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چکیده
موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمي شده
است.یکي از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمي ولو بصورت محدود سر بر
آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است  .هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقي این نوع وکالت است که با روش
توصیفي – تحلیلي و با گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهي و حقوقي وکالت مزبور
در هر سه نوعش (تعلیق انشاء و مُنشأ و اجرا) باطل انگاشته شده است.بقاء ایجاب تا زمان رشد وکیل هم اصول با
شرطهای موالت ایجاب و قیول و اهلیت تخاطب برخورد مي کند .در عین حال حاصل بحث این است که برغم
بطالن وکالت و عدم امکان بقاء ایجاب به مدت مدید ،صغیر پس از رسیدن به سن رشد مي تواند به استناد اذن عام
عمل به وکالت بکند چنانچه موکل از اذن خود رجوع نکرده باشد.

کلمات کلیدی :وکیل ،صغیر ،وکالت معلق ،رشد ،اذن.
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مقدمه
موانع موجود بر سرراه تنظیم اسناد مربوط به عقود ناقله و گاه سلب قانوني و یا قراردادی حق انتقال از اشخاص
و یا مهیا نبودن شرایط انتقال مالکیت و همین طور در مواردی گزاف بودن هزینه های قانوني انتقال مالکیت ،سبب
شیوع نامیمون وکالت در میان اشخاص شده است .اگر عقد صلح زماني سید العقود محسوب مي شد امروز وکالت
سرور و سالری در بین اعمال حقوقي پیدا کرده است به گونه ای که سردفتران اسناد رسمي هرجا قافیه را تنگ دیده
اند قالب وکالت را باب الحوائج خود یافته اند و سعي کرده اند با توسل به این الگوی مخترعه حاجت مردمان برآورده
کنند .تنوع و تکثر خواسته های مراجعین هم سبب شده است تا سردفتران هر بار با دخل و تصرف در نمونه های
معمول وکالت بالعزل  ،نوع جدیدی از وکالت بالعزل اختراع کنند .یکي از انواع وکالت ها که در سالیان اخیر بطور
هر چند محدود برخي از سردفتران اسناد رسمي برای تسجیل اراده های طرفین معامالت اختیار کرده اند وکالت معلق
به رشد وکیل است.این نوع وکالت به اهداف مختلف تنظیم مي شود .خودرویي برای صغیر از سوی ولي خریداری
مي شود و فعال مقدمات انتقال قطعي فراهم نیست آنان وکالت فروشي به صغیر مي دهند تا به سن رشد که رسید
بتواند خودرو را به اسم خویش نماید بدون آن که حق الثبت و مالیات مجددی پرداخت کند .گاهي هم پدر ،ملکي را
برای فرزندش مي خرد و فعال امکان تنظیم سند انتقال قطعي نیست و او سالخورده است و دغدغه آن دارد که اجل
مهلت ندهد و فوت کند و وکالت بي اثر گردد و در وقت نیاز فروشنده افزون طلبي نماید و از انتقال رسمي
موردمعامله خودداری کند .راه چاره در این مي بینند که وکالت به خود صغیر داده شود و لکن معلق به رشد او باشد تا
چون به سن رشد رسید موردمعامله به نام خویش کند .البته تغییر دید ارباب روابط حقوقي در خصوص ماهیت عقد
وکالت ،در نوشتن و نویساندن چنین اسنادی بي تأثیر نبوده است .آنان بدین پندار چنین وکالت نامه هایي را مي
نویسانند که برای وکالت شأن انتقال قائلند و سردفتران اسناد رسمي هم تحت تأثیر این جو قرار گرفته اند .حال این
پرسش مطرح مي شود که وضعیت این نوع وکالت نامه ها از نظر فقهي و حقوقي چیست؟ برای نیل به پاسخ ابتدا
تعریف عقد منجز و معلق و وکالت و اذن و وکالت معلق به رشد بیان مي شود آن گاه با گشت و گذار در منابع فقهي
و حقوقي وضعیت این نوع وکالت از حیث صحت و بطالن معین خواهد شد .مبنای بحث صغیر غیرممیز قزاز گرفته
است و لکن آنچه بیان مي شود شامل حال سایر محجورین هم مي شود در مواردی که برای تحقق وکالت رشد وکیل
شرط است.

-1تعاریف
 -1-1عقد منجز  :هر عقدی دارای اثر مخصوصي است که طرفین عقد برای به دست آوردن آن به انعقاد عقد اقدام
مینمایند که آن را مقتضای عقد گویند .در صورتي که عقد بدون هیچ گونه قید منعقد گردد مقتضای آن بالفاصله پس
از عقد حاصل میشود .پس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها به وجود
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میآید (امامي، 1373 ،ج  ،4ص  )55عقد منجز طبق ماده  189ق.م .عقدی است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به
امری دیگر نباشد.
-1-2عقد معلق :چنانچه از مفهوم ماده  . 189ق م .بر میآید معلوم مي شود که عقد معلق آن است که تأثیر آن
برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در اصطالح معلق علیه گویند .بعضي فقها نیز گفته اند تعلیق
عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز دیگری نماید نه اینکه به طور طبیعي اثر عقد معلق بر چیزی دیگر
شود چرا که به آن دیگر تعلیق گفته نمیشود بلکه تعلق است (المراغي 1417 ،ه ،ص  )22عده ای از حقوقدانان نیز
معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر حاصل از آن ،که در همان حال عقد موجود میشود به علت نحوه مذاکرات
طرفین ،به طور ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص ،بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد .پس چنین نیست که
در عقد معلق آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و ا ال لزم میآید که بین انشاء و منشأ فاصله زماني حاصل شود که
این امر حتي در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است (جعفری لنگرودی، 1378 ،ص )16
-1-3وکالت :وکالت قراردادی است که به موجب آن یک شخص که موکل نامیده مي شود به شخص دیگری که
وکیل نامیده مي شود اختیار مي دهد و شخص اخیر مي پذیرد که یک یا چند عمل حقوقي را به نام و به حساب
موکل انجام دهد»( .کاشاني )182 :1388 ،بیان نموده اند که صفت ممیزه وکالت « ،استنابه » است به این معني که
وکیل قائم مقام موکل است و هر آنچه انجام دهد باید نه تنها به حساب موکل بلکه باید به نام او باشد(.عدل:1342 ،
)331
-1-4اذن
اذن اعالم رضای مالک (یا نماینده ی قانوني او) یا رضای کسي است که قانون برای رضای او اثری قائل شده است
برای انجام دادن یک عمل حقوقي (خواه عمل حقوقي از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعي و یا استعمالي).
در اذن قصد انشاء وجود ندارد به این معني که آذن هیچ چیز را به وجود اعتباری موجود نمي کند ؛ بلکه فقط رفع
مانع قانوني مي کند مثال تصرف در مال غیر ممنوع است ولي چون مالک اذن تصرف در مال خویش دهد این منع
مرتفع مي شود و بدینسان مأذون مي تواند به قصد خود در مأذون به تصرف کند( .جعفری لنگرودی)23-24 :1367 ،
-1-5وکالت معلق به رشد :منظور وکالتي است که تشکیل آن معلق به رشد وکیل باشد و یا حصول نیابت برای وکیل
معلق به رشد او شود و یا وکالت به مفهوم مصدری و مفعولي کلمه بوجود آید و مراد تعلیق اجرای آن بر رشد وکیل
باشد.

 -2بررسي موضوع از جهت قابلیت تشکبل یا عدم تشکیل وکالت
 -2-1عدم جواز تعلیق انشاء وکالت
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بسیاری از فقهای امامیه عقد و ایقاع معلق را باطل مي دانند( .حسیني عاملي،بي تا  )526/7 :صاحب جواهر در بارهی
عدم جواز تعلیق در مطلق عقود و از جمله وکالت استناد به اجماع کرده است؛ (نجفي ،بي تا  ) 352/27 :اما در
شمول اجماع مزبور به عقودی چون وکالت جزم نمي توان داشت و قدر متیقن از اجماع ،بیع است و اجاره و از آن
قبیل معاوضات ،همانطور که سید یزدی در ملحقات عروه الوثقي یادآور شده است .و اطالق دلیل شرعي وکالت،
شامل حالت تعلیق هم بوده و مانع تمسک به اجماع است .و لیکن تعلیق در متعلق وکالت و نه نفس وکالت جائز
است .بنابراین اگر موکل بگوید  :تو وکیل مني از همین حال تا زماني که بهای آن افزابش یابد .صحیح است .چرا که
اجماع بر عدم جواز تعلیق در وکالت اگر ثابت هم باشد با فرض اطالق آن ناظر به تعلیق در نفس وکالت است نه
تعلیق در متعلق وکالت .و حداقل قدر متیقن این است که دلیل شرعي وکالت مانع از تمسک به اطالق اجماع در
خصوص تعلیق متعلق وکالت است( .ایرواني1422 ،ق )128/2 :بعضي از فقهاء تعلیق در پاره ای از عقود و ایقاعات را
صحیح مي دانند.
طباطبائي یزدی پس از بیان قول مشهور در بطالن وکالت معلق مي گوید  ...:و القوی صحتها مع التعلیق في أصلها
لعدم الدلیل علي بطالنها( » ...طباطبائي یزدی ،بي تا  )120/2:ایشان قول قوی تر را در صحت وکالت معلق مي دانند
ولو این که تعلیق در اصل (انشاء) باشد ،به سبب نبود دلیل بر بطالن آن .بنابراین از نظر او هیچ اشکالي در جواز تعلیق
اذن بر امری نیست با این که اذن مفید فائده وکالت یا جزوی از آن است .و شمول اجماع بر اشتراط تنجیز در عقودی
چون وکالت غیرمعلوم و اختصاص به بیع و اجاره و مثل آن دارد( .طباطبائي یزدی1423 ،ق 187/6 :و 1423ق:
)120/2
گرچه این فقیه بزرگ تعلیق در انشاء وکالت را صحیح دانسته است و لکن چنانچه به فرمایش ایشان دقت شود مراد
واقعي وی از وکالت در اینجا  ،اذن صرف است که تعلیق آن خللي به ماهیت وارد نمي کند.دیگران نیز در مورد
وکالت معلق چنین اندیشیده اند.
شیخ یوسف بحراني نیز که به مقتضای اطالق و عموم روایات وکالت ،وکالت معلق را بصورت مطلق صحیح مي
دانند( .بحراني1405 ،ق11:و )12بالفاصله ابراز مي دارد در فرض بطالن وکالت معلق حداقل اذن عام باقي است و
وکیل مي تواند به استناد این اذن عام عمل به مورد وکالت کند ( .بحراني 1405 ،ق )11 :
برخي از فقهاء بین تعلیق در انشاء و تعلیق در مُنشَأ قائل به تفکیک شده ،تعلیق در مُنشَأ را صحیح مي دانند.
(طباطبائيحکیم ،بيتا 108/1:و-109خوئي1377،ش)70/3:گرچه صحت و عدم صحت تعلیق در انشاءِ وکالت محل
بحث فقهاست؛ لکن طبق قانون مدني ایران تعلیق در مقام انشاء در هیچ عقدی از عقود ممکن نیست .هیچ اثری بر
چنان عقدی بار نمي شود.اکثریت حقوق دانان عقد معلق را بدین معني که مُنشأ در آن منوط به تحقق امری باشد
صحیح مي دانند .مستند آنان مادهی  184قانون مدنيدر بیان عقد معلق جزو تقسیمات عقد و تعریف آن در مادهی189
قانون مدني و عدم ذکر شرط تنجیز در زمرهی شرایط اساسي صحت معامالت (مادهی  190قانون مدني) و درستي
تعهد معلق طبق مادهی  723ق.م مي باشد.آنان همچنین تصریح به بطالن نکاح و ضمان معلق و سکوت قانون گذار
در خصوص سایر عقود را دلیل دیگری برای این ادعای خود معرفي مي کنند و با نبود منع قانوني در خصوص عقد
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معلق بدان معني؛ طبق مادهی  10قانون مدني بر صحت چنان عقدی حکم مي شود( .کاتوزیان 59-57 :1374 ،؛
صفائي–28/2 :1351 ،جعفری لنگرودی)49 :1392 ،با این حال تعلیق انشاء وکالت مانند هر عقد دیگری محکوم به
بطالن است .مال تعلیق آن به رشد صغیر به طریق اولي صحیح نبوده و چنان وکالتي باطل و بي اثر مي باشد.
 -2-2عدم امکان تعلیق مُنشأ در وکالتنامه معلق به رشد وکیل
اگر طرفین خواهند از تعلیق در نفس وکالت پرهیز کنند و مقصودشان از وکالت معلق به رشد تعلیق اثر وکالت باشد
باز از آنجا که بنابه جهات زیر وکالت برای صغیر تشکیل شدني نیست تا وکالت منجزا تشکیل شود و مُننشَأ در آن
معلق به رشد گردد؛ تعلیق اثر وکالت به رشد با عدم امکان تحقق وکالت در مفهوم مصدری منتفي است.وکالت خود
باید تشکیل پذیر باشد تا جاری شدن اثر آن معلق به امری گردد.
-2-2-1شخصي بودن عقد وکالت
وکالت قراردادی است که شخصیت طرفین در آن اهمیت اساسي دارد .در انعقاد وکالت ،موکل و وکیل به شخصیت و
اعتبار همدیگر توجه دارند .موکل کسي را به وکالت بر ميگزیند که صالحیت و شایستگي لزم را داشته باشد( .لطفي،
 )27 :1392وکیل هم وکالت کسي را مي پذیرد که شناخت کافي از او داشته باشد .هر دو آن ها در اعتبار وکالت،
شخصیت دیگری را دخالت مي دهند و برای همین وقتي هر یک از آن ها بمیرند وکالت پایان مي پذیرد( .سنهوری،
بي تا  )375/7 :موکل در انتخاب وکیل وصف امانت او را مدنظر قرار مي دهد و بیشتر اوقات حاضر نیست کسي را
که متصف به امانت و وثاقت نیست نائب خویش قرار دهد(.عدای حسین2010 ،م )23 :هیچکس حاضر نمي شود
صغیری را وکیل خویش قرار دهد و سالیان متمادی منتظر بماند تا او به سن رشد رسد تا مورد وکالت را انجام دهد.
بخصوص که در آن مدت هر خسارتي از مال (مانند خودرو) بر کسي رسد ممکن است مسئولیتش همچنان با خود او
باشد و یا مال متعلق وکالت وسیله ارتکاب جرم قرار گیرد که دودش به چشم او مي رود و تا بتواند اثبات امر کند که
مال از مالکیتش برون رفته و او را در تحقق جرم نقشي نیست یقینا کار از کار گذشته است.
-2-2-2اذني بودن وکالت
وکالت یک عقد اذني و اذن وابسته به اراده موکل و متکي به اراده وکیل است .صغیر تکیه گاه اذن نتواند بود .برای
همین در وکالت مش َترَط در ضمن عقد لزم با فوت وکیل نیز وکالت مانند فوت موکل باطل مي شود و گفته اند بطالن
و کالت در این مورد نه از آنروست که وکالت عقدی است جایز و بطالن به موت از شئونات آن است بلکه از این
جهت است که غرض از وکالت اذن در تصرف است ،و در آن منحصرا اکتفاء مي شود به کسي که بطور خاص به او
اذن داده شده است ،پس اگر وکیل بمیرد وکالت باطل مي شود( .طباطبائي ،بي تا  )528/8 :از این حیث نیز وکالت
جامه برازنده ای بر قامت صغي نیست.
 -2-2-3عدم اهلیت تمتع صغیر برای وکیل شدن
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اگرکسي صغیر غیر ممیزی را وکیل کند و ولي اش از سوی او قبول وکالت کند ،آیا با قبول ولي ،صغیر کسوت
وکالت مي پوشد؟
چنانچه گفته شود او با قبول ولي ،وکیل نمي شود این به معني محروم ساختن اوست از اهلیت تمتع در وکیل شدن
که نتیجه آن چیزی جز اعتقاد به بطالن وکالت نیست .نویسندهی این سطور معتقد است که سمت وکیلي برای صغیر با
قبول ولي ایجاد نمي شود :اول به استناد مادهی  662قانون مدني که تصریح مي کند  ...« :وکیل هم باید کسي باشد که
برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ».به صراحت این ماده کسي که اهلیت انجام کاری را ندارد نمي تواند وکیل انجام
آن باشد.ثانیا اگر او مي توانست عنوان وکیلي کسب کند و فقط توانایي اجرا نداشت نباید محجور شدن وکیل
موجب بطالن وکالت شود .مادهی  682قانون مدني «:محجوریت موکل موجب بطالن وکالت میشود مگر در اموری که
حجر مانع از توکیل در آن ها نمي باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن
نباشد.اگر سمت وکیلي بتواند برای محجورین با قبول ولي ایجاد شود عارض شدن سفه و جنون بر وکیل بعد از انعقاد
آن ازسوی خودش نیز نباید موجب بطالن عقد وکالت منعقد شده شود و باید فقط توان اجرای وکالت را از او
بگیرد.حال آن که در هر دو ماده توان وکیل شدن منوط به توان انجام و توان اقدام شده است .بعالوه در تأیید این نظر
ميتوان از بند 1مادهی  1231قانون مدني نیز استعانت جست  « :اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند -1:
کساني که خود تحت ولیت یا قیمومت هستند؛  -2کساني که بعلت ارتکاب جنایت یا یکي از جنحه های ذیل به
موجب حکم قطعي محکوم شده باشند  -3 ...:کساني که حکم ورشکستگي آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگي
آنها تصفیه نشده است؛  -4کساني که معروف به فساد اخالق باشند؛  -5کسي که خود یا اقرباء طبقهی اول او دعوائي
بر محجور داشته باشد » .چنانچه علت ممنوعیت انتخاب صغار و مجانین به عنوان قیم ،ناتواني آنها در انجام امور
مولي علیه باشد از مالک این ماده نیز مي توان بهره گرفت و بر آن بود که محجور توان وکیل شدن ندارد از آن روکه
توان اجرای وکالت ندارد .بنابراین اگر ولي طفل نتواند وکالت اعطائي به او را قبول کند و سمت وکالت برای او ایجاد
نشود وکالت بصورت معلق به رشد نیز انشائا نمي تواند برای او ایجاد شود و به همین جهت تعلیق منشأ یا اجرای آن
نیز ممکن نخواهد بود.
 -2-2-4تصریح فقهاء بر عدم امکان وکالت صغیر غیر ممیز و امکان وکالت صغیر ممیز
فقهاء وکالت دادن به صغیرغیر ممیز و مجنون را صحیح نمي دانند .چرا که آنان در حال صغر و جنون تصرفاتشان
ممضي نبوده و واجد اعتبار نیست و بنابراین به طریق اولي وکیل کردنشان هم معتبر نبوَد( .مقدس اردبیلي1412 ،ق:
 )492/9گفته اند هرگاه صغیری در فروش یا خرید و امری غیر از آن وکیل شود وکالت صحیح نبوَد.اگرتصرف
کندتصرفش هم صحیح نخواهد بود ؛ چرا که دلیلي بر صحت چنان وکالتي نیست(.طبرسي1410،ق )598/1:شافعیان
هم همین را گفته اند و حنفیان وکالت صغیر و تصرف او را وقتي صحیح مي دانند که بتواند آنچه را که مي گوید
درک کند( .طوسي1411،ق – 353/3 :قمي1379،ش )330 :شرط است در وکیل که بتواند عقد را درک و آن را قصد
کند پس وکالت صغیر و مجنون باطل است مگر صغیری که خرید و فروش را درک مي کند( .البغدادی،بي تا - 243 :
حیدر1411 ،ق)633/3 :
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برخي وکالت صغیررا ولو این که ممیز باشد صحیح نمي شمارند چه مأذون از طرف ولي باشد یا نباشد( .نجفي ،بي تا
 – 387/27 :حلي1424 ،ق )535/1 :بنابراین در وکالت نامه هایي که صغیر بولیت ولي وکیل شده است چون به
استناد مواد  662و  682و  1631قانون مدني بنا به تحلیلي که شد صغیر توان وکیل شدن ندارد چنین وکالت نامه هایي
باطل است و اگر هم صغیر بتواند وکیل شود چون توان اجرای وکالت ندارد ناتواني در اجرا ،توان وکیل شدن را
بیهوده مي سازد چرا که ولي فقط قبول وکالت ازسوی او مي کند وچون امر (به مفهوم مقرر در مادهی  656قانون
مدني) ،امر موکل است نه امر مربوط به صغیر وليا صالحیت اجرای وکالت را ندارد .خود ولي هم وکیل نشده است
تا بتواند مورد وکالت را انجام دهد چرا که موکل در افق نفس خویش وکیل شدن صغیر را اراده کرده است نه وکیل
شدن ولي را .اگر کسي قائل باشد به این که موکل ولي را وکیل نموده است واسط قراردادن صغیر عبث و بیهوده
خواهد نمود.
 -2-3عدم امکان تعلیق اجرا در وکالت معلق به رشد وکیل
گرچه تعلیق دراصل وکالت محل اختالف است با این وجود فقیهان امامیه و عامه تعلیق در اجرای وکالت را صحیح
مي دانند( .عالمه حلي ،بي تا  – 114/2 :محقق ثاني 1410 ،ق  -180/8:شهید ثاني1414 ،ق– 240/5 :
تویجری1430،ق )522/3:با این حال  ،تعلیق اجرای وکالت هم در وکالت معلق به رشد ممکن نیست چرا که بنابه
جهاتي که بیان شد اصال وکالت تشکیل شدني برای صغیر نیست تا نوبت به تعلیق در تصرف برسد.

 -3بررسي موضوع از جهت امکان یا عدم امکان بقاء ایجاب تا زمان رشد صغیر
بیان شد که وکالت به گونه ای که معلق به رشد صغیر باشد به هیچ عنوان قابل تشکیل نیست .چه تعلیق در انشاء باشد
یا تعلیق در مُنشأ و یا تعلیق در اجرای آن .زیرا در وکالت معلق به رشد ،معلق علیه ،رشد وکیل است که خود از
شرایط صحت عقد وکالت است و بدون آن ،اصل وکالت قابل ایجاد نیست تا اثر آن بر امری معلق شود.
حال این بحث بصورت دیگر قابل طرح است و آن این که آیا ایجاب وکالت مي تواند تا زمان رشد صغیر دوام داشته
باشد به گونه ای که صغیر پس از رسیدن به سن رشد آن را قبول کند؟ بقاء ایجاب با دو مانع روبرو خواهد بود-1:
موالت ایجاب و قبول  -2تخاطب و اهلبت تخاطب که هر کدام بطور جداگانه بحث مي شود:
 -3-1رعایت توالي عرفي ایجاب و قبول
فقهاء اعم از خاصه و عامه در این که در عقد وکالت بین ایجاب و قبول ممکن است مدت ها فاصله افتد؛ اختالف
ت قبول ،شرط نیست به این علت که حکمت جعل وکالت،
مهمي با یکدیگر ندارند .برخي گفته اند در وکالت فوری ِ
تسهیل امور برای غائبین است در دعوی یا هر امری که بر آنها عارض شود( .نجم آبادی1421،ق )368 :و درنگ در
اعالم قبول حتي بر وکیلِ حاضر هم جایز است( .عالمه حلي،بي تا  – 232/1:محقق سبزواری1423،ق – 671 :شهید
ثاني ،بي تا )239/5:
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همچنین گفته شده است که قبول وکالت فورا و یا باتأخیر جایز است .چرا که وکالت ،اذن در تصرف است و اذن
پابرجاست تا زماني که رجوع از آن نشده است و بنابراین نظیر اباحه مي باشد .بعالوه وکالت عقدی است که اقسامي
از جهالت در آن محتمل و برای همین در موجود و مفقود صحیح است و احتمال تأخیر در قبول آن نیز مانند وصیت
وجود دارد( .عالمه حلي ،بي تا  -114/2:شیرازی ،بي تا  -164/2 :الرافعي ،بي تا  )20/11 :مسلمانان اتفاق نظر
دارندکه هرگاه غائب ،دیگری را وکیل کند و پس از گذشت مدتي خبر آن به وکیل برسد و او قبول کند ،وکالت منعقد
مي شود(.ابن ادریس1410 ،ق)88/2:
از میان فقهاء این فقط صاحب جواهر است که پس از ذکر قول فقهاء مبني براین که تأخر قبول از ایجاب جایز است
بر این امر ایراد گرفته و مي گوید  « :سزاوار نیست که از آنچه گفته شده استفادهی صحت تأخیر در قبول وکالت
شود؛ حتي در مورد حاضری که به دیگری مي گوید تو را وکیل کردم یا تو وکیل مني ،پس وکیل ساکت شود و بعد از
یکسال بگوید قبول کردم ،چیزی که معمول در گفتار عربي نیست .با این حال سزاوار نیست تأمل در فساد مزبور
(استدلل به وکالت غایب برای تأخیر قبول) بله اگر اجماع در اینجا تام باشد ،حجت است( .در صورتي که من گمان
نمي کنم بلکه گمان من عدم اجماع است خصوصا بعد از این که فقهاء بحث را مانند من تحریر نکرده اند) در غیر
این صورت استدلل قطعا فاسد است و آنچه که افراد غایب در این زمان با یکدیگر انجام مي دهند کال از باب اذن و
امراست( .نجفي ،بي تا )351/27 :
با وجود اقوال فقهاء که متفقند در جواز تأخیر قبول ،ادعای نبود اجماع در این مورد مردود است ،زاید بر آن عرف
درنگ را در قبول وکالت تحمل مي کند .با وجود این آنچه در این ارتباط از نظرها دورمانده است این است که،
ارتباط معنوی ایجاب و قبول را نباید با پیوند مادی الفاظ اشتباه نمود .دو طرف عقد (چه لزم چه جایز) باید در بارهی
یک مفهوم به توافق برسند .لزمهی تراضي این است که نه تنها هر دو طرف مفاد یک اثر را بخواهند ،این نیز هست
که قبول زماني انجام گیرد که ایجاب موجود باشد .دوام ایجاب به ارادهی گویندهی آن وابسته است و این اراده را به
یاری شواهد و داوری عرف باید احراز نمود .امکان به تأخیر افتادن قبول وکیل را نبایستي استثنای بر قاعده یا دلیل
عقد نبودن وکالت شمرد .دلیل این امکان نهفته در طبیعت عقد وکالت و اثر آن (اذن) است .تعبیر عرف از ارادهی
موکل این است که اختیار وکیل در قبول وکالت مدتي باقي باشد( .کاتوزیان)133-134 :1364 ،
در قانون مدني مادهای که دللت بر عدم لزوم موالت در عقد وکالت بطور صریح نماید وجود ندارد کما این که در
خصوص لزوم رعایت توالي عرفي ایجاب و قبول در عقود دیگر به مادهی  1065قانون مدني در مورد نکاح استناد مي
شود .با وجود این برخي از حقوق دانان برای امکان تأخیر قبول وکالت به اطالق مادهی  657قانون مدني استناد
ميکنند .طبق این ماده « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است » و از تاریخ قبول ،وکالت شروع مي شود ،اگرچه
موکل آگاه به قبولي از طرف وکیل نباشد ،زیرا عقد مرکب از ایجاب و قبول است و امر مرکب باپیدایش جزء اخیر
محقق مي گردد( .امامي)214 :1368 ،
از آنچه بیان شد مي توان نتیجه گرفت که ایجاب چنانچه با اسباب زوال مواجه نشود تا زماني مي تواند پابرجا تلقي
شود که عرف تحمل آن مدت زمان را داشته باشد و بتوان قبول را متصل به ایجاب دانست .لذا چنانچه صغیر در
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دوران نزدیک به رشد ،طرف خطاب ایجاب باشد به نظر مي رسد ایجاب را باید باقي شناخت و قبول صغیر بعد از
رشد را موجب تشکیل عقد وکالت در آن زمان دانست .مشروط بر این که این کار با قاعدهی تخاطب منافاتي نداشته
باشد .این هم در صورتي صائب خواهد بود که قائل به نظر کساني باشیم که قابلیت قابل را در زمان ایجاب شرط نمي
دانند و یا در این مورد به نظر عرف رجوع مي کنند.
-3-2قاعده تخاطب و اهلیت تخاطب
حسیني مراغي بیان ميدارد که «:تعیین موجِب و قابل ،قبل از عقد و توجه کالم به او در تمامي عقود شرط است».البته
ایشان بعد از این که ابراز مي دارند که گروهي از فقهاء و بلکه همهی آن ها مخالفتي با این امر نکردهاند از آنرو که
تعیین طرفین پیش از عقد از شرائط عقد نیست ؛ بلکه از شرائط تخاطب و مذاکره است ،جعاله را مستثني از این امر
شناخته و تعیین عامل را شرط نمي دانند(.حسیني مراغي ،بي تا  )187/2 :باید گفت در مواردی که شرائط تخاطب و
مذاکره بیندو کس نیست تعیین طرفین تخاطب را سودی نیست و بلکه با عدم تعیین تفاوتي نمي تواند داشته باشد.
در این که یکي از شرط های صحت عقد ،اهلیت ایجاب کننده در زمان ایجاب و اهلیت قبول کننده در زمان قبول
است تردیدی وجود ندارد لکن در شرط اهلیت دو طرف به هنگام ایجاب و یا قبول توسط یکي از آن ها ،میان فقها
اختالف نظر هست .یعني اگر مثال طرف اول ،ایجاب را جاری سازد و پس از آن به خواب رود ،دیوانه و یا بیهوش
شود ،و یا فوت کند ،و پس از آن طرف دوم قبول را تلفظ کند،آیا عقد درست است یا نه؟
همچنین در صحت انعقاد قراردادی در وضعیت مخالف وضعیت بال یعني در صورتي که قرارداد بصورت غیابي بسته
شود و طرف اول ایجاب خود را در زمان جنون طرف دوم انجام دهد ،و طرف دوم پس از بهبودی به قبول اذعان کند،
آیا عقد درست است یانه؟
در فقه امامیه مشهور است که هر¬کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء،
شایستگي و اهلیات انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهي باید اهلیات تخاطب داشته باشند؛ یعني از هنگام انشای
ایجاب ،هر¬کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب ،صالحیت خود را حفظ کنند و فوت،
جنون ،سفه ،فلس ،إغماء ،خواب و یا مستي بر آنها عارض نشود.از نظر شیخ انصاری قابلیت قابل در زمان ایجاب و
همین طور قابلیت بایع در زمان قبول ازجملهی شروط صحت عقد است. .پس اگر مشتری در زمان ایجابِ بایع،
قابلیت قبول نداشته باشد یا بایع در زمان قبول از قابلیت ایجاب خارج شود عقد منعقد نميشود .چنانچه عدم قابلیت
آن ها ناشي از این باشد که قابل تخاطب نباشند (مثل موت و جنون و بیهوشي و حتي خواب) در این صورت معاقده
و معاهده تحقق پیدا نمي کند .اگر بي اعتباری عقد مربوط به رضای آن دو بوَد باز عمل از تعاهد و تعاقد خارج مي
شود؛ چرا که رضای هریک در زمان انشاء دیگری شرط است مثل این که حجر به فلس یا سفه یا مرض موت عارض
گردد.پس همانطور که اگر بایع رجوع از ایجاب کند آن ،لغو مي شود اگر مشتری هم درزمان ایجاب راضي نباشد یا او
کسي باشد که رضایش معتبر نیست مثل صغیر باز معني معاقده تحقق پیدا نمي کند( .انصاری1420 ،ق)178-177/3:
بنابراین از نظر ایشان مشتری هم باید صالحیت قبول از اول ایجاب تا زمان قبول داشته باشد.
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طباطبائي یزدی با تمام نظر شیخ موافق نیستند و بخش اول گفتهی ایشان را مبني بر این که در زمان ایجاب ،باید
تخاطب صحیح وجود داشته باشد مي پذیرد و بنابراین از دیدگاه وی نیز چنانچه مشتری در زمان ایجابِ بایع از
جهت بیهوشي یا خواب یا جنون قابلیت تخاطب نداشته باشد معاهده و معاقده صدق نمي کند لکن با بخش دوم نظر
شیخ که گفته اند که اگر رضای مشتری در حین ایجاب نباشد یا رضایت او مورد امضاء شارع نباشد عقدصحیح
نیست؛ مخالف است .به نظر ایشان هیچ بک از این موارد مانع صحت عقد نیست و هر یک از طرفین در هنگام عمل،
قابلیت داشته باشد کفایت مي کند( .طباطبائي یزدی )92/1 :1378 ،ایشان اضافه مي کنند که بین عقد لزم و جایز از
جهت معاقده بودن یا نبودن ،هیچ فرق نیست .هر دو معاقده است .همانطور که در عقد جایز خواب بعد از ایجاب
مانع قبول و صدق معاهده و معاقده نیست در عقد لزم هم چنین است( .طباطبائي یزدی،همان ) ؛بنابراین از نظر
ایشان در معاقده شرط نیست که رضای طرفین تا پایان معاقده باقي باشد تا بر آن صدق معاقده کند.
صاحب جواهر معتقد است که  «:ظاهر ادلهی شرطیت قصد و رضا و مثل آن دللت بر اعتبار آن ها در تمام عقد دارد
و عقد عبارت است از ایجاب و قبول نه ایجاب تنها» .بنابراین اگر قابلیت موجب بعد از ایجاب و پیش از قبول مرتفع
شود ،شرط در تمام عقد حاصل نمي شود( .نجفي ،بي تا )147/29 :
نائیني گوید :عقد منعقد نمي شود مگر به فعل دو طرف ،پس اگر یکي از دو طرف در حین انشاء ،شرائط عقد را فاقد
شود ،برای وجود پیشیني یا پسیني آن شرط اثری مترتب نخواهد بود و مجرد تحقق آن شرط در زمان انشاء دیگر،
فایدهی ندارد چرا که انشاء او جزئي از عقد است و ایقاع مستقل نمي باشد .بنابراین اگر مشتری در زمان انشاء
فروشنده خواب بوَد عقد صحیح نخواهد بود و همین طور برعکس آن .وتفصیل بین آن دو چنان که در حاشیه سید
قدس سره بیان شده موجه نیست .و آنچه ادعای صحت بدون اشکال آن در عقود جایز شده است در خصوص عقود
اذني است و نه عقود عهدی .همچنین فرقي بین موت و جنون و امثال آن و فلس و بندگي و مثل آن نیست چرا که
مالک تطبیق جمیع شرائط مشتری و بایع از صحت و لزوم در زمان انعقاد عقد است( .خوانساری1418 ،ق-258/1:
)257
محقق خوئي در تعلیقه اش بر قول صاحب عروه ،بیان مي دارد که  «:سخن در این باره از سه جهت مي تواند باشد
:جهت اول  :همان که شیخ انصاری بیان داشته مبني برلزوم اهلیت قابل در حین ایجاب.جهت دوم  :لزوم اهلیت
موجب در زمان صدور قبول از سوی قابل.جهت سوم  :لزوم استمرار اهلیت موجِب از زمان ایجاب تا وقت صدور
قبول به نحوی که بین آن دو حالت عدم اهلیت عروض نگردد».
از نظر ایشان دلیلي بر جهت اول و سوم در دست نیست؛ برای این که برای صدق عناوین معاهده و معاقده اهلیت
قابل صرفاً در زمان قبول کفایت مي کند و صدق عناوین مزبور متوقف بر اهلیت داشتن وی از زمان ایجاب نیست.
همین طور واسط گردیدن عدم اهلیت بین اهلیت حین ایجاب و اهلیت حین قبول خللي به صدق عناوین معاقده و
معاهده وارد نمي کند .لیکن در خصوص جهت سوم ظاهر این است که بر شرطیت اهلیت موجِب در زمان صدور
قبول از سوی قابل خدشه نمي توان کرد ،چرا که مرتفع شدن اهلیت وی مستلزم سقوط التزام و زوال آن مي باشد و با
این وضع عنوان معاهده و معاقده محقق نخواهد شد .تحقق معاهده و معاقده متوقف است بر پیوند دو التزام و در
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فرض ارتفاع التزام طرف اول به موت و جنون یا بیهوشي و در نتیجه عدم اهلیت وی در زمان التزام طرف دیگر  ،این
التزام اثری بر جای نمي گذارد( .خوئي1404 ،ق)197-195/2 :
به نظر مي رسد حق با محقق خوئي باشد چرا که هر یک از موجب و قابل در تحقق عقد نقش خاصي دارد که برای
ایفاء نقش خود (موجب در بیان ایجاب و قابل در بیان قبول) اهلیت لزم را باید داشته باشد برای همین اهلیت قابل
در زمان بیان ایجاب به نظر لزم نمي آید بخصوص در عقدی چون وکالت که معمول غایبي وکیل قرار داده مي شود
و ممکن است او ماهها بعد از مفاد ایجاب آگاه شود و اعمال دماغي لزم برای قبول ایجاب را انجام دهد و قبول
وکالت کند و با از قبول آن خودