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 وکالت در طالق ياجرا نییآ
 کشور) یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیه يرأ ی(نقد و بررس

 1یحسن محسن

 :دهیچک
اعمال  ذانیاست يدعوا ياستان مرکز دنظریتجد يشهرستان اراك و دادگاهها یعموم دادگاه

اند. شعبه داده آن برابر يو رأ دهیاست شن کردهزوج به زوجه را که زوجه مطرح  یوکالت رسم
زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار  يدعوا را، دعوا نیکشور ا یعال وانید 16
 أتیموضوع در ه که ییجامخالفت کرده است تا  ياستان مرکز دنظریشعب دادگاه تجد يبا رأ
 يدعوا ،را ییدعوا نیچن أتیه نیکشور مطرح شده است. ا یعال وانید یشعب حقوق یعموم
استان را استوار کرده است.  دنظریشعبه دادگاه تجد ي(زوج) دانسته و رأ لی(زوجه) بر وک لیاص
در  یرو، مورد نقد و بررس نیاز ا دیآیحاکم چندان سازگار نم نیاز دعوا با قوان یبرداشت نیچن
 نوشته بوده است. نیا

  یمعاضدت لیوکالت مطلق؛ وک د؛ی: وکالت در طالق؛ وکالت مقهادواژهیکل
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 مقدمه
 گرچهبه دست زوج است  قانون برابر و اصوالاست که در حقوق ما  قاعیا کیطالق 
 به راجع حکم طالق، نوع از نظرصرف. است یتوافق طالق آن نمونه کی و دارد یانواع
ثبت  ییقضا یدگیطالق پس از رس غۀیص ياجرا قاعیا با سازش امکان عدم یگواه ای آن
دخالت دادگاه، قابل وقوع و که دارد، بی ی، طالق با اقسام و انواعگرید انیشود. به بیم

 ینیب شیپ یما حکم نیآن زن باشد و خواه شوهر. در قوان یخواه متقاض ست،یاجرا ن
 داشتهمقرر  یدومکه  1138 و 1119ماده  مانند یمدن قانون مواد یبرخنشده است جز 

قانون  26در ماده  نیهمچن». اجرا نمود لیطالق را به توسط وک غهیممکن است ص«: است
 ماده به توجه با ایگو ،تواندیدهد دادگاه میآمده است که نشان م یخانواده فرض تیحما

 بدهد.» اعمال وکالت در طالق طیحکم به احراز شرا« ،یمدن قانون 1119
از شوهر خود وکالت در طالق  یاست که اگر زن نیشود ایکه مطرح م یپس پرسش

 یدادخواست ،به وکالت از زوج دیبا ایآ سازد؟خود را مطلقه  تواندیداشته باشد، چگونه م
به وکالت  لیوک نیو ا ردیبگ يدادگستر لیزوج وک يبرا دیبا ایخود بدهد؟ آ تیبه طرف

از خدمات  يو بهره مند افتنی يبرا تواندیم ایآ کند؟ اقدامباال  ياز زوجه به طرح دعوا
 ییدعوا تواندیم ایآ کند؟ تقاضازوج خود  يبرا یمعاضدت لیوک وکالتا،، يدادگستر لیوک

عدم  یطالق و صدور گواه غهیص يبرااعمال وکالت  ذانیزوج به خواسته است تیبه طرف
به زمان باشد  دینامه مهلت داشته باشد و مقوکالت نیامکان سازش طرح کند؟ اگر ا

 چه خواهد بود؟ يو رأ یاقدام و دادخواه تیوضع
کشور  یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیآن به ه یینها يپرونده که کار رأ نیدر ا
در طالق دادن خود گرفته  يمحضر یوکالت رسم شاز شوهر یزن است، شده دهیکش

 يگرفتن برا لیوک يبوده است. او به جا نیمع یبه مهلت دیمق تام، ۀوکالتنام نیاست. ا
به خواسته  ییخود، در آن مهلت، دعوا تیبه طرف يو هیطالق از ناح يزوج و طرح دعوا

به » عدم امکان سازش یطالق و صدور گواه غهیاعمال وکالت جهت ص ذانیاست«
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برابر  يو رأ کرده یدگیطرح کرده است. دادگاه رس يهمسر خود در دادگستر تیطرف
شعبه  يرأ تایشده و نها یدنظرخواهیتجد يرأ نیصادر کرده است. از ا يخواسته رأ

کشور، آن چنان  یعال وانیشعبه د ،یاستوار شده است ول دنظریتجد دادگاه در نینخست
طرح دعوا درست نبوده  وهیاست که ش کردهسبب نقض  نیرا به ا يرأ دید میکه خواه

د کریاستخدام م یرسم لیزوج وک يبرا دیباور داشته است که زوجه با وانیاست؛ شعبه د
مدت  يپرامون انقضا ییگفتگوها نیهمچنکرد. یطالق را طرح م ي، دعوالیوک نیو ا

و ارجاع به شعبه هم تراز (عرض)،  يدرگفته است. با نقض رأ يرأ نینامه در اوکالت
-اصرار کرده است. با فرجام ی، به نوعدنظریدادگاه تجد نیشیپ ي، دوباره بر رأگریشعبه د

، یمدن یدادرس نییقانون آ 408رفته و برابر ماده  وانید 16دوم، پرونده به شعبه  یخواه
 کشور مطرح شده است.  یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیدر ه
نوشته نخست گزارش  نیشما خواهد گذشت. در ا دگانیو گزارش پرونده از د وانید يرا

 یگذرد و سپس، نقد و بررسیشما م دگاهیاز د یمعمو أتیه ياز پرونده و رأ یکوتاه
 خواهد امد. يرأ نیا

 از پرونده یگزارش -1
کشور  یعال وانید یعموم أتیمذاکرات و آراء ه 25گزارش که به نقل از مجلد  نیا

 است: نیاز ا یآن حاک شدةگذرد، که کوتاه یشما م دگانیاز د 1398مربوط به سال 

 اراك: یدادگاه عموم 11شعبه  31/3/1397مورخ  97/0435دادنامه شماره  -1-1

 يآقا تیخانم شعله... به طرف يبا وکالت بعد ....نیخانم نسر يدر خصوص دعوا«
عدم امکان  یطالق و صدور گواه غهیاعمال وکالت جهت ص ذانیمحمود... به خواسته است

 یصادره از دفاتر اسناد رسم 30049سازش جهت طالق به جهت وکالت نامه شماره 
ست و که خواهان ضمن طرح دادخوا حیتوض نیشهرستان اراك به ا یحوزه ثبت 4شماره 
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حضور در جلسه دادگاه اعالم نموده است همسرم به موجب وکالت نامه فوق الذکر به 
من اجازه داده به دادگاه مراجعه کنم و با انتخاب نوع طالق به وکالت از طرف همسرم 

و  یقانون مدن 119، 238، 237[.....] لذا دادگاه مستندا به مواد  میخودم را مطلقه نما
عدم امکام سازش صادر و به خواهان اجازه  یگواه» ون عند شروطهمعموم قاعدة المومن«
طالق اصالتا  غهیص يطالق مراجعه و پس از ثبت و اجرا یاز دفاتر رسم یکیدهد به یم

 .دفاتر اقدام کند [....] يمضااو وکالتا از طرف زوج نسبت به 
مرحله آن است  نیاستدالل در ا شتریبکند. می یدنظرخواهیتجد يرأ نیزوج از ا لیوک

 ماه بوده است. 4شده و مدت آن  میتنظ 3/12/1396 خینامه در تارکه وکالت

 :ياستان مرکز دنظریشعبه سوم دادگاه تجد 0499/97دادنامه شماره  -1-2 

.... با وکالت خانم نیخانم نسر تیمحمود... به طرف يآقا یدنظرخواهیدر خصوص تجد«
دادگاه  11صادره از شعبه  31/3/1397مورخ  97 - 00435شعله... نسبت به دادنامه شماره 

قانون  348از جهات مندرج در ماده  کی چیاراك [...] موضوع مشمول ه یحقوق یعموم
 ».[...] ستین 21/1/1397مصوب  ی[...] مدن یدادرس نییآ

 یمدن یدادرس نییقانون آ 368برابر بند الف ماده  يگونه دعاونیا در ياز آن جا که رأ
وحدت  ير به رأظهکه مست 1391خانواده مصوب سال  تیقانون حما 32ناظر بر ماده 

است،  ریکشور، فرجام پذ یعال وانید یعموم أتیه 19/3/1383مورخ  666شماره  هیرو
، بر همان موضوع ينقض را يبرا ياستدالل و شتریخواهد که بیفرجام م يرأ نیزوج از ا
که زوجه  نیا یعنیطرح دعوا  وهیبه ش زیوار است و ناست ینامه رسممهلت وکالت يانقضا
 است. کرده رادیا) خواهان و زوج (موکل) خوانده باشد، لی(وک

 کشور: یعال وانیشعبه د يرأ -1-3

بر  یاز طرف زوج مبن ییاعطا ینامه رسمکه زوجه [...] به استناد وکالت نینظر به ا[«
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طالق  يدادخواست و طرح دعوا میبه تقدمطلقه نمودن خودش و به وکالت از زوج اقدام 
 گرید یبه وکالت از اشخاص يکه طرح دعوا در محاکم دادگستر نینموده و به لحاظ ا

 ستین رشیباشد، قابل پذینم یمقرر قانون طیکه واجد شرا يدادگستر لیوک ریتوسط غ
آن بر  تیو صدور حکم در ماه يو ياست، لذا استماع دعوا یو فاقد وجاهت قانون

 401و بند ج ماده  371ماده  3و بند  4بوده، به استناد ماده  یخالف قانون و مقررات شکل
خواسته، پرونده را جهت صدور فرجام يضمن نقض رأ ی[...] مدن یدادرس نییقانون آ

 ».]دینمایطبق قانون به دادگاه هم عرض ارجاع م یمقتض يرأ
بار شعبه دوم همان دادگاه  نی، اياستان مرکز دنظریتجد يبا بازگشت پرونده به دادگاهها

 دهد:یم يرأ نیو چن کرده یدگیرس

 :ياستان مرکز دنظریشعبه دوم دادگاه تجد 01022/1397شماره  يرأ -1-4

... با وکالت خانم نیخانم نسر تیمحمود... به طرف يآقا یدنظرخواهیدر خصوص تجد[«
شماره [...]، زوج  ینامه رسم شود وفق مفاد وکالتیشعله.... [...] مالحظه م

(زوجه) وکالت تام داده است تا به وکالت از او  دنظرخواندهی) به تجددنظرخواهی(تجد
مبارات با هر شرط و قرار و به هر  ای، خلع یخود را به هر قسم طالق اعم از بائن، رجع

. دیمطلقه نما هیکمتر از مهر ایمعادل.  ای هیمهر نیاعم از قبول بذل نفقه و بذل ع قیطر
انقضاء  خینشده است اگر چه تار يدیترد زیوکالت نامه بالعزل بوده و در اصالت آن ن نیا

 يزوجه در مهلت چهارماهه که حق اقدام داشته، دعو کنیل دهیذکر گرد 3/4/1397وکالت 
مدت وکالت صادر شده  يقبل از انقضا زین يبدو يرأ یخود را طرح کرده است، حت

باشد. یشده است نم جادیزوجه ا يمانع اعمال حق که برا یشدن دادرس یاست و طوالن
خود طرح دعوا نموده و خواهان اعمال وکالت شده  يبه هر حال زوجه اصالتا از سو

شخص  زیخوانده را ن گرید ياست و به وکالت از زوج دادخواست نداده است و از سو
و دفاع نموده  افتهیادگاه حضور ) اوال، زوج شخصا در دلیزوج قرار داده است (فرد اص

نداشته است.  یضرورت چیاو ه يزوجه برا ياز سو لیوک نیی، تعياست. با حضور و
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پرونده) زوج به زوجه  12موضوع نزاع (صفحه  ی، با دقت در مفاد وکالت نامه رسمایثان
حال زوجه از  دیزوج مطلقه نما يوکالت تام داده است تا زوجه خود را به وکالت از سو

اجازه عمل وفق وکالت نامه داده شود و در وکالت نامه  يدادگاه خواسته است که به و
سپس اقامه دعوا کند  دیانتخاب نما لیزوج وک يبرا دیشرط نشده است که زوجه با زین

بلکه در وکالت نامه به زوجه اجازه  دیدر دادگاه شرکت کند و دفاع از زوج نما لیتا وک
در رابطه  يسترگداد لیعقد قرارداد منعقد و وک يدادگستر ينداللزوم با وکالداده شده ع

 تواندینامه، زوجه موفق مفاد وکالت یعنی. دیدادخواست و دفاع انتخاب نما میبا تقد
استخدام کند و به  لیاو وک يدر صورت لزوم برا ایشخص زوج را خوانده قرار دهد و 

 لیوک رادیدارد و ا لیوک زیاستخدام کرده و زوجه نهم  لیهر حال زوج دفاع نموده و وک
 دنظرخواستهی[...] دادنامه تجد ستیدادگاه وارد ن نیشده به نظر ا ادید رمحترم زوج در مو

 1.]»دینمایو ابرام م دییرا [...] تا
بار همان موضوعات مربوط به مدت  نیکند. امی یزوج فرجام خواه زین يأر نیاز ا

قرار  رادیمورد ا يدادگستر يزوج با وکال يوکالت نامه و لزوم عقد قرارداد وکالت برا
 يرأ نیشود و پس از مشاوره ایکشور مطرح م یعال وانی. موضوع در شعبه دردیگیم

 شود:یصادر م

 کشور: یعال وانید 16شعبه  يرأ -1-5

نامه رسمی اعطایی از طرف زوج به شماره با توجه به این که زوجه با استناد به وکالت[«
اراك و با تقدیم دادخواست به  3دفترخانه رسمی شماره  3/12/1396مورخ  30049

طرفیت زوج (اصالتا) خواهان اعمال وکالت مزبور جهت مطلقه نمودن خود گردیده، با 
نامه رسمی مستند تاریخ انقضاء مدت وکالت که فاد وکالتعنایت به این که اوال، مطابق م

بوده است. بنا بر این، پس از تاریخ مزبور قابلیت  3/4/1397نامه قید شده مورخ در وکالت

                                                           
 . متن ویرایش نشده است.1
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اعمال و اجراي مفاد آن توسط زوجه وجود ندارد. ثانیا، نظر به این که درخواست زوجه 
نامه رسمی مزبور به که حسب وکالتاستفاده از اختیار زوج براي اجراي صیغۀ طالق 

باشد و طرح دعوا به عنوان وکیل اجراي صیغۀ طالق به لحاظ این که وي اعطا شده می
مطابق قانون حق طرح دعوا از طرف موکل (به عنوان وکیل) در محاکم ندارد، دعوا به 

قانون آیین  2نحو مطروحه فاقد وجاهت قانونی و بر خالف مقررات از جمله ماده 
دادرسی مدنی و ماده یک قانون وکالت است. بنا بر این، چون دعواي زوجه براي طالق 
اصالتا ثابت نشده، مهلت وکالت مورد استناد نیز منقضی شده و مضافا طرح دعوا مطابق 
قانون به عمل نیامده، رأي دادگاه اخیر نیز در مقام تایید رأي دادگاه بدوي مشعر بر گواهی 

ت ثبت و اجراي صیغه طالق اصالتا و وکالتا از طرف زوج صادر عدم امکان سازش جه
باشد و به جهت گردد و قابل ابرام نمیشده مطابق محتویات پرونده و قانون تشخیص نمی

قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت  408اصراري بودن رأي موصوف به استناد ماده 
به نظر معاونت محترم قضایی طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، 

 ».]رسددیوان عالی کشور می
شود و یکشور مطرح م یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیپس از آن، موضوع در ه

 ندهیکشور و اظهارنظر نما یعال وانیمقام د یقضات عال یپس از بحث و بررس أتیه نیا
 دهد:یم يرأ نیبود، چن کردهاستان موافقت  دنظریشعبه دادگاه تجد يدادستان کل که با رأ

 کشور یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیه يرأ -1-6

شعبه  14/9/1379تاریخ  6701022خواهی وکیل آقاي محمود.... از دادنامه شماره فرجام[«
شعبه  31/3/1397-100415دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزي که به موجب آن دادنامه 

 1اراك راجع به دعوي خانم [نسرین... با وکالت خانم]یازدهم دادگاه عمومی حقوقی 
خواه) به خواسته استیذان اعمال وکالت جهت شعله... به طرفیت شوهرش (موکل فرجام

                                                           
 . اشتباها در راي، دعواي خانم شعله... آمده است. شعله وکیل نسرین بوده است.1



 
 455 ... / وکالت در طالق ياجرا نییآ  

 حسن محسنی

 

اجراي صیغه طالق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تایید قرار گرفته است وارد 
وه استدالل دادگاه چون رأي نامه مورد استناد و نحباشد زیرا با توجه به مفاد وکالتنمی

معترض عنه با محتویات پرونده و مقررات قانونی مطابقت دارد و از حیث رسیدگی و 
شود، لذا به صدور حکم نیز ایراد موثري در نحوه رسیدگی و صدور حکم مشاهده نمی

نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی 
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور  408ناد ماده تشخیص و به است

 ».]شودکننده آن اعاده میمدنی عینا تایید و پرونده به دادگاه صادر
کشور یعال وانید یشعب حقوق یعموم اتیه  

 کشور یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیه يرأ ینقد و بررس -2
 يرأ دییکشور با تا یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیه ي، رأداستیآن چنان که پ

 وهیاست، موضوع ش ياصرار يکه مصداق رأ ياستان مرکز دنظریشعبه دوم دادگاه تجد
با  تواندیکند که زوجه ممی نییتب نیوکالت در طالق به درخواست زوجه را چن ياجرا

 ذانینوشتن نام خود در قسمت خواهان و نام زوج در قسمت خوانده، دادخواست است
ببرد  يعدم امکان سازش را به دادگستر یطالق و صدور گواه غهیص يبرااعمال وکالت 

عدم امکان سازش  یبه طالق و صدور گواه يرأ تواندیامر، م نیا یو دادگاه با بررس
نوشته خواهد  نیدر ا یآن مورد نقد و بررس انیمبنا و بن، جهینت نیصادر و اعالم کند. ا

 نوشتار است. نیا نیآغاز يپاسخ گفتن به پرسشها زینوشته ن نیا جهیبود. نت

 طالق؟ غۀیص يوکالت در اجرا ایوکالت در طالق  -2-1

 نیطالق چن غۀیص يدرباره وکالت در اجرا یقانون مدن 1138آن چنان که گفته شد، ماده 
 يدییحکم تا نیا». اجراء نمود لیطالق را به توسط وک غهیممکن است ص«آورده است: 
به خالف همه اعمال  یاست. همه اعمال حقوق یطالق که عمل حقوق تیاست بر ماه
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وکالت  هیشب يزیطالق چ غۀیص ياجرا يهستند. پس، وکالت دادن برا ریپذ ابتی، نيماد
حق  لیو به وک ردیبگ لی، وکعیعقد ب يبرا تواندیاست؛ شخص م عیدادن در انجام ب

عقد  نیطرف«سخن دارد:  نیدر هم شهیر زین یقانون مدن 1119بدهد. حکم ماده  لیتوک
عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج  يکه مخالف با مقتضا یهر شرط توانندیازدواج م

در مدت  ای ردیبگ گریدشرط شود هر گاه شوهر زن  کهنیمثل ا بگذارند گریعقد الزم د ای
 داشته يسوءرفتار ایزن سوء قصد کند  اتیح هیعل ایترك انفاق کند  ایشود  بیغا ینیمع

باشد  لیدر توک لیو وک لیقابل تحمل شود زن وک ریغ گریکدیآنها با  یزندگانکه  باشد
 انیبه ب». سازدخود را مطلقه  ییکه از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نها

و  کندبه دادگاه مراجعه  تواندیم لی، وکطیشرا نیاحراز ا يو برا طیشرا نی، در اگرید
 .سازدخود را مطلقه  است، موکل زن لیوک نیا اگر

 گریخانواده د تیاست در اصالح تازه قانون حما نوشته انیاما آنچنان که استاد دکتر کاتوز
خانواده تنها به حکم دادگاه و حدود  »یساختمان حقوق«وجود نداشت که انحالل  يدیترد

، انیخارج از آن ندارد (کاتوز یشده در قانون امکان دارد و شوهر حق ینیب شیموارد پ
داشته  یحق دیندارد. موکل با یافزون بر موکل خود حق لیوک ،يبار). 242: ص. 1388

 ). یمدن قانون 662(ماده  ردیبگ لیانجام آن وک يباشد تا برا
خانواده در دهه چهل و پس  تیقانون حما نیاز وضع نخست شیرو، در حقوق ما پ نیاز ا

از مراجعه به دادگاه، زن  ازینقابل تصور بود که مرد بی قانونااز آن در دهه پنجاه، اگر چه 
 يتوانست برایم زی) و ن1314 سال مصوب یمدن قانون 1133خود را طالق دهد (ماده 

رجوع به دادگاه . مرد بیستین نیاما امروز چن ردیبگ لی، وکیطالق نیچن غۀیص ياجرا
 زیکار بدهد، او ن نیوکالت در ا یحق طالق دادن همسرش را ندارد و اگر هم به کس

 يمرد به دادگاه مراجعه کرد و تقاضا نیا لیبه مراجعه به دادگاه است. پس اگر وک ریناگز
به وکالت از مرد،  تواندیوکالت، م نیهم ادی، بر بنکردعدم امکان سازش  یگواه ایطالق 

 طالق را اجرا کند.  غۀیص
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 يزیدهد چیکه مرد به زن م یوکالت در طالق ایاست که آ نیهمه سخن امروز بر سر ا
ماده  نیبه تحقق موارد ا دیمق دیکه الزاما با نیا ایاست  یقانون مدن 1119افزون بر ماده 

 طالق يبرا ینینو لیتسه ای دیجد اریوکالت در طالق دادن اخت ای، آگرید انیباشد؛ به ب
 ییگفتگوها بارهنیااست (در  یقانون مدن 1119حکم ماده  يدر اجرا ابتیتنها ن ایاست 
 نگاه ژهیبو و تحوالت یبرخ دنید يبرا نیهمچن. 19-16. ص: 1379 ،یانید.ك: ر هست
وکالت  ياختالف در امکان اعطا نیا جۀی). نت99 تا 77. ص: 1361 ،ییصفا.ك: ر یفقه

وکالت  ای، آگرید انیشود. به بیظاهر م یوکالت نیچن يدر عدم امکان اعطا ایمطلق به زن 
 تواندیکه مرد م نیا ایباشد  یقانون مدن 1119در چارچوب ماده  دیدادن به زن الزاما با

 يبرا یشرط چیه که اساساً نیا ایبدهد  یوکالت نیبه زن خود چن يگرید طیشرا نییبا تب
به  خانواده تیحما قانون و ی. قانون مدنباشد مطلق يو وکالت وخود قرار ندهد  لیوک
 نداده است.  یپرسش پاسخ نیا

 قیمصاد یبررس که نیا انیب و قیدق یپس از بحث و بررس انیدکتر کاتوز شادرواناستاد 
 یاست که زندگ يبه موارد دیدهد که اعمال وکالت مقیم نشان یمدن قانون 1119 ماده

طالق  يکه اجرا یشود که انتخاب شرط رفتهیاگر پذ«است که  آورده نیدشوار است، چن
کند که دادن وکالت قرار دارد، منطق حکم می نیطرف اریمنوط به تحقق آن است در اخت

 چیاست که، در انتخاب شرط، دو طرف ه نی، فرض ارایمجاز باشد. ز زیبه طور مطلق ن
مثال،  ير اندازه بخواهند گسترش دهند و، براهتوانند آن را تا یندارند و م یتیمحدود
سازند؛  نیگذشتن مدت مع ایو تنفر در خود  یلیمیوکالت را موکول به اخساس ب ياجرا
مشروط با وکالت  يهاگونه وکالت نیبه اثبات در دادگاه ندارد. تفاوت ا ازیکه ن يامور

: ص. 1388، انی(کاتوز» حکم قرار داد کیآن را تابع  دیدارد و با يمطلق تنها جنبه نظر
 تواندیم... «: است آورده زین) داراد نگه شی(خدا ییصفا نیدحسیس دکتر استاد. 1)244

                                                           
در خصوص فرجامخواهی خانم [«داند: دیوان عالی کشور هست که چنین وکالتی را درست می 41. رایی از شعبه 1

صادره شده از شعبه دوم دادگاه  1394/2/22مورخ  940-137م. ص. نسبت به دادنامه س. م.ن. به طرفیت آقاي 
که مفاد وکالت نامه اعطا شده به زوجه در امر مطلقه نمودن خود تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد نظر به این
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 نه و است عقد ذات يمقتضا خالف نه شرط نیاعام در طالق کند.  ایمطلق  لیزن را وک
 ماده و ازدواج قانون 4 ماده اول بند عموم از. کرد یتلق حیصح را آن دیبا پس. مشروع نا

 ).249. ص: 1382 ،یامام و ییصفا(» را استنباط کرد یمعن نیتوان ایم هم یمدن قانون 1119
 اریاالخت تامبه زن خود وکالت  تواندی، مرد ممیدید زیپرونده ن نیپس، آن چنان که در ا

را از مراجعه به دادگاه  لیوکالت وک ياعطا نیطالق بدهد اما ا يبرا -مطلق یحت- ای
طالق انجام  يبرا دیبا يرا انجام بدهد که موکل و يهمان کار دیکند و او بانمی ازینیب

 يو اگر اجرا کند صادر ییرا نیچن وکالت وقوع احراز صورت در دیبا دادگاه ودهد 
گونه است که  نیاست، از دادگاه احراز آن را بخواهد. ا یطیبه احراز شرا دیوکالت مق

که طالق،  یدر صورت«مقرر داشته است:  1391خانواده سال  تیقانون حما 26ماده 
عدم امکان سازش اقدام و  یبه درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواه ای یتوافق

اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به 
خواستن حکم به احراز ». کنداعمال وکالت در طالق مبادرت می طیاحراز شرا ایطالق 
با  دیق نیاست که احراز ا دیوکالت مق ياعمال وکالت در طالق در واقع به معنا طیشرا

 . بود خواهددادگاه 
 خیدر تار 716شماره  هیوحدت رو يبوده است که رأ ادیبن نیکه بر ا دینما یم نیچن
 1119ماده  طیبه ماده شرا دیوکالت زن را مق ياجرا آن ادیبن بر کهصادر شد  20/7/1389

                                                           
خلف زوج آقاي م. ص. از نظر از تحقق و یا اثبات تاز سوي زوج (فرجام خوانده) منجز و عام و مطلق بوده صرف

ج بودن فرجامخواه، لذا نامبرده اي است بر در عسر و حرتعهدات قید شده در سند رسمی به شماره... که خود قرینه
نامه قادر خواهد بود رأساً خود را مطلقه نماید و دیگر منوط به تحقق هیچ به استناد اختیارات حاصله از وکالت

قانون مدنی  1130گانه سند نکاحیه و یا احراز عسر و حرج مطابق با ماده 12ي شرطی از شرایط مندرج در بندها
از سوي دادگاه نبوده، لذا با پذیرش درخواست فرجامخواهی زوجه با نقض دادنامه فرجامخواسته، آن را مخالف با 

به  1379سی مدنی مصوب قانون آیین دادر 401و بند چ از ماده  371) ماده 2موازین قانونی دانسته مستنداً به بند (
 .27/5/1394مورخ  9309987410400791دادنامه شماره ».] گرددشعبه دیگر همعرض ارجاع می
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 .1داند، زن ناشزه حق استفاده از حق وکالت را نداردیم یقانون مدن
 در حال حاضر سه گونه وکالت در طالق وجود دارد: که گفتشود یم لیتحل نیا ادیبن بر

 ؛یقانون مدن 1119ماده  طیوکالت در طالق در شرا
 ؛یقانون مدن 1119ماده  طیافزون بر شرا طیشراوکالت در طالق با 

 وکالت مطلق در طالق.
 طیبه دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که با احراز شرا دیبا لیدر هر سه مورد، وک

 یبا احراز وکالت در مورد وکالت مطلق، حکم به طالق و صدور گواه ایمقرر در وکالت 
 عدم امکان سازش بدهد.

خانواده  تیقانون حما 36ماده  يدر راستا ابتین نی، با همیحکم و گواه نیا ياجرا
که  یصادر شده باشد، در صورت نیعدم امکان سازش بنا بر توافق زوج یهرگاه گواه«

 غهیص يدر اجرا یبه موجب سند رسم ایو  يزوجه بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رأ
طالق و ثبت آن  غهیص يج، مانع اجراطالق وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زو

 .»ستین
صادر  دشانییکه حکم به تا ییهایأکشور و ر یعال وانید یعموم أتیه يکه بر رأ ينقد

گرچه  یعنیندارد؛  یاقسام وکالت در طالق توجه نیاست که به ا نیشد وارد است ا
معلوم  یولکند می دیبودن وکالت زن از شوهر تاک» تام«بر  ياستان مرکز دنظریدادگاه تجد

                                                           
قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که  1108که مطابق ماده نظر به این. «1

امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع و زوج این 
قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و  1119دیگري اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طالق که به حکم ماده 

قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به  12مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر  نظر اکثریت

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري  270انطباق دارد موردتأیید است. این رأي طبق ماده
(درباره نقد و بررسی این رأي ر.ك: » االتباع استدر موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها الزم

 ).124-107: ص. 1399مظفري و محمودي، 
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احراز  ایوکالت مطرح است  طیمساله احراز شرا ای، آاریاالختکند که در وکالت تام نمی
 میآنچنان که خواه ،طرح دعوا فاتیتشر يبه معنا یدادرس نییکه در آ يوجود وکالت. امر

 ، اثر دارد. دید

 مراجعه به دادگاه در صورت وکالت در طالق نییآ -2-2

کند. در نمی ازینشد، وکالت دادن در طالق، زن را از مراجعه به دادگاه بی آنچنان که گفته
 ایبه دادگاه مراجعه کند، زن  دیطالق دادن زن، امروزه با يطور که مرد برا، همانقتیحق

رجوع کند. پس،  ییبه مرجع قضا دیکار با نیا يمرد باشد برا لیکه وک يگریهر کس د
 یعنیعمل کند،  یمدن یدادرس نییآ فاتیزن بر اساس تشرطالق دادن  يبرا دیاگر مرد با

و نام زن را در بخش خوانده  سدیدادخواست بدهد و نام خود را در قسمت خواهان بنو
 که ستین روا یحت و 1کند نیچن دیبا زین يو لیخود را طرح کند، وک ياو خواسته دعو

                                                           
 . رأیی از شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شده است که متضمن همین معنا است: 1
با التفات به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوي یاد شده اوالً: دعوي را خانم الف.ش. به [«

وکالت از خانم م. ن. به شرح دادخواست تقدیمی ارائه کرد و دلیل و مدرکی که حاکی از اختیار زوجه موصوف 
الواسطه از زوج یاد شده باشد، غیر از سند ازدواج، براي داشتن وکالت از زوج و تفویض آن به وکیل موصوف مع

بدون اثبات عسر و حرج و یا... موجد چنین ارائه ننموده است و صرف داشتن اختیارات تفویضی در سند ازدواج 
الواسطه از حقی نبوده است ثانیاً: در جلسه رسیدگی در دادگاه بدوي خانم وکیل موصوف دعوي را به وکالت مع

زوج (به عنوان) خواهان اعالم کرد حال آن که نام زوج در دادخواست تقدیمی در ستون خوانده درج شده است نه 
شده غیر از سند ازدواج دلیل و مدرکی که اختیار وکالت از زوج و تفویض آن به دیگري براي خواهان، و زوجه یاد 

الزم نبوده است تا بدون اثبات طرح دعوي مزبور باشد، ارائه نکرده است [...] و وکالت مزبور ضمن عقد خارج
وکالت مزبور واقع نشد. بنابه مراتب  نامه از حق مزبور استفاده نماید یا عقد و ازدواج بنیاً باشرایط مندرج در عقد

و به لحاظ عدم اثبات عسر و حرج زوجه و یا کراهت او از زوج و... و عدم وجود اختالفات خانوادگی غیرقابل 
و بند  371ماده  5و  3خواسته به استناد بندهاي تحمل و به جهت نقص تحقیقات و رسیدگی با نقض دادنامه فرجام

رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأي منقوض  1379ن دادرسی مدنی مصوب سال قانون آیی 401الف ماده 
 [بی تاریخ]، شعبه اول دیوان عالی کشور.] 9109970906100703رأي شماره ». گرددارجاع می
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 . 1ردیبگ وکالت طرف دو از
عدم  یطالق و صدور گواه يمرد قصد طرح دادخواست برا لیاگر زن به عنوان وک يبار

در دادخواست خواندة دعوا است و مرد، خواهان خواهد  يامکان سازش داشت، عنوان و
 یطیشرا ایباشد  یقانون مدن 1119ماده  طیبه شرا دیمق يهم ندارد که وکالت و یبود. فرق

که از اساس، وکالت زن مطلق باشد. در هر سه مورد  نیا ایافزون بر آن داشته باشد و 
نام شوهر را در قسمت خواهان و نام خود را به عنوان خوانده در دادخواست  دیزن با

خانواده  تیقانون حما 26اعمال وکالت در طالق را برابر ماده  طیدرج کند و احراز شرا
مطلق، ظهور  يچه در وکالتها و دیمق يچه در وکالتها زیوکالت ن طی. احراز شراکند تقاضا

 احراز وقوع عقد وکالت دارد. ای ودیق ودر احراز وقوع شروط 
در  ياستان مرکز دنظریکشور و شعب دادگاه تجد یعال وانیشعبه د انیاختالف م نیهم
 يدانست، گرچه برایطرح دعوا را نادرست م وهیش وانیشد. شعبه دیم دهیپرونده د نیا
طرح  اریدار بودن وکالت زن از شوهر و گاه به نداشتن اختنادرست بودن گاه به زمان انیب

که شعبه  یدر حال ،دکریم دیتاک يدادگستر لیزوج و لزوم دخالت وک يدعوا از سو
دعوا بر اساس وکالت زن از مرد طرح نشده است  نیکرد که ایاصرار م دنظریدادگاه تجد

 مرد) است. ( لی(زن) بر وک لیاص يو دعوا

                                                           
 دیوان عالی کشور بر همین سخن است:  8. رأي شعبه 1
شعبه دوازدهم  30/6/91مورخ  91ـ  776دنامه شماره فرجام خواهی آقاي ع.ح. با وکالت خانم ن.ج. نسبت به دا[«

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، که در جهت تأیید رأي بدوي متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجراي 
صیغه طالق به صورت توافقی انشاء گردیده وارد و موجه نیست [...] لذا موجبات استفاده و اعمال وکالت تفویضی 

ه فراهم بوده و بر این اساس زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی بدواً وکیل زوج از طرف زوج
دادگستري براي زوج فرجام خواه انتخاب و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه ذي صالح صدور گواهی عدم 

ابی که اصالتاً از طـرف اند. گرچه اقـدام اولیه وکیل انتخامکان سازش جهت اجراي صیغه طالق را درخواست نموده
زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست نموده با توجه به مقررات قانون وکالت 

رأي شماره ». محل ایراد و اشکال بوده و مسؤولیت انتظامی را براي ایشان در پی خواهد داشت...
 ی کشور.]دیوان عال 8شعبه  9/6/1392مورخ  9209970906800771
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 يکشور، زن در هر حال برا یعال وانیاختالف نشان دهنده آن است که از نظر شعبه د نیا
 ستهیمورد وکالت (طالق) با يرا انجام دهد که مرد برا يهمان کار دیاعمال وکالت با

امر بوده است که  نیا انیاستان به دنبال ب دنظریشعبه دادگاه تجد یاست انجام دهد ول
 ییعدم امکان سازش است؛ دعوا یگواه صدورطالق و  ياز دعوا يگریدعوا، قسم د نیا

 کردهمرد طرح  تیعدم امکان سازش به طرف یکه زن به عنوان خواهان طالق و گواه
 اریاالخت تام، وکالت انشانیم يریناپذسازش یگواه ایطالق  درخواستاست و جهت 

 است.
را  دنظریشعبه دادگاه تجد يکه رأ نیاست که از نظر نگارنده، با وجود ا نیا تیواقع
 یطالق و صدور گواه ينوع دعوا نیاست، ا کرده دییتا یشعب حقوق یعموم أتیه

 ،، وکالت در طالقرای. زباشد يدعاو نیاز چن ینیتواند قسم نوینم نگارنده باور بهمرقوم، 
 نیا زیندادن  ابتیدر ن ی. قاعده اولستیطالق ن يبه زن برا يدیجد حق ای ازیدادن امت

 ابتین خود، لیکه دارد، به وک ياریاز اخت شیب يزیتواند چیدهنده نم ابتیاست که ن
که مرد در طالق دارد، همان اقتدار  يو اقتدار اری). همان اختیقانون مدن 662بدهد (ماده 

وکالت تام که همه  افتیبا در که زن بتواند نیا ،وکالت است. پس يقابل اعطا اریو اخت
 بهاعمال وکالت را  ذانیدر آن آمده است، از دادگاه به عنوان خواهان است اراتیگونه اخت

مطلقه  يبه زن برا يدیجد ازاتیو امت اراتیاخت ای(زوج) بخواهد، گو خوانده تیطرف
 است. ریپذکه در ساختمان حقوق خانوده ما، درنگ ياعطا شده است. امر يو ساختن
أمده است که  نی) چن19/8/1381 ی(اصالح یقانون مدن 1133که در ماده  یوقت ،پس

طالق  يقانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضا نیمقرر در ا طیشرا تیبا رعا تواندیمرد م«
 نیمقرر در ا طیشرا تیبا مراجعه به دادگاه و با رعا دیبا زیاو ن لی، وک»دیهمسرش را بنما

دادگاه  يدر رأ دیو خلع با ین و رجعیکند. تحقق نوع طالق از با یدرخواست نیقانون چن
به وکالت از  گریکس د ایزن  ایطالق را خود مرد درخواست کند  نیاحراز شود خواه ا

 زج یرو، اگر زن به وکالت از مرد طالق نی. از اباشد کرده مطرح را یدرخواست نیچنمرد 
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 يخانواده که از داور تیقانون حما 27حکم ماده  يا، اجرکردرا درخواست  یطالق توافق
حکم  دیکه از مرد خود وکالت دارد با یزن زین یاست. در طالق توافق ستهیسخن گفته با
کند. آن چه در ادامه  تیعدم امکان سازش رعا یگواه افتیدر يرا برا 26مقرر در ماده 

اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد «...  که است داشته مقرّر نیچن هآمد 26ماده 
اعمال وکالت در طالق  طیاحراز شرا ایمطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق 

اعمال  طیشرا ای یقانون طیتحقق شرا یاست که زن مدع ی، ناظر به فرض»مبادرت کند
زن  ایدانست که  یناظر به فرض دیرا با 26بخش از ماده  نیاساس، ا نیوکالت است. بر ا

و تبصرة آن در مساله  یقانون مدن 1130ماده  ادینمونه بر بن يطالق گرفتن را برا طیشرا
 یطیشرا به دیمقمرد است که  ياز سو یکه به دنبال اعمال وکالت نیا ایعسر و حرج، دارد 

طالق است و  یدادگاه احراز شود که در صورت اول زن مدع ياز سو دیکه با است
 یو در صورت دوم مرد به وکالت زن متقاض استحکم الزام زوج به طالق  يخواسته و

 احراز کند.  دیاعمال وکالت در طالق را دادگاه با طیطالق است که شرا
است که  نیوارد است ا یشعب حقوق یعموم أتیه يکه به رأ يرادیاساس، ا نیبر ا
 تیقانون حما 26از موارد آمده در ماده  کی چیمصداق ه که راخواهان (زن)  يدعوا

از  ذانیکه است افتیتوان دریو نم است داشته اعالم لیوک بر لیاص يدعوا ستیخانواده ن
. استطالق  يزن برا ياعمال وکالت تام در طالق، مشمول کدام قسم دعاو يدادگاه برا

مرد  لیوک يه دعوازن است بر مرد ن يدعوا نی، اياستان مرکز دنظریاز نگاه دادگاه تجد
شود با یرا م رانیساختمان حقوق خانواده ا ایاست که آ نیبر مرد. همه سخن بر سر ا

را  ییدعوا نیو مقررات، چن نی. ظاهر قوانکردمستقل زن منحل  يوکالت تام و با دعوا
 .است دانسته درست را دعوا نیا نوشته نیا در یبررس مورد يرأ گرچهکند نمی زیتجو

 به آن لیوکالت در طالق و توک -2-3

نوشته  نیدر ا تاضرورت دارد  پس،هم پرداخته است،  لیبه لزوم استخدام وک يرأ نیا
 یوکالت زن در طالق که وکالت ایسخن در آن است که آ نیشود. اثر ا گفته آن رامونیپ
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 لیوک نیا ایدادخواست را امضا کند؟ آ يو يدهد که به جایاست، به او حق م یمدن
 یمدن یدادرس نییقانون آ 33موضوع ماده  يتوان مصداق وکالیرا م یو مدن يمحضر

راجع به وکالت  نیموجب قوانباشند که به یطیشرا يدارا دیبا نییمتداع يوکال«دانست: 
 لیپرسش روشن است و وک نیپاسخ به ا». است دهیآنان مقرر گرد يدر دادگاهها برا

 نیانجام دهد. پس ا عدالت محضر دررا  يدادگستر لیوک فیتواند وظایقانونا نم یمدن
صدور  ایطالق  يد در دعواکریم دیکشور که تاک یعال وانید 16شعبه  يبخش از رأ

حق اقدام  ي، واست کردهعدم امکان سازش که زن به وکالت از مرد درخواست  یگواه
، او گرید انیبهره ببرد، درست است. به ب يدادگستر ياز وکال دیمرد ندارد و با ياز سو

به وکالت از مرد دادخواست طالق به  لیوک نیاستخدام کند و ا لیمرد خود وک يبرا دیبا
 آن زن بدهد. تیطرف
از  که است آن دنبال بهندارد و  لیاستخدام وک ییکه زن توانا ییسخن در جا نیاثر ا
زن نه  ایآ، گرید انیشود. به بیم انینماموکل خود استفاده کند  يبرا یمعاضدت يوکال
موکل خود به ادارات معاضدت کانون وکال مراجعه کند و با استخدام  يخود که برا يبرا
 ببرد؟ شیمرد را به وکالت پ ي، دعوایمعاضدت لیوک

کسانی که «باره مقرر داشته است که:  نیدر ا 1315قانون وکالت مصوب سال  24ماده 
توانند از کانون تقاضاي معاضدت نمایند مشروط بر الوکاله ندارند میقدرت تأدیه حق

اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط الزمه 
 نیبر ا». ودبراي معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نم

و » دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد«کند که می نی، ظاهر ماده چنادیبن
 بر افزون ،مرد (موکل) است يو برا ستی(زن) ن یشخص متقاض يدعوا برا نیچون ا

حق الوکاله  هیشود که خودش قدرت تادیم نیمع یکس يبرا یمعاضدت لیوک که نیا
 ،او مالك عمل خواهد بود هیقدرت تاد یزوج است، بررس لیوک، لیوک نیندارد و چون ا

فرض مردود  نیزن در ا یدو علت، درخواست وکالت معاضدت نیرو و بر اساس ا نیاز ا
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احراز  ي. چرا که دعواستین یرفتنیدارد، پذ هیتک 24نظر که بر ظاهر ماده  نیخواهد بود. ا
زن است و وکالت  یعنیکننده عهراجع به شخص مراج يوکالت زن از مرد، دعوا طیشرا

، اگر زن با اخذ وکالت ادیبن نی. بر ابود نخواهد يداشتن او از مرد مانع تعلق دعوا به و
مرد داشته باشد، هم  يبرا یمعاضدت لیبه گرفتن وک ازیخود ن ساختنمطلقه  ياز مرد برا

 يدعوا برا نیباشد و هم ایوکالت است با اساس م یبه سند رسم یکه متک يو يادعا
 موافقت کنند. يبا درخواست و دیوکال با يخودش است و کانونها

 زمان دار بودن وکالت نامه زن از مرد -2-4

دار بودن دومش، به زمان ينخستش و هم در رأ يکشور هم در رأ یعال وانید 16شعبه 
مطلقه  ماه خود را 4معنا که زن حق داشته ظرف  نیداشته است بد دیوکالت زن از مرد تاک

شده است.  یزمان منقض نی، ادهیکشور رس یعال وانیکه پرونده به د یو از زمان سازد
زمان  نیدر ا دیبا جهیاقدام و نت ایاست که اگر وکالت زمان داشته باشد، آ نیپرسش ا

زمان شده باشد و  نیاست که اقدام در ا یکه تنها کاف نیا ایمحقق شود تا معتبر باشد 
 نییآ ياجرا يو کند يو تند ندهایخواهان خارج است و تابع فرا دیاز  جهینت چون
 ؟ ندارد ياثر مدت گذشت است،در دادگاهها  یدادرس
در  جهینت وبودن وکالت به اقدام  دیمق يکه زمان دار بودن وکالت به معنا دینما یم نیچن
 دیمهلت به دست آ نیدر ا یکه هم اقدام به دادخواه ستیالزم ن یعنی. ستیزمان ن نیا

توان اشخاص را یزمان محقق شود. چرا که نم نیو الزم و االجرا در ا یقطع جهیو هم نت
که  يپرونده تنها کار نیکه از سلطه و اقتدارشان خارج است. در ا کرد يزیملتزم به چ

انجام شده  يکار در مهلت قرارداد نیاست و اگر ا یدر اقتدار زن است، اقدام به دادخواه
 .بود نخواهد يحق و یناف جهیبه نت دنیشدن رس یباشد، طوالن

 یعموم أتیه دییکه به تا ياستان مرکز دنظریبخش از استدالل شعبه دادگاه تجد نیا
 و درست است. یشدن دییاست، تا دهیکشور رس یعال وانید یشعب حقوق
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 نتیجه:
در  دیکند. او بانمی ازینرا از مراجعه به دادگاه بی لیطالق، وک غهیص يوکالت در اجرا

 کند.  تیموکل را رعا يحاکم بر دعوا یدادرس نییهنگام مراجعه به دادگاه، همه آ
) وکالت در طالق در کیبه سه صورت قابل تصور باشد:  تواندیوکالت در طالق م

 1119ماده  طین بر شراافزو طیدو) وکالت در طالق با شرا ؛یقانون مدن 1119ماده  طیشرا
 ؛ سه) وکالت مطلق در طالق.گرید یطیشرا ای یقانون مدن

داشته  يقصد مراجعه به دادگستر 1119ماده  طیاحراز شرا يبرا لیندارد که وک یفرق
مطلق  او وکالت که نیا یحت ایماده باشد  نیاز موارد ا شتریوکالتش ب طیشرا ایباشد 

 واست به وکالت از زوج اقدام به نگارش دادخواست  ستهیباشد. در هر سه فرض، با
 و سدیکند. نام زوج را در ستون خواهان و نام خود را در قسمت خوانده بنو دعوا طرح

 به وکالت بود دیمق فرض در خانواده تیحما قانون 26 ماده برابر زین را دعوا خواسته
 وکالت اعمال بودن، مطلق صورت در و طالق در وکالت اعمال طیشرا احراز ط،یشرا

 . کند عنوان طالق در مطلق
 لی(زن) بر وک لیمستقل اص ي، که به عنوان دعوااریاالختاعمال وکالت تام  ذانیاست يدعوا

طرح شده  پرونده نیا شرح بهعدم امکان سازش  یگواه صدور ایطالق  ي(مرد) برا
 یندارد و در اعتبار قانون ینااز موارد سه گانه وکالت در طالق همخو کی چیاست، با ه

 دیکشور ترد یعال وانید یشعب حقوق یعموم أتیاز ه يرأ نیبه رغم صدور ا زیآن ن
که  است خانواده حقوق ساختمان با ییدعوا عنوان نیا يناسازگار دیترد يمبنا. رواست

به دنبال اثبات عسر و حرج است و  1130زن برابر ماده  ایدهد و یمرد زن را طالق م ای
که بر اساس وکالت  نیا ایبه دنبال اعمال وکالت از زوج است  1119که برابر ماده  نیا ای

از فروض سه گانه وکالت  رونیاعمال وکالت، ب ذانی، استگرید انیکند. به بمطلق عمل می
 رسد.ینم دهیبه د یدر طالق پنداشتن

 يدادگستر لی، وکبودن وکالت یمرد (موکل) به جهت مدن يبرا دی) بالیکه زن (وک نیا
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 نیا یاست ول یاستخدام کند، سخن درست یمدن یدادرس نییقانون آ 33ماده  ياجرا در
 لیاز پرداخت حق الوکاله، وک یبه سبب ناتوان ،مرد يکه زن برا ستیالزام مانع آن ن

 درخواست کند.  یمعاضدت
از  يدینوع جد رشیپذکشور از نگاه  یعال وانید یعموم أتیه ياساس، رأ نیبر ا
 نام و خواهان عنوان به زن نام نوشتن با و مطلق وکالت داشتن باطالق زن بر مرد  يدعوا
 قابل انتقاد است. خوانده، عنوان به زوج
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Procedure Regarding Performance of agency in Divorce Cases 
(Critique and review of decision No. 11-8/5/2018 of the General Board of Civil 

Branches of the Supreme Court) 

Hassan Mohseni1 

Abstract: 
The husband grants authority to the wife to get divorced and the wife 
initiated a claim for permission to exercise the notarial deed of 
agency. Arak court of first instance and the appellate court of the 
Central Province heard the above case and rendered a judgment 
accordingly. 
The 16th branch of the Supreme Court of the country has considered 
this case with the wife's authority as a case brought by the husband 
against the wife and has twice disagreed with the judgment of the 
appellate court of the Central Province and as a result, the case has 
been raised in the General Board of the Supreme Court. 
The aforementioned General Board considered such a case as a case 
brought by the principal (wife) against the agent (husband) and upheld 
the judgment of the provincial appellate court. Such an interpretation 
regarding the case is not compatible with the relevant statutes and is 
therefore criticized in this article. 

KeyWords: agency in divorce; restricted agency; absolute agency; public 
lawyer. 
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