. ، ايفاي وظايف عام زناشويي نيز مسقط حق حبس خواهد بودراياين 
ديگر چنانچه زوجين مدت كوتاهي با هم زندگي كنند يا معاشرت داشته باشند، با 

به بعد قانون مدني كه ناظر بر تمكين عام است به موجب  1102تحقق مالك مواد 
  .همان قانون، حق حبس ساقط مي شود 1086ماده 

  
  وحدت رويه رايحق حبس، تمكين عام، تمكين خاص،  :ها هواژكليد

  

                                                                                                                  
 .دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري دادگستري استاد. 1
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  مقدمه. 1
قانون مدني به زن اختيار داده تا زماني كه تمام مهر به  1085انونگذار در ماده ق

اين حق . او تسليم نگرديده، از ايفاي وظايف زناشويي در مقابل زوج امتناع نمايد
شهرت يافته است، مهمترين »  حق حبس«كه در ادبيات حقوقي و لسان فقها به 

آنجا كه قانونگذار در بيان احكام  از. ضمانت اجرا در جهت وصول مهر مي باشد
آن هم به طور كلي بسنده كرده  1086و 1085حق حبس زوجه، تنها به دو ماده 

است و بسياري از مسائل مربوط به آن را مسكوت گذاشته و يا به اجمال بيان نموده 
است كه در ميان فقها و حقوقدانان محل اختالف نظر است، لذا در اين حوزه 

ني چون قلمرو حق حبس و موجبات سقوط آن قابل بحث و طرح مباحث گوناگو
  .باشد مي

در مقام حل اختالف  718وحدت روية  راياگرچه ديوان عالي كشور با صدور 
به برخي از اين اختالف نظرها كه ناشي از   ،در خصوص قلمرو حق حبس زوجه

ي خود زمينه را پايان داده است ول  ،م بوده.ق 1086و  1085تفاسير متفاوت از مواد 
بروز اختالف ديگري فراهم كرده و آن سقوط حق حبس با تمكين عام مي  رايب

باشد كه از مباحث مستحدثه و جديدي مي باشد كه اخيراً رويه قضائي نيز به آن 
تمايل نشان داده ولي تاكنون، كمتر حقوقداني به آن پرداخته است كه خود نياز  به 

زيرا قبول اين نظر به صورت مطلق، موجب پاك . دبررسي دقيق و موشكافانه دار
شدن حق حبس از صفحه ادبيات حقوقي در عقد نكاح خواهد شد لذا الزم است 

وحدت  راياين نظر تعديل، و مالك و ضابطه اي روشن در اين باره بيان شود تا با 
  .روية مذكور هماهنگ باشد

اساسي كه در اين حوزه  لذا ما در اين تحقيق به دنبال پاسخ به برخي سواالت
سواالتي از قبيل؛ آثار و پيامدهاي حقوقي ناشي از اعمال .قابل طرح است مي باشيم
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تمكين عامي كه مسقط حق حبس باشد  رايكدامند؟آيا ضابطه و معياري ب راياين 
  توان ارائه كرد؟  مي

  
  مفاهيم. 2
  مفهوم حق حبس. 1-2

داري يكي از طرفين عقد مفهوم حق حبس در حقوق عبارت است از حق خود
حق حبس در اصطالح حقوقي، . تعهد توسط طرف ديگر رايتعهد تا اج راياز اج

در عقود معاوضي به دليل رابطة متقابل . اصوالً در عقود معاوضي وجود دارد
هر يك از متعاقدين حق دارد تا زماني كه طرف مقابل به   ،عوضين و پيوستگي آنها

قانون مدني . ه از انجام موضوع تعهد خود امتناع كندموضوع تعهد خود عمل نكرد
مادة ( نيز به وجود حق حبس در برخي عقود اشاره كرده است، از جمله در عقد بيع 

از . بايع حق دارد تا اداي ثمن از سوي مشتري، از تسليم مبيع امتناع كند ) م.ق 377
ه است حق حبس حق حبس صريحاً مقرر گرديد  ،جمله مواردي كه در قانون مدني

زن مي تواند « :اين ماده اشعار مي دارد. قانون مدني مي باشد  1085زوجه در مادة 
  ،تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند

  » .مشروط به اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود 
به نظر آنان عقد نكاح  1.حق حبس در نكاح را پذيرفته اندمشهور فقهاي اماميه 

در صورت ذكر مهر، نوعي معاوضه است و احكام معاوضات در آن جاري خواهد 
زوجين به طور متقابل حق حبس و امتناع از تمكين قائل  رايبود و در نتيجه ب

                                                                                                                  
 ق،.ه1404 دار االحياء التراث العربي، بيروت،  ،پ هفتم، جا31نجفي، محمد حسن، جواهر الكالم، جلد .  1

چاپ اول، انتشارات   ،5جلد  الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه،؛ عاملي،زين الدين بن علي، 41ص
،چاپ اول، موسسه المعارف االسالميه، ،8؛ همو، مسالك االفهام،جلد369ص ه ق،  1410  قم،  داوري،

 .191ص  ه ق، 1413  قم،
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يرفته اند گروهي از فقها حق حبس در نكاح را نپذ  ،در مقابل نظرية مشهور. اند شده
به نظر اين عده، هيچ ارتباطي بين اين دو . زوجين را نفي كرده اند رايوحق امتناع ب

تكليف نيست و هيچ كدام از زوجين حق ندارد به اين بهانه كه طرف مقابل به 
از معاصران آيت اهللا مكارم  1.تكليف عمل نكرده، از عمل به وظيفه خودداري كنند

ارج فقه خود، در ادلة قول مشهور ترديد كرده شيرازي نيز در مباحث درس خ
   2.است
  

  مفهوم تمكين. 2-2
به كسي توانايي دادن كه به امر يا چيزي « تمكين مصدر باب تفعيل به معناي 

برخي  3.مي باشد» دست يابد، قبول كردن و پذيرفتن، فرمان كسي را پذيرفتن 
صطالح حقوق بر دو قسم تمكين در ا 4.تمكين را به معناي تن در دادن مي دانند

  تمكين خاص و تمكين عام  :است 
قانون مدني در فصل هشتم با عنوان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر، 

به طور . مواردي از تمكين عام زوجين و ضمانت اجراي آن را بيان نموده است 
ر كلي تمكين عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او د

پذيرش   ،وفاداري  ،معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند  ،امور زناشويي
                                                                                                                  

 ؛413ص   ق، 1420  قم،  موسسه النشر االسالمي،  دوم،چاپ   ،1جلد   رام،مايه الهن  سيد محمد،  عاملي،.  1
؛ 461ص  ،ه ق 1408  ، قم،دفتر انتشارات اسالمي  ،چاپ اول ،24جلد   ره،ضالحدائق النا  يوسف، ،بحراني

 . 424ص   ،1355  تهران،  صدوق،مكتبه ال  دوم، چاپ ،4جلد   جامع المدارك،  سيد احمد،  خوانساري،

چاپ اول، انتشارات مدرسه  جلد ششم،  ،)كتاب النكاح( سلسله مباحث خارج فقه  ناصر، ،مكارم شيرازي.  2
  .52ص .ق.ه1424قم،  امام علي بن ابي طالب،

