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Background and Aim: Advocacy is a contract whereby one of the parties makes 

the other party his vice-president for doing something. Advocacy has some 

conditions. Islamic jurisprudence and, consequently, Civil Law, have created 

conditions for the contract of attorney. The adjudications must be perfect, i.e. 

mature and sane.  
Materials and Methods: The method of this research is descriptive-analytical one. 

Ethical Considerations: Ethical considerations have been observed in writing this 

article. 

Findings: In this article, the possibility of lawyering the minor and accepting the 

advocacy by the minor person has been investigated and various opinions of jurists 

about accepting it have been discussed. 
Conclusion: lawyering the minor and accepting the advocacy by the minor person 

is against the law and jurisprudence. 
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 دهيچک

 ،دهنده را ُمَوک ِّل وکالت. نماید عقدي جایز است که به موجب آن یکي از طرفين طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود مي وکالت :نه و هدفيزم
شرایطي را براي متعاقدین عقد ، حقوق مدني فقه اسالم و به تبع آن. عقد وکالت داراي اوصاف و شرایطي است .نامند مي وکيلگيرنده را  وکالت و

 .متعاقدین باید کامل باشند یعني اینکه بالغ و عاقل باشند. قائل شده است وکالت
 .استتحليلي  -روش این تحقيق توصيفي :ها مواد و روش

 .مالحظات اخالقي رعایت شده است در نگارش این مقاله :يمالحظات اخالق
پرداخته شده است و نظرات مختلف  در این نوشتار به بررسي وکالت شخص صغير و نيز قبول وکالت توسط شخص صغير به والیت ولّي :ها افتهی

  .فقها در خصوص قبول آن بحث شده است
 .صغير غير مميز صحيح نيست از طرف وکالتقبول  :يريگ جهينت

  .وکالت، صغير، فقه :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -9
عقدي جایز است که به موجب آن یکي از طرفين  وکالت 

. نماید طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود مي

 .نامند مي وکيلگيرنده را  وکالت و ،دهنده را ُمَوک ِّل وکالت

فقه اسالم و به . عقد وکالت داراي اوصاف و شرایطي است

 شرایطي را براي متعاقدین عقد وکالت، حقوق مدني تبع آن

متعاقدین باید کامل باشند یعني اینکه بالغ و . قائل شده است

در این نوشتار به بررسي وکالت  بر این اساس .عاقل باشند

شخص صغير و نيز قبول وکالت توسط شخص صغير به 

و این که آیا صغير اعم از  .پرداخته شده است والیت ولّي

 ؟تواند موکل و یا وکيل قرار بگيرد یا خير مي مميز و غير مميز

تواند به شخص  مي و اگر جواب مثبت است صغير در چه امور

مچنين آیا امکان اینکه شخصي ه ؟دیگري وکالت دهد

او وکالت را قبول کند وجود  و ولّي دهيمصغيري را وکيل قرار 

در این مختصر به بررسي نظرات فقها و  ؟دارد یا خير

  .پردازیم مي حقوقدانان در این خصوص

و اسم مصدر  «وکل»وکالت از ریشه  :وکالتمفهوم  -2

و در لغت به  (98/578: 9198زبيدي، )توکيل است 

واگذاري اعتماد و » ،(572: 9492راغب اصفهاني، ) «تفویض»

نيابت و »و  (98/357: 9494ابن منظور، ) «امري به دیگري

قانون مدني نيز به در . تاس( دهخدا، ذیل کلمه) «خالفت

وکالت » :کند مي در تعریف عقد وکالت چنين بيان 989ماده 

براي  عقدي است که به موجب آن یکي از طرفين طرف دیگر را

 «.نماید مي انجام امري نائب خود

توصيفي، -روش تحليليبه پژوهش حاضر  :روش تحقيق -3

 .ته استانجام گرف  اي از طریق مطالعات کتابخانه

 

 

 بحث و نظر

 وکالت اهليت طرفين -9
 .شود مي منعقد وکيل و موکل ميان که است قراردادي وکالت

 عقدي نباشد، موجود طرفين قرارداد از یکي که صورتي در

قانوني براي  شرایط داراي باید یابد بنابراین طرفين نمي تحقق

 گيرد و قرار قانون پذیرش مورد آنها عمل تا باشند، انعقاد عقد

 به اهليت تعبير شخص که براي قانوني شرایط بودن فراهم از

  .مند گردد شود بهره مي

  مطلق معناي به اهليت -0-0
شخص براي دارا شدن یا اجراي  قانونيي یهليت به تواناا 

دارا شدن حق اهليت تمتع و  توانایي. شود گفته مي حق

اصواًل هر . شود اجراي حق اهليت استيفاء ناميده مي توانایي

تواند صاحب حق باشد و با توجه به از ميان رفتن  شخص مي

، نداشتن اهليت تمتع جنبه استثنائي دارد و محدود به بردگي

اما برخي از اشخاص با . موارد مشخص شده در قانون است

توانند طرف حق وارد شوند اما از اعمال آن حق  وجود آنکه مي

و کسي که « َحجر»داشتن اهليت استيفا ن. اند محروم شده

محدوده افراد . شود ناميده مي «محجور» فاقد این اهليت است

مختلف متفاوت است اما  قضایيهاي  فاقد این حق در نظام

خردان و کودکان  فها و کممعمواًل مجنونين و دیوانگان، س

از اهليت براي اعمال بخشي یا  سن قانونيقبل از رسيدن به 

 (86: 0362صفایي، ). تمامي حقوق خود برخوردار نيستند

 براي باید متعاملين»: گوید مي ایران مدني قانون 201 ۀماد

 براي، مدني قانون 200 ۀمادطبق . «باشند داشته اهليت معامله

 رشيد و عاقل و بالغ باید شوند، محسوب اهل متعاملين اینکه

 باطل قرارداد اهليت، ارکان از یک هر فقدان صورت در. باشند

 با معامله» :خوانيم مي نيز 202 ۀماد در چنانکه بود، خواهد

 اهليت عدم ۀواسط به نيستند، رشيد یا عاقل یا بالغ که اشخاصي

  «.است باطل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
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 اهليت موکل و وکيل -9-2

و  بالغدر وکالت شرط است که هر یک از وکيل و موکل 

بر دهد شرعًا  و موکل کاري را که به وکالت مي باشند عاقل

 شهيد ثاني (3/33: 0364شهيد ثاني، ) .آن جایز التصرف باشد

 توانند کسي را وکيل کنند و نه مي فرماید دو گروه نه مي

خواه ولي اذن  صغير مطلقًا: توانند وکيل کسي قرار بشوند مي

مجنون  خواه به ده سال رسيده باشد یا نه؛بدهد یا ندهد و 

موکل چراکه  .(خواه مجنون ادواري باشد و یا اطباقي) مطلقًا

تواند  باید جایز التصرف باشد بنابر این شخص محجور نمي

رف کند د در آن تصتوان نميکسي را در کاري که خودش 

 با این بيان مشخص (3/33: 0364شهيد ثاني، ) .وکيل گرداند

تواند در  مي اي از موارد شود که شخص محجور در پاره مي

  .تصرفاتي که خودش از آن ممنوع است وکيل دیگران شود

 موکل قرار گرفتن صغير  -2
. شود مي در اصطالح حقوقي به شخص غير بالغ صغير گفته

ولى در  سال است 98مشهور فقها معتقدند سن بلوغ پسران 

سبحاني، ) وجود دارد اهل سنتمقابل اقوال مخالفى هم از 

سال را  93البته روایاتى هم وجود دارد كه سن  (0/06: 0388

اند و همچنين روایاتى هم بر جواز  براى بلوغ پسران ذكر كرده

مشهور فقهاى شيعه  .ساله وجود دارد 91تصرف پسر كوچك 

: 0388سبحاني، ) .اند سال ذكر كرده 1سن بلوغ دختران را 

سن بلوغ در پسر »قانون مدني  9291ماده طبق تبصره  (0/33

 «.و در دختر نه سال تمام قمري است سال تمام 98

حال با توجه به اینکه وکالت اعطاء نيابت است از طرف موکل 

 992و نيز طبق ماده  مطالب پيش گفته به وکيل و برابر

باید در امري داده شود که  وکالت»قانون مدني که مقرر داشته 

موکل باید اهليت تصرف  «خود موکل بتواند آن را بجا آورد

اشد تا بتواند در خصوص تصرفات خود به وکيل داشته ب

الي که مطرح است این است که اگر ؤحال س .وکالت دهد

 قانون مدني صغير 9292ماده  شخص صغير باشد و چون برابر

که  تواند در اموري مي تواند تملک بالعوض داشته باشد آیا مي

 ؟توانایي تصرف دارد به دیگري وکالت دهد

 ،صغير غير مميزباید گفت که  ابتدادر پاسخ به این سؤال 

یعني قوه . تميز ندارد شخصي نابالغي که قوه درک و

عات را قااحکام مهم عقد و ای زیان و آثار و سود و تشخيص و

مانند . داشته باشد( انشایي)د اراده حقوقي توان نمي د وندار

غير  تمامي اعمال حقوقي صغير. سه و چهار سالهکودکان 

 بال اراده حقوقي امروزه باطل و فقدان تميز ومميز به علت 

نداشته باشد ( انشایي)کسي که اراده حقوقي . اثر است

اگر به ظاهر بر آن اقدام  د عمل حقوقي انجام دهد وتوان نمي

 .آورد عمل او را باطل به شمار نماید باید

  هدر خصوص تصرفات محجورین فقها متحدالقول نيستد و ب
 : د تصرفات صغير وجود داردقول در مور هارچطور کلي 

 ؛نظریه بطالن -

  ؛نظریه صحت -

 ؛ ونظریه عدم نفوذ -

  .يلصنظریه تف -

 نظریه بطالن -2-9
هاي به نظر بسياري از فقهاي امامي، یکي از پيش شرط

رو بلوغ به عنوان یکي از از این. خروج از حجر، بلوغ است

عقد کودک به نظر آنها . شروط اولية متعاقدین ذکر شده است

باطل است، حتي اگر رشيد باشد؛ زیرا بلوغ و رشد هر دو شرط 

است و فرقي ميان معامالت مقرون به اجازة ولّي و غير 

همانگونه که تفاوتي بين معامالت  .مقرون به آن وجود ندارد

کوچک و بزرگ و معامالت مربوط به ضروریات زندگي و جز 

 .اند آن نگذاشته

  نظریه صحت -2-2
دیگر از فقهاي امامي، معامالت صغير ممّيز را با اجازة برخي 

؛ فخر 404: 0384محقق حلي )اند ولّي صحيح دانسته
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به نظر برخي از آنان، کودک پس از . (55: 0368 ،المحققين

تواند وصّيت کند و وصّيتش در  سالگي مي 01رسيدن به 

صورتي که در راه خير ونيک باشد، درست است و ولّي کودک 

 .واند به بهانة حجر آن را باطل کندتنمي

  نفوذ نظریه عدم -2-3
اي از فقها و حقوقدانان معتقد بر عدم نفوذ معامالت صغير  عده

غير مميز هستند و منظورشان این است که صغير مميز 

صورت مستقل بر اموال خود مسلط شوند و  هد بتوان نمي

انجام صورت استقاللي  همچنين معامالتي که صغير مميز به

چند که حکم به عدم نفوذ ًا باطل نيست هرمطلق ،داده است

حکم به صحت معامالت  ،آن ایرادي ندارد و بعد از اجازه ولي

 شود و عدم نفوذ معامالت وي با اذن ولي صحت پيدا مي وي

 کند  مي

 يل صنظریه تف -2-4
 اي از فقها معامالت صغير را به خطيره و یسيره تقسيم عده

ر امور یسيره معامالت صغير را جایز و در امور کنند و د مي

اي دیگر از فقها  عده. دانند خطيره معامالت صغير را جایز نمي

دهد  انجام مي معامالت صغير را برحسب اینکه صغير مستقاًل

 اند و معامالت استقاللي صبي را و یا با اذن ولي تفکيک کرده

دانند و  مي به دليل اینکه صغير مسلوب العباره است باطل

 .شمارند مي معامالت صغير را با اذن ولي صحيح

 کالت صغير در تملکات بالعوض و -3
 و اعمال» که گفته استقانون مدني  9292ماده به  با نظر

حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد  تا صغير اقوال

 تملک تواند باطل و بالاثر است معذالک صغير مميز مي

شخص دیگري به تواند  مي آیا در این موارد ،«کند بالعوض 

 تواند مي صغير مميزآیا به عبارت دیگر  ؟وکالت بدهد

عنوان  به .نماید حيازت مباحات بالعوض و صلح و هبه قبول

کند یا  صغيرمميز یک مال بدون عوض را تملک مي ،مثال

را حيازت  مال مباحي کند یا یک هبه و بخششي را قبول مي

شکار یا صيد  یا کند تملک مي آورده و نهایتًا کرده، به دست

دهد و از این طریق مال مباحي را تملک  مجازي انجام مي

تواند به شخص دیگري وکالت  مي آیا در این موارد کند مي

  ؟بدهد تا از طرف طفل این امور را انجام دهد

وکالت »قانون مدني که مقرر داشته که  882با توجه به ماده 

و  «ود موکل بتواند آن را بجا آوردي داده شود که که خباید در امر

 قانون مدني صغير مميز چون خود 0202با توجه به ماده 

عوض نماید و از این طریق ضرري متوجه تواند تملک بال مي

تواند به دیگري نيز در این امور وکالت  مي وي نيست پس

 . بدهد

 با والیت ولي  وکالت صغيرغير مميز -3
تواند در  مي ا صغيرمطرح است این است که آیؤالي که س

 وکالتي از طرف موکل خود که قبول وکالت از طرف ولّي

اگر به عبارت دیگر  ؟امور موکل را انجام دهد بوده، صغير

از  صغير و ولّي خود قرار دهدصغير غير مميزي را وکيل  کسي

تواند  مي صغير ،آیا با قبول ولّي ،قبول وکالت کندصغير سوي 

برابر وکالتي که به ایشان داده  وکيل شده و امور محوله را

، تر با جميع شرایط فوق شده انجام دهد و یا به عبارت واضح

تواند سمت وکيل به خود بگيرد و اجراي وکالت  مي صغير آیا

  ؟کند

 :در این خصوص دو حالت متصور است
د وکيل واقع شود و امور توان نميهم  صغير با قبول ولّي -

 ؛کالت را انجام دهدو

به خود  کسوت وکيل بودن تواند با قبول ولّي مي صغير -

  .د اجراي وکالت کندتوان نميبگيرد ولي 

حال اگر ما نظر اول را بپذیریم صغير را از اهليت تمتع در 

ایم و این امر مستلزم اعتقاد به  وکيل شدن محروم نموده
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 وکيل با قبول وليو اگر گفته شود که باشد  مي بطالن وکالت

با  ،د اجراي وکالت نمایدتوان نميولي  ،تواند وکيل شود مي

 اگر وت چنداني ندارد به این تفسير کهپذیرش نظر اول تفا

صغير نتواند وکيل شود و یا اینکه بتواند وکيل شود ولي 

 .د وکالت را اجرا کند نتيجه یکساني داردتوان نمي

تواند  مي غير مميز ،رشاید گفته شود که با قبول ولي صغي

 د اجراي وکالت کند اما چون ولّيتوان نميوکيل شود ولي 

تواند مفاد  مي ولّي ،عليه را دارد صالحيت اداره امور مولي

عليه صغير  ، موليدر پاسخ بایدگفت ولّي. وکالت را انجام دهد

و بر ایشان والیت دارد نه بر موکل ایشان و امور  است

 بتواند والیتًا عليه ایشان نيست تا ولّي وکالتنامه امور مولي

صالحيت انجام امور موکل صغير را ندارد و  انجام دهد لذا ولّي

وکيل نمودن صغير است و اگر  ،از طرف دیگر اراده موکل

بود دليلي نداشت به  وکيل نمودن ولّي ،اراده و قصد موکل

  .صغير وکالت بدهد

 گيرينتيجه 

  هدر خصوص تصرفات محجورین فقها متحدالقول نيستد و ب

: د تصرفات صغير وجود داردقول در مور چهارطور کلي 

در خصوص صحت اما  .صحت، بطالن، عدم نفوذ و تفصيل

 .وکيل قرار دادن صغير، نظر راجح، عدم صحت آن است

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

اول و راهنمایي نگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

صورت گرفته و سوم و نظارت بر آن توسط نویسنده دوم 

 .است

این مقاله ما  براي نگارشکساني که  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمرا یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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