ي  ها معاونت آموزش قوه قضائيه، روية قضايي ايران در ارتباط با دادگاه فرهنگ فارسي عميد به نقل از .3
 . 5،ص1388چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران،  خانواده، جلد سوم،

  . 447ص  1372 ، تهران،انتشارات اسالميه  ،چاپ هفتم  جلد چهارم، ،حقوق مدني  سيد حسن،  امامي،.  4
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به عالوه سكونت زن در منزل . رياست شوهر بر خانواده در حدود قانون و عرف 
شوهر و عدم اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي شوهر نيز از ديگر موارد 

رت است از اين كه زن نزديكي تمكين خاص عبا. تمكين عام محسوب مي شود 
با شوهر و برقراري رابطة جنسي به معناي خاص را با او بپذيرد و جز در مواردي كه 
نزديكي موجب زيان او مي گردد يا مانع شرعي مثل صوم و قاعدگي دارد، از 

  .نزديكي با شوهر امتناع نورزد 
اعت نمي عدم تمكين در اصطالح حقوقي نشوز ناميده وزني كه از شوهر اط

هر گاه «: قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد  1108مادة . كند ناشزه گويند 
  ».زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود

امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را   ،مالي و شرافتي  ،عذر موجه مانند خوف بدني
    1.سازد كيفر مدني محروم ماندن از نفقه معاف ميتوجيه مي كند و او را از 

  
  ط ايجاد حق حبسرايش. 3

طي است كه بدون تحقق آنها به وجود رايايجاد حق حبس زوجه متوقف بر ش
  :ط عبارتند ازراياين ش. نخواهد آمد

  
  تعيين مهر در زمان عقد . 1-3

  ،يين نماينددر نكاح دائم ممكن است طرفين بر سر مهر توافق كنند و آن را تع
مي گويند » مهر المسمي«ناميده و اين مهر را » مفروضه المهر«چنين زني را اصطالحاً 

و يا اينكه طرفين بدون ذكر مهر، عقد را جاري كنند و تعيين آن را به آينده موكول 
مفوضه «چنين زني را در اصطالح   ،سازد يا عدم مهر، ضمن عقد شرط شده باشد

                                                                                                                  
 ذيل مادة 2حاشيه   ،1386، ،16چاپ   نشر ميزان،  قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،  ناصر،  كاتوزيان،.  1

  .667ص  ،1108
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قانون مدني مي تواند  1087اين صورت زوجين مطابق مادة مي گويند در » البضع
نزديكي واقع   ها پس از عقد با تراضي مهر را تعيين كنند و اگر قبل از تراضي بين آن

حق حبس   ،2و حقوقدانان 1مطابق نظر اكثر فقها. زن مستحق مهر المثل است  ،شود
ين صورت حق حبس زوجه منوط به تعيين مهر در زمان عقد مي باشد و در غير ا

ساقط است زيرا در صورت عدم تعيين مهر، عقد حالت معاوضه نداشته و زوجين 
تعهدات متقابل ندارند بلكه يك تعهد وجود دارد و آن تمكين زوجه مي باشد و 

استناد به حق حبس از  راين موجبي برايبناب.زوج تعهدي در پرداخت مهر ندارد
  .طرف زوجه نخواهد بود

اين طور بر مي آيد كه حق حبس ويژة زوجه  3ز منابع فقهياز بسياري ا 
مفروضه المهر است بدين ترتيب اگر عقدي بدون تعيين مهر منعقد گردد، مانند آن 

وقتي زوجه به عدم . است كه زوجه بضع خود را به طور مجاني تمليك كرده است 
( ست تعيين مهر در عقد رضايت داد تلويحاً حق حبس خويش را ساقط كرده ا

با وجود اين در بعضي از اظهار نظرهاي فقهي چنين آمده كه حق ) . قاعده اقدام
موضع قانون مدني در اين زمينه  4.حبس در فرض عدم تعيين مهر نيز ثابت است 

قانون مدني آمده  1085كه در مادة »تا مهر به او تسليم نشده «روشن نيست؛ عبارت 
 5برخي حقوقدانان. يين نشده، نيز مي گردد اطالق دارد و شامل مواردي كه مهر تع

                                                                                                                  
 .424ص   ؛ خوانساري، احمد، همان،42نجفي،محمد حسن، همان، ص . 1
، 1388  تهران،  شركت سهامي انتشار،  ،)ش جديدرايوي( چاپ اول ،1كاتوزيان،ناصر، حقوق خانواده، ج  . 2

، پاييز تهران نشر ميزان،  چاپ پانزدهم،  ؛ صفايي، حسين و امامي،اسداله، مختصر حقوق خانواده،147ص 
 .162ص 1387

 .424محمد حسن، همان، ص  ؛ نجفي، 424ص  همان،  خوانساري، احمد،.  3
  .194، ص 8زين الدين ابن علي،مسالك االفهام،ج   عاملي،.  4
  .180همان،   صفايي و امامي،.  5
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در متن مادة را قرينه اي دانسته اند بر اينكه، قانون گذار تعيين » حال بودن مهر« شرط
  . مهر را اراده كرده است

به نظر مي رسد در مواردي كه در عقد نكاح مهر تعيين نشده يا عدم مهر شرط 
عدم تراضي طرفين به ميزان مهر،  شده باشد زن حق حبس ندارد زيرا اوالً درصورت

به . نزديكي واقع شده باشد  ها زن در صورتي مستحق مهر المثل است كه بين آن
بديهي   ،نزديكي است نه عقد نكاح  ،عبارت ديگر سبب استحقاق زن به گرفتن مهر

ثانياً در اين فرض، . است كه زن پس از انجام نزديكي حق حبس نخواهد داشت
فين بر اين بوده كه تمكين قبل از تعيين مهر صورت گيرد، لذا زن ارادة مشترك طر

  . حق حبس نخواهد داشت
  

  حال بودن مهر . 2-3
  ،قانون مدني حق حبس مشروط به اين است كه مهر زن حال 1085مطابق مادة 

حال بودن مهر نياز به تصريح . يعني بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد باشد
هر گاه مهر . آن مدتي تعيين نشده باشد حال محسوب مي شود  ايرهمينكه ب  ،ندارد

زيرا زن بالفاصله بعد از عقد بايد وظايف   ،مؤجل باشد زن حق حبس ندارد
قصد و   ،زناشويي خود در مقابل شوهر انجام دهد كه با وصف مؤجل بودن مهر
زن  رايب ارادة وي بر اين بوده تمكين قبل از رسيدن اجل صورت گيرد،لذا اساساً

يك حق  ،از طرفي حق حبس ناشي از عدم تأديه مهر. حق حبس ايجاد نمي گردد 
مضافاً سقوط  1.زن و خالف اصل بوده كه نبايد آن راگسترش داد راياستثنائي ب

حق حبس در صورت تعيين اجل اختصاص به نكاح نداشته بلكه از قواعد عمومي 
قانون مدني  377سمت اخير مادة معاوضات بوده و لزوم اين شرط به صراحت در ق

                                                                                                                  
، چاپ )ي زير نظر دكتر ابوالقاسم گرج( بررسي تطبيقي حقوق خانواده  سيد حسين و همكاران،  صفائي،.  1

  .265،ص 1387تهران،   دوم، انتشارات دانشگاه تهران،
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مگر اين كه مبيع و ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام كه ... «آمده است؛ 
  »حال باشد بايد تسليم گردد

  
  مشروط يا معلق نبودن مهر. 3-3

به  1085ايجاد حق حبس ضرورت دارد ولي در مادة  رايطي كه براياز ديگر ش
كه پرداخت مهر مشروط و معلق به امري طور صريح به آن اشاره نشده، آن است 

ن صورت حق حبس رايدر غي. كه در هنگام عقد نكاح وجود ندارد، نشده باشد
  .ساقط خواهد شد 

ازآنجا كه اصوالً در عقد مشروط و معلق، موضوع شرط و معلق عليه در زمان 
عقد وجود ندارد، چرا كه شرط اساساً ناظر به آينده بوده و در صورت وجود در 

م باطل خواهد .ق 232مادة  2شرط مذكور بي فايده تلقي و به حكم بند   ،زمان عقد
بود و با توجه به اين نكته كه در عقد معلق، در صورت وجود معلق عليه در زمان 

لذا در صورت مشروط يا معلق   ،عقد، تعليق واقعي نبوده و عقد، منجز خواهد بود
كاح اجل ايجاد مي شود حق حبس ساقط بودن مهر، چون بين پرداخت مهر و عقد ن

  .گردد مي
  

  قلمرو حق حبس زوجه. 4
 در نظرات فقها و مراجع تقليد. 1-4

حق حبس تنها  رايبر اين عقيده اند كه زوجه در مقام اج 1مشهور فقهاي اماميه
ايفاي وظايفي « فقهاي معاصر نيز در تفسير عبارت . تواند از آميزش امتناع نمايد مي

. قانون مدني، هم عقيده نيستند 1085مذكور در مادة » قابل شوهر داردكه زن در م
                                                                                                                  

دفتر   چاپ بيست و دوم،، 2، جلد تحريرالوسيله، ، روح اهللا؛ خميني41ص  همان،نجفي، محمدحسن،  .1
 .299ص ،1384 قم،  انتشارات اسالمي،
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در اين ميان برخي از آنها از جمله حضرات آيات تبريزي، بهجت، سيستاني و 
موسوي اردبيلي بر اين باورند كه حق حبس زوجه منحصر به آميزش و نزديكي مي 

ناصر مكارم شيرازي   ،يدر مقابل برخي ديگر از جمله آيت اهللا  فاضل لنكران. باشد
و حسين نوري همداني حق حبس را به حق امتناع از دخول و ساير استمتاعات 
. جنسي منصرف دانسته و معتقدند اين حق به ساير وظايف زوجيت ناظر نمي باشد

به اين . گروه سوم حق حبس را به حق استنكاف از تمكين عام ناظر مي دانند
حق امتناع از آميزش، حق امتناع از ساير  توضيح كه ايشان چنين حقي را به

. دانند استمتاعات جنسي و نيز حق استنكاف از ساير وظايف زناشويي منصرف مي
  1.اند آيت اهللا خامنه اي و لطف اهللا صافي گلپايگاني پيرو اين نظريه

  
  از منظر حقوقدانان. 2-4

در » هر داردايفاي وظايفي كه در مقابل شو« حقوقدانان نيز در تفسير عبارت 
در نگاه اول به اين دو ماده بدون . م نظرات گوناگوني را بيان نمودند. ق 1085مادة 

اجبار شوهر  رايمالحظة مباني فقهي آن، شايد چنين به نظر برسد كه زن مي تواند ب
به پرداخت مهر، از ايفاي تمام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد و در اصطالح 

امتناع نمايد؛ لكن بيشتر نويسندگان حقوقي در كتب خود تمكين عام نام گرفته، 
دكتر ناصر  2.تصريح نموده اند كه تنها نزديكي با شوهر مشمول حق امتناع است

                                                                                                                  
نظريات مجموعه  ،قضائيه به نقل از معاونت آموزش قوه 9106سوال ) نرم افزار(گنجينه استفتاعات قضايي . 1

 . 5-6صص .1389چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ، 5جلد   مشورتي فقهي در امور حقوقي،،

  كتابخانه گنج دانش، تهران،  ي قانون مدني، چاپ سوم،شجعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه مح.  2
دياني،  ؛163ص، همانامامي،  صفايي و ؛395ص همان،امامي، حسن، ؛ 2901و  2898مواد  1016، ص 1387

؛ زماني درمزاري، 131ص  1379  ،، تهرانانتشارات اميد دانش  ،، چاپ اولعبدالرسول، حقوق مدني خانواده
 .250، ص 1387  ،، تهرانانتشارات نگاه بينه  ،، چاپ دوممحمدرضا، حقوق خانواده به زبان ساده
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قانون مدني داللت  1085اگرچه ظاهراً مادة «: كاتوزيان در اين خصوص عقيده دارد
ن عام امتناع بر اين دارد كه زن مي تواند در مقام استفاده از حق حبس از تمكي

چنين  1086و به ويژه قرنية موجود در مادة  1085نمايد، ولي از سابقة تاريخي مادة 
، 2در مقابل  برخي ديگر 1.».برمي آيد كه قانونگذار به تمكين خاص نظر داشته است

قلمرو حق حبس قائل هستند و معتقدند زن حق دارد از هر  رايمعناي وسيع تري ب
استمتاع است خودداري كند، از اين رو خروج از منزل بدون امري كه تسهيل كننده 

اذن شوهر و خودداري از سكونت در مسكني كه شوهر تهيه كرده را مشمول اين 
هم، اگرچه قلمرو حق امتناع زوج را منحصر به  3برخي نويسندگان. حق دانسته اند

توابع عرفي تمكين خاص مي دانند با وجود اين، از باب زمينه و مقدمة حق حبس و 
  . آن به زوجه اين حق را مي دهند كه از تمكين عام نيز امتناع كند

نگارنده عقيده دارد؛ صرفنظر از آنكه امتناع از تمكين عام در مقام حق حبس، با 
تر  آن نيز عملي تر و منطقي رايقانون مدني سازگار است، اج 1085ظاهر مادة 

از نظر  ل زوج و خودداري از تمكين،باشد؛ زيرا الزام زوجه به حضور در منز مي
ضمن آنكه روية قضايي بيشتر به نظريه اخير . باشد ي امكان پذير نميفعقلي و عر

                                                                                                                  
 .145ص منبع پيشين،كاتوزيان، ناصر،  . 1

 ش جديد، كتابخانه گنج دانش،راي، چاپ اول، وي2شاه باغ، سيد علي، شرح قانون مدني، جلد حائري  .2
مركز نشر   بررسي فقهي حقوق خانواده، چاپ شانزدهم،محقق داماد، سيد مصطفي، ؛947، ص 1376 تهران،

ه بر يي از حقوق خانواده با تكي ها ؛ صفار،محمد جواد، درس245-247ص ،1390تهران،  علوم اسالمي،
، عليشايگان، سيد  ؛ 55،ص1390 موقعيت حقوقي زن در نكاح وطالق، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران،

 .267، ص 1375  انتشارات طه، قزوين،  چاپ اول،  حقوق مدني،

، 74درويش، بهرام، دامنه حق حبس زوجه در روية ديوان عالي كشور، مجله حقوقي دادگستري، سال .  3
انتشارات گنج   شهبازي، عبدالوهاب، حق حبس در نكاح، چاپ اول،؛ 127ص ،72ارة شم، 1389زمستان 

؛ حيادر،جبار، حق حبس در نكاح، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد 45ص  ،1386  دانش، تهران،
 .70ص 1384 واحد تهران مركز، تهران،
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 ةمورخ 6462/7 ةشمار ةنظرينيز در اداره حقوقي قوه قضائيه . تمايل دارد
 1085و  1108، 1102با توجه به مواد «: چنين اظهارنظر نموده است 14/9/1378

ني كه مهر او حال باشد مي تواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفاي قانون مدني، ز
كليه وظايفي كه در مقابل شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشي از زوجيت 

  1.تن عدم تمكين، اعم از تمكين خاص و عام اسرايبناب. خودداري كند
  

  ديوان عالي كشور 718 ةوحدت روي رايدر . 3-4
 مرو حق حبس زوجهنشان مي دهد محاكم در خصوص قل بررسي روية قضايي

صدور آراء متعارض از دادگاهها سبب گرديد تا . واحدي اتخاذ نكرده اندروية 
هيئت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قلمرو امتناع زوجه در  سرانجام

را بدين شرح صادر  13/2/1390 – 708وحدت روية  راي  ،استفاده از حق حبس
م اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي .ق 1085ستناد از مادة م«  :داينم

مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر  ءتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفا
  ».دارد امتناع نمايد

  
 موجبات سقوط حق حبس زوجه. 5

موجبات سقوط حق حبس، سه مورد بين فقها و حقوقدانان محل اتفاق از 
 وتمكين زوجه قبل از دريافت مهر   ،اسقاط حق حبس :عبارتند از ت كهسظران

  تسليم كامل مهر 
  
  

                                                                                                                  
نشر   ، چاپ اول،1رات حقوقي، جلد غالمرضا و همكاران، مجموعه تنقيح شده قوانين و مقرشهري، . 1

 . 806، ص 1384  ،، تهرانروزنامه رسمي
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  اسقاط حق حبس. 1-5
قاعده امري نبوده، حق حبس زوجه، م در خصوص .ق1085مادة از آنجا كه 

بلكه از قواعد تكميلي بوده كه برخالف آن مي توان تراضي كرد و از طرفي، هر 
 در زمان عقد و يا لذا زوجه مي تواند، قابل اسقاط استاز طرف صاحب حق  حقي

اسقاط .  ساقط كندبه صورت صريح يا ضمني بعد از عقد، حق بوجود آمده را 
در زمان عقد با تصريح در ضمن زوجه مي تواند  صريح بدين صورت است كه

مه و يا اقرار نا با تنظيم سندعقد، حق حبس خود را ساقط كند ويا بعد از انعقاد عقد 
نشان دهد كه از حق حبس  ،يا هر طريق ديگري كه قابل اثبات در محكمه باشد

اگرچه زوجه صراحتاً به اسقاط حق خويش   ،گاهي نيز .خويش صرفنظر نموده است
ه به در نظر گرفتن تمامي جاشاره نمي كند ليكن اعمالي انجام مي دهد كه با تو

به اسقاط ضمني حق حبس داشته اوضاع و احوال مي تواند داللت بر قصد زوجه 
صرف رضايت به تمكين خاص يا آماده شدن  1به عنوان مثال برخي از فقها. باشد

زوجه جهت در اختيار نهادن خود به زوج را اسقاط ضمني حق حبس مي دانند، 
  .اگرچه تمكيني انجام نگرفته باشد

امكان  در مواردي كه زوجه به زوج اجازه نزديكي مي دهد وبه نظر مي رسد 
در واقع زوجه به طور ضمني از حق خود  ،نزديكي از ناحيه زوج نيز وجود دارد

مثالً در شته باشد؛ داليلي امكان نزديكي وجود ندامقابل، چانچه به  در. گذشته است
به نظر مي رسد تسليم زوجه،  ،قادر به نزديكي نيست عننصورتي كه زوج به دليل 

نخواهد كرد چرا  ساقطن باشد، حق حبس وي را چنانچه با آگاهي وي از عنين بود
  .كه اساساً امكان نزديكي وجود ندارد

  
                                                                                                                  

فقهي قضائي  رايبه نقل از معاونت آموزش قوه قضائيه، مجموعه آ 1638مجموعه استفتائات جديد، مسأله . 1
 .115، ص 1381، ، قممركز تحقيقات فقهيچاپ اول،  ،4جلد  ،)2نكاح (در امور حقوقي 
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  تسليم مهر. 2-5
تأديه يكي از عوضين است  در عقود معاوضي، يكي از موارد سقوط حق حبس

در روابط بين زوجين نيز همين .استقانون مدني به اين امر تصريح نموده  378مادة 
مطابق . بس را ساقط مي كند تسليم كامل مهر استآنچه حق ح. قاعده جاري است
زن تا زماني مي تواند از حق حبس  ،قانون مدني 1085و مادة  1نظر مشهور فقها

بديهي است تسليم در صورتي مسقط  .استفاده كند كه مهر به او تسليم نشده باشد
زيرا حق .حق حبس است كه كامل بوده باشد و تمام مهر به زوجه پرداخت شود

اگر زوج بخشي از مهر را  مي باشد، در نتيجهه جزي، غير قابل تدر نكاح سحب
. پرداخت كند زوجه مي تواند تمكين نكند تا مهر به صورت كامل پرداخت شود

   .تقسيط مهر موجب سقوط حق حبس نخواهد شد اس است كهلذا بر اين اس
وقدانان الزم به ذكر است اثر تقسيط مهر بر حق حبس همواره بين فقها، حق

متهافت در اين خصوص،  رايصدور برخي آ. محل بحث و اختالف نظر بوده است
ديوان عالي  22/5/1387مورخه  708وحدت روية  رايسرانجام منجر به صدور 

  .كشور مبني بر ثبوت حق حبس تا پرداخت كامل مهر، گرديد
  

  زوجه  تمكين. 3-5
مهر به اختيار خود به ايفاي  قانون مدني اگر زن قبل از اخذ 1086به موجب مادة 

وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام كند، ديگر نمي تواند از حق حبس استفاده 
نيز همانند مادة  هقانون گذار در اين ماد.را خواهد داشتكند لكن حق مطالبه مهر 

  .از قواعد عمومي معاوضات پيروي كرده است 1085

                                                                                                                  
 .41، ص همانحسن، محمد؛ نجفي، 424و  425 ص، صاحمد، همانسيد خوانساري، . 1
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جب سقوط حق حبس وي خواهد معتقدند كه تمكين زوجه مو 1مشهور فقها 
 2.اند تمكين اثري قائل نشده رايب شيخ طوسيمانند در مقابل، بعضي از فقها  ،بود

حال . اتفاق نظر دارنددر خصوص اثر تمكين در سقوط حق حبس،  نيز 3حقوقدانان
  باشد؟ تمكين عام يا تمكين خاص؟ بايد ديد چه تمكيني مسقط حق حبس مي

  
  تمكين خاص. 1-3-5

 ةواژ. ور كه گفتيم تمكين خاص زوجه به معناي نزديكي با شوهر استهمانط
ي كنايي است كه در مورد دخول به كار مي رود و همان طور كه  ها نزديكي از واژه

فرقي نيست كه دخول در قُبل باشد يا دبر؛  4نيز اشاره نمودند برخي از حقوقدانان
قانون مدني در مراد از دخول   .شودزيرا عرفاً به هر دو، دخول و نزديكي گفته مي 

قانون اساسي، بايد به منابع معتبر اسالمي يا  167اساس اصل لذا بر  مشخص نيست
بر اين است كه مراد از آن، اعم از دخول  5فقها نظر مشهور .فتاواي معتبر رجوع كرد

 حال بايد ديد اثر دخول بر حق حبس چيست؟. در قُبل و دبر است

                                                                                                                  
 425؛ خوانساري، سيد احمد، همان،ص 43ص، 31همان، ج، محمد حسننجفي، . 1

استيفاي  رايفرج اهللا، حق حبس زوجه ب  هدايت نيا، به نقل از 313، ص 4شيخ طوسي، المبسوط، جلد .  2
 . 56،ص14شماره  ،1386مهر، مجله فقه و حقوق، سال چهارم، پاييز 

 .163؛ صفايي و امامي، همان،ص 145ص ،1ج توزيان،ناصر، حقوق خانواده، كا. 3
دفتر انتشارات   ، چاپ دوم،3طاهري، حبيب اهللا، حقوق مدني، جلد  – 45، ص همانامامي، سيد حسن، . 4

 .276ص ،ق. ه 1418، اسالمي، قم

؛ 393،ص 25سف، الحدائق الناضره، جلد ؛ بحراني، يو211،ص 32جلد   نجفي، محمدحسن،همان،.  5
 .335، ص 2خميني، سيد روح اهللا، تحريرالوسيله، جلد 
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و وطي مسقط حق حبس است ؛  بر اين عقيده اند كه نزديكي 1اميهفقهاي ام اكثر
پس تسليم بضع از سوي . قبض بضع است ةبه منزل ،وطي و نزديكي در نكاحزيرا 

در مقابل، عده اي . زوجه در زماني تحقق مي يابد كه نزديكي صورت گرفته باشد
از تمكين نيز شيخ طوسي و مفيد بر اين باورند كه حق حبس پس از جمله از فقها 

تسليم بضع محقق نمي شود و بضع تحت  ،با يك بار نزديكيزيرا . قابل تصور است
مطابق اين تحليل زوجه حتي پس از يك بار يا چند بار  .يد زوج در نمي آيد

چنانچه هنوز مهر را دريافت نكرده باشد، حق خودداري از تمكين را ، نزديكي
مهر در مقابل مطلق بضع قرار ندارد تا زوجه  در توجيه اين نظريه گفته اند؛ 2.دارد

جميع  ،پس از تمكين ديگر نتواند از حق حبس خود استفاده نمايد، بلكه عوض مهر
كه يكباره حاصل نمي شود  است كه امري تدريجي الحصول است زنجنسي منافع 

به تعبير ديگر، مهر در قبال هر وطي  .و مهر عوض در مقابل همه اين تمتعات است،
   3.ر نكاح قرار داردد

مسقط حق ) نزديكي( حقوقدانان نيزبه اتفاق بر اين عقيده اند كه تمكين خاص
. استاز نظر مشهور فقها تبعيت كرده  1086در مادة  قانون مدني 4.حبس است

قلمرو حق حبس زوجه در بين حقوقدانان و فقها تا حدودي محل اختالف اگرچه 
آنان، اين است كه قلمرو حق حبس، تمكين از نظرات  متيقننظر است ولي قدر 

                                                                                                                  
خوانساري، ؛  371 و372، ص 5جلد   الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه،  عاملي، زين الدين بن علي، .1

 . 425ص  همان،سيد احمد، 

 .248ص  محقق داماد، سيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده،.  2

انتشارات   ميرشمسي، فاطمه،مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج از ديدگاه فقه اماميه، چاپ اول،.  3
موسسه   ،7حلي، ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعه، جلد . 79، ص1380اسالميه، تهران، 

 .57ص به نقل از هدايت نيا، همان،  170ق، ص .ه 1412  النشر االسالمي، قم،

ص   ،همانمحقق داماد، سيد مصطفي، ؛ 163؛ صفايي و امامي، همان،ص 145ص همان،توزيان،ناصر، كا. 4
247. 
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» ايفاي وظايفي كه زن در مقابل شوهر دارد«خاص مي باشد و از آنجا كه عبارت 
قانون مدني آمده است لذا حداقل نتيجه اي  1086و هم در مادة  1085هم در مادة 

كه مي توان گرفت آن است كه نزديكي و وطي حق حبس زوجه را منتفي خواهد 
  .كرد

منظور از تمكين خاص كه مسقط حق حبس است صرفاً دخول بايد ديد حال 
شامل هم را  3يذختف  ،2، مضاجعه1از قبيل تقبيلاست يا هرگونه استمتاعات جنسي 

مورخه  5455/7 ةمشورتي شمار ةقضائيه در نظري ةحقوقي قو ةمي شود؟ ادار
ظايفي كه در ايفاي و«منظور از عبارت «: استچنين اظهار نظر كرده  30/5/1381

م تمكين خاص به معناي مطلق .ق 1086و  1085مذكور در مواد » مقابل شوهر دارد
برخورداري از ساير استمتاعات بدون  رايدخول است لذا اذن زوجه به زوج ب

  4».دخول، حق حبس زوجه را ساقط نمي كند
قانون مدني  1086رفته در مادة  پاسخ بايد گفت؛ از آنجا كه عبارت بكاردر 

يافتن  رايلذا ب ،مبهم بوده و نمي توان به يقين دايره شمول آن را مشخص نمود
قانون اساسي به منابع معتبر فقهي و يا فتاواي معتبر  167بر اساس اصل بايد پاسخ 

معتقدند كه حق حبس با دخول ساقط مي شود و اجازه  5فقهااغلب  .رجوع كرد

                                                                                                                  
 محمد جعفر،جعفري لنگرودي،: ركبه معناي بوسيدن است مانند بوسيدن دست و پا و روي كسي تقبيل . 1

، 1382، ص 1378  تهران،  ش،انتشارات گنج دان ،، چاپ اولدورة پنج جلديوط در ترمينولوژي حقوق، مبس
 . 5068واژه 

همچنين است به معناي با هم خوابيدن، همبستر  مضاجعه اجتماع دو يا چند نفر است تحت ازار واحد. 2
 .12899، واژه 3391همان، جلد پنجم، ص :رك ... .گرديدن، همخوابگي و 

 .قرار دادن آلت در ميان ران . 3
 .172،ص1387  ،، تهران)جنگل(انتشارات جاودانه   اول، قضايي، چاپ عرفاني، توفيق، مهريه در روية.  4

، چاپ بيست و 2؛ خويي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، جلد 41،ص 31نجفي، محمد حسن، همان،ج .  5
 281ق، ص.ه 1410قم،  نشر المدينه العلم،  هشتم،
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حق حبس نمي شود به عبارت  ساير استمتاعات موجب از بين رفتن رايزوجه ب
ر اين خصوص استفتائاتي از چند تن از به عالوه د.ديگر،دخول موضوعيت دارد

چنين استمتاعاتي را مسقط  1آيت اهللا اراكيبعمل آمد كه در پاسخ فقهاي معاصر 
عقيده به بقاي  فاضل لنكرانيو آيت اهللا مكارم شيرازي حق حبس دانسته، در مقابل 

   2.حق حبس دارند
به نظر ما چنانچه زوجه با رضايت به اينگونه استمتاعات، قصد اسقاط حق 

اما در صورت عدم آگاهي ويا عدم .خويش را داشته باشد، حق وي ساقط مي شود
البته در وضعيت . عمل وي داللت بر اسقاط حق حبس نخواهد داشت  ،قصد اسقاط

وحدت روية شمارة  رايكنوني، با توجه به نظريات فقهاي معاصر و علي الخصوص 
ديوان عالي كشور كه شمول حق حبس را به كلية وظايف زناشويي از جمله  718

تمكين عام گسترش داده مي توان گفت؛ اينگونه استمتاعات جنسي به طريق اولي 
  .مسقط حق حبس خواهد بود

  
  تمكين عام . 2-3-5

اقعه يا عمل مو  ،همانطور كه ديديم تمكين خاص زوجه كه در معناي اخص آن
حال سوال اين است كه آيا تمكين عام . دخول مي باشد مسقط حق حبس است

  زوجه نيز موجب سقوط حق حبس خواهد بود ؟ 
زيرا اين بحث در . بحث سقوط حق حبس با تمكين عام، محل اختالف است

كتب حقوقي سابقة چنداني نداشته و فقها نيز در اين باره كالمي بيان ننموده اند و 

                                                                                                                  
، 4جلد  ،)2نكاح ( در امور حقوقيفقهي قضائي  رايمعاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مجموعه آ . 1

 .114ص 

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، جلد  همان؛ . 2
 .39دوم،ص 
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اساساً اين بحث از زمان . نيز در اين خصوص روية خاصي اتخاذ نكرده اندمحاكم 
ديوان عالي كشور، كه قلمرو حق حبس را به تمكين  718صدور راي وحدت روية 

. عام نيز سرايت داده، قوت گرفته است و پيش از آن مسبوق به سابقه نمي باشد 
تنها مي تواند از تمكين   ،عقيده دارند كه زن در مقام اعمال حق حبس 1مشهور فقها

لذا از نظر فقها، آن چه . خاص خودداري كند و حق امتناع از تمكين عام را ندارد 
كه حق حبس زوجه را ساقط مي كند تمكين خاص بوده و تمكين عام زوجه از 

هر  2.اكثر حقوقدانان نيز به همين راه رفته اند. زوجه نمي تواند موثر در مقام باشد
يگر نظر داده اند كه در زن مقام اعمال حق حبس مي تواند از تمكين د 3چند برخي

جملگي بر اين باورند كه تنها   ،عام امتناع نمايد ولي در خصوص سقوط حق حبس
  . تمكين خاص موجب سقوط آن خواهد شد 

ي متفاوت و صدور آراء متعارض از سوي محاكم در خصوص  ها اتخاذ رويه
مورخة  718به صدور راي وحدت روية شمارة م، منجر .ق 1085مفاد مادة 

هيئت عمومي ديوان عالي كشور گرديد كه به زن حق داد تا مهر به او  19/2/1390
) تمكين عام و خاص(تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه در مقابل شوهر دارد  

اين راي اگر چه اختالف موجود را حل و فصل نمود، ولي خود . امتناع نمايد 
ي بر اختالف نظر ديگري گرديد و آن، تعارض عقايد و آراء در خصوص آغاز
در مادة » وظايفي كه در مقابل شوهر دارد«زيرا وقتي عبارت . مي باشد 1086مادة 

تفسير صحيح و منطقي از قانون   ،بر مطلق وظايف زناشويي حمل مي شود 1085
ان معنا حمل نموده و را نيز بر هم 1086ايجاب مي كند كه عبارت مذكور در مادة 

لذا در . نتيجه بگيريم كه در صورت تمكين عام نيز زوجه حق حبس نخواهد داشت
                                                                                                                  

 .299، ص همان، ، روح اهللا؛ خميني41، ص هماننجفي، محمدحسن،  .1
  .394-395ص  همان،  سيد حسن، ؛ امامي، 144همان، ص   ناصر،  كاتوزيان،.  2
  .247همان،ص   سيد مصطفي،  ؛ محقق داماد،787سيد علي، همان،ش   شايگان،.  3
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عد از عقد نكاح، هر گونه معاشرتي با زوج داشته باشد از حقوق صورتي كه زن ب
از اين رو تأسيسي مهم چون حق حبس با . ناشي از حق حبس بي بهره خواهد ماند

آن سابقه طوالني، در سايه راي وحدت روية مزبور به خاموشي گرائيده و زنان از 
چ زني نيست كه بعد ي حمايتي قانون محروم مي گردند، چرا كه هي ها يكي از چهره

از ازدواج هيچ معاشرتي با همسرش نداشته و نتيجتاً هيچ نمودي از تمكين عام را 
   1.علني نساخته باشد

بايد   ،صرفنظر از نتيجه اي كه از راي وحدت روية فوق الذكر مي توان گرفت
ديد از لحاظ حقوقي و با توجه به قواعد كلي حق حبس در عقود معاوضي، آيا 

  داشتي صحيح مي باشد؟ چنين بر
قانون مدني، عنصر اساسي در سقوط حق حبس تسليم مي  378بر اساس مادة 

مفهوم تسليم و چگونگي آن را بيان نموده   ،قانون مدني 369  ،368  ،367مواد . باشد
تسليم عبارت است از دادن مبيع « :م در تعريف تسليم مي گويد.ق 367مادة . است 

به » ..ي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشدبه تصرف مشتري به نحو
عبارت ديگر، همين كه امكان تصرف و انتفاع براي مشتري وجود داشته باشد، 
تسليم محقق گرديده است اگر چه مشتري عمالً در آن هيچ گونه تصرفي نكرده 

به عالوه در خصوص چگونگي تسليم، قاعده و روش ثابتي ) م.ق 368مادة  .(باشد
مثالً در خصوص اتومبيل يا .جود ندارد و در هر مورد بايد به عرف رجوع كرد و

م از تسليم .ق 1086اگر چه مادة . تسليم با دادن كليد آن انجام مي پذيرد   ،آپارتمان
م استفاده نمود و گفت ؛ .ق 377نامي به ميان نياورده، لكن مي توان از مالك مادة 

                                                                                                                  
ارگان داخلي كانون   فصلنامه وكيل مدافع،  نقد دو راي وحدت روية ديوان عالي كشور،  مرضيه،  محبي،.  1

  .115ص  ، شماره دوم،1390پاييز   سال نخست،  وكالي دادگستري خراساني،
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در حكم تسليم و ايفاء تعهد از جانب وي   ،جهايفاي وظايف زناشويي از جانب زو
  .باشد  مي

زوجه تمكين عام را   ،حال با توجه به اينكه در كشور ما به محض انعقاد عقد
شروع و به تكليف خود مبني بر حسن معاشرت و اطاعت از شوهر، عمل مي نمايد، 

سليم زوجه به ايفاي بخشي از وظايف زناشويي پرداخته و عمل ت: مي توان گفت
بديهي است عدم انجام دخول را نمي توان به عدم تسليم و .محقق گرديده است

زيرا اوالً؛ عدم انجام عمل دخول، ناشي از عدم امكان . ايفاي تعهد تعبير نمود
ي  ها تصرف و انتفاع از ناحيه زوج نمي باشد، بلكه در غالب موارد، بدليل سنت

مي باشد كه هنوز هم در برخي از  قديمي و آداب و رسوم برخي از نواحي كشور
 718وحدت روية شماره  رايثانياً؛ . شهرها و روستاهاي كشورمان اجرا مي شود 

لذا با توجه به . ديوان عالي كشور، قلمرو حق حبس به تمكين عام افزايش يافته است
در . تمكين عام نيز موجب سقوط اين حق خواهد شد  ،م.ق 1086مدلول مادة 
گسترة عوض را   ،ي با گسترش قلمرو حبس از تمكين خاص به عامحقيقت اين را

يعني عوضي كه از ناحيه زن مي باشد تمام وظايف زناشويي را   ،نيز تغيير داده است
ثالثاً؛ بر خالف معاوضات كه در آن حق حبس قابل تجزيه . در بر مي گيرد

ي از وظايف لذا اگر زوجه قسمت. حق حبس زوجه غير قابل تجزيه مي باشد ،است
م حق حبس وي ساقط و نسبت به .ق1086زناشويي خود را انجام دهد به حكم مادة 

رابعاً؛ چنانچه مهر در مقابل بضع . وظايف انجام نشده، حق حبس نخواهد داشت 
در صورت عدم وقوع نزديكي و تمكين خاص از ناحيه   ،بعنوان دو عوض قرار گيرد

مي گيرد در حالي كه در طالق قبل از زوجه نبايد هيچ مهري به زوجه تعلق 
جالب تر . قانون مدني زن مستحق نيمي از مهر است 1092نزديكي به حكم مادة 

آنكه، در صورت فوت احدي از زوجين قبل از نزديكي، زوجه مستحق تمامي 
مهرالمسمي تعيين شده خواهد بود كه حسب مورد به وي يا اولياي دم او پرداخت 
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نده بر اين باور است  نيمي از مهر در مقابل تمكين عام قرار مي لذا نگار. خواهد شد
وحدت روية  رايگيرد، امري كه دراستدالل دادستان كل كشور در زمان صدور 

  . ديوان عالي كشور نيز عنوان گرديده است 718
حال بايد ديد حدود و قلمرو تمكين عامي كه موجب سقوط حق حبس مي 

ار اطاعت از زوج تمكين عام شكل مي گيرد؟بديهي شود تا كجاست ؟ آيا با يك ب
است بايد اين نظر را تعديل نموده و حدود آن را با توجه به اوضاع و احوال و عرف 
مشخص و مالك و ضابطه اي تعيين نمود، در غير اين صورت حق حبس از عقد 
نكاح رخت بر خواهد بست و براي هميشه از صفحة ادبيات حقوقي پاك خواهد 

  . شد
به طور كلي مواردي  1117و  1114  ،1105  ،1104و  1103قانون مدني در مواد 

اموري . به وظايف زوجيت تعبير نموده است  ها از تمكين عام را بيان نموده و از آن
چون حسن معاشرت با شوهر و معاضدت او در تشييد مباني خانواده، پذيرش 

 1108تعيين مي كند و در مادة رياست شوهر و اطاعت از او، سكونت در منزلي كه 
هر گاه زن بدون  « : اين مادة مقرر مي دارد . ضمانت اجراي آن را بيان نموده است 

بنابراين » مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع نمايد مستحق نفقه نخواهد بود
وظايف زوجيت وظايفي است كه براي آن ضمانت اجرا قرار   ،از نظر قانونگذار

  . ده استداده ش
م مي توان چنين استنباط كرد .ق 1108و  1085به نظر مي رسد از جمع مواد  

كه از منظر قانونگذار، وظايف زناشويي وظايفي است كه در صورت اجراي آن از 
زن ناشزه تلقي   ،ناحيه زوجه، به وي نفقه تعلق مي گيرد و در صورت عدم انجام آن

آن كه مانع مشروعي جهت عدم تمكين و حق مطالبه نفقه نخواهد گرفت، مگر 
) تمكين عام و خاص(بنابراين ايفاي وظايف زناشويي . داشته باشد مانند حق حبس 

پس براي پاسخ به سؤال فوق . با پرداخت نفقه رابطه اي مستقيم و تنگاتنگ دارد
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بايد بررسي كرد آيا با يك بار اطاعت زوجه از زوج و معاشرت با او، تمكين محقق 
ه و زن مستحق نفقه است ؟ به ديگر سخن، در صورتي كه زن از انجام اين گرديد

  امور امتناع نمايد ناشزه تلقي شده و استحقاق نفقه ندارد ؟ 
بديهي است پاسخ به سوال فوق منفي است، زيرا در تمامي موارد فوق، امتناع 

وظايف زن بايد استمرار داشته باشد به طوري كه عرفاً بتوان گفت زن از اداي 
زني را به   ،پرواضح است كه عرف جامعه ما. زناشويي خود سر پيچي مي نمايد

. صرف يك بار همراهي نكردن با شوهر يا روي برگرداندن از او ناشزه نمي شمارد
از آنجا كه عدم انجام وظايف زناشويي از ناحيه زوجه براي : بنابراين مي توان گفت

محروم از نفقه نمي كند پس يك بار انجام  يك بار نشوز تلقي نمي گردد و وي را
زيرا . ايفاي وظايف زناشويي تلقي نمي شود و تمكين محقق نخواهد شد   ،آن نيز

همانطور كه گفتيم انجام يا عدم انجام ايفاي وظايف زناشويي در صورتي داراي 
آثار حقوقي در روابط زوجين خواهد بود كه استمرار داشته باشد و يا حداقل براي 

دكتر كاتوزيان نيز . مدتي به طول انجامد كه از نظر عرف اداي وظيفه تلقي گردد
نه تنها وظايفي كه زن در « : در كتاب خود به نوعي به اين مطلب اشاره نموده است

برابر  شوهر دارد با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقي ندارد، در نظر عرف ناظر به 
مسكني كه شوهرش تعيين مي كند سكونت  بايد در: تمام دوره زناشويي است 

پس . گزيند، با او خوشرويي كند و در اداره خانواده معاون و ياور همسر خود باشد 
با يك بار خوشرويي كردن يا چند دقيقه به خانه شوهر آمدن نمي توان ادعا كرد 

   1» .كه او به وظايف زناشويي عمل كرده است
م در خصوص زن ناشزه كه از .ق 1108ه دكتر محقق داماد نيز در تفسير ماد

كامالً ظهور در  ،واژه امتناع« : ايفاي وظايف زناشويي امتناع مي كند، مي گويد 

                                                                                                                  
 .145ص   همان،  ناصر،  ان،كاتوزي.  1
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يك حالت تمرد مستمر دارد و بر يك يا دو بار صدق نمي كند و از طرفي وظايف 
   1».زوجيت چيزي بيش از حق استمتاع است

نه، با توجه به اوضاع و احوال پس بر دادرس است كه در هر دعوي بطور جداگا
بررسي نمايد آيا در روابط زوجين، تمكين عام و اداي وظايف زناشويي به نحوي 
بوده كه اسقاط ضمني حق حبس تلقي شود ياخير؟ در اين راستا بررسي عناصري 

  :چند مي تواند راهگشا بوده و دادرس را در رسيدن به مقصود ياري دهد 
از انعقاد عقد نكاح سپري گرديده و در طي آن  مدت زماني كه: زمان. الف

زوجين  با يكديگر معاشرت داشته و رفت و آمد كرده اند، عاملي مهم در تحقق 
  . تمكين عام و سقوط حق حبس مي باشد 

به نظر مي رسد : انجام مراسم عروسي و سكونت در منزل شوهر. ب
ماره اي بر سقوط حق كه انجام مراسم عروسي و تشكيل زندگي مشترك را بتوان ا

حبس دانست، زيرا اين عمل به خودي خود حكايت از تمكين عام زوجه و 
به عالوه در اين مرحله، وظايف . آمادگي او براي ايفاي وظايف زوجيت دارد

ديگري چون خدمت در خانه، عدم خروج از منزل و مسافرت بدون اذن شوهر و 
سكونت مشترك، وضعيتي را . ي گيردادارة امور داخلي خانه بر عهدة زوجه قرار م

بر روابط زوجين حاكم خواهد كرد كه به خودي خود تمكين عام شكل خواهد 
گرفت و با توجه به در كنار هم بودن آنها، عنصر تكرار و استمرار محقق خواهد 

  .بعالوه،در اين حالت امكان خلوت نمودن آنها بيشتر خواهد شد.شد
هرچند فقها و : ت جنسي غير از دخولمندي زوج از استمتاعا بهره. ج

حقوقدانان استمتاعات جنسي چون تقبيل و مضاجعه را تمكين خاص محسوب 
لكن در صورت برقراري چنين . نكرده و موجب سقوط حق حبس نمي دانند

                                                                                                                  
  . 296ص  همان، سيد مصطفي،  محقق داماد،.  1
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زيرا . مي توان گفت تمكين عام حاصل گرديده و حق حبس ساقط است  ،اي رابطه
چنين روابطي بين دو ( م است و مشروعيت دارد چنين روابطي تنها بين زوجين حاك

عنصر تكرار و : در نتيجه مي توان گفت) فرد اجنبي، نامشروع بوده و مجازات دارد 
دوام در خصوص اين خصوص ضرورت نداشته و به صرف يك بار استمتاع، نتيجه 

  . حاصل خواهد شد 
در   ،لي كشورديوان عا 718وحدت روية  رايبرخي از محاكم نيز بعد از صدور 

آراي خود كم و بيش به مقولة سقوط حق حبس با تمكين عام گرايش نشان 
 10/3/1391مورخة  9109971293200260در ذيل بخشي از راي شمارة . اند داده

صادره از شعبة دوم دادگاه حقوقي جويبار را كه در همين راستا صادر گرديده به 
  :عنوان نمونه ذكر مي كنيم 

ي از حق حبس برخوردار است كه سابقاً تمكين به نحو عام ننموده زن زمان.... «
باشد در ما نحن فيه زوجه اقرار به تمكين عام نموده است بنابراين حقي بابت حق 
حبس ندارد فلذا دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 

مورخه  718قانون مدني و راي وحدت رويه  1114و  1105لغايت  1102
  »... هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم به تمكين صادر مي گردد  13/2/1390

دادگاه  13شايان ذكر است زوجه از اين راي تجديدنظرخواهي نموده كه شعبة 
تجديد نظر استان مازندران در مقام رسيدگي به موجب دادنامه 

و دادنامه  اعتراض را وارد ندانسته 28/5/1391مورخه   9109971516600569
  . تجديد نظر خواسته را عيناً تاييد نمود
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  :نتايج. 6
ديوان عالي كشور بـرخالف نظـر مشـهور     718وحدت روية  رايعلت آنكه  .1

قلمرو حق حبس را مطلق وظايف زناشويي عنوان نموده، صرفاً از   ،فقها و حقوقدانان
  .باب مقدمه و توابع عرفي امتناع از تمكين خاص مي باشد

با توجه به گسترش قلمرو حق حبس به مطلق وظايف زوجيت، تمكين عام  .2
زوجه نيز موجب سقوط حق حبس خواهد شد اما نه به صورت مطلق، بلكه ايفاي 
هر يك از وظايف زناشويي در صورتي مسقط حق حبس خواهد بود كه مفهوم 

نمي  عرفي و قانوني تمكين شكل گرفته باشد لذا صرف اندك معاشرت زوجين را
انجام اموري چون  رايزيرا صرف يك بار اقدام ب. توان مسقط حق حبس دانست

حسن معاشرت و يا تبعيت از زوج به منزلة اداي آن نمي باشد و عرف تنها در 
صورت انجام اين تكاليف به نحو مستمر، آن را ايفاي وظايف زناشويي تلقي 

  . خواهد كرد
  

  :پيشنهادات. 7
اً حق حبس در نكاح كه يك عقد معاوضي نيست صرف نظر از اينكه اساس

از آنجا كه احكام حق   ،محل بحث و ايراد است و حذف آن را مي توان پيشنهاد داد
م از جمله قلمرو حق حبس و موارد سقوط .ق 1086و 1085حبس زوجه در مواد 

وحدت رويه نيز گرچه به برخي  رايآن به اجمال بيان شده است و صدور آ
پايان داده ولي به برخي مشكالت ديگر دامن زده است و از طرف  اختالف نظرها

ديگر با سقوط حق حبس در اثر تمكين عام، عالوه بر بي اثر گشتن اين ضمانت 
اثبات وجود حق حبس و يا سقوط آن از ناحيه زوجين بسيار مشكل خواهد   ،اجرا
  : شودم به شرح ذيل اصالح .ق 1086و 1085لذا پيشنهاد مي شود مواد .شد
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زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي كلية : قانون مدني 1085ماده 
وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و 

  .اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
نزديكي  اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختيار خود نسبت به: قانون مدني 1086ماده 

با شوهر تمكين نمود خواه از قُبل باشد خواه از دبر، ديگر نمي تواند از حكم ماده 
  .مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد رايقبل استفاده نمايد معذالك حقي كه ب
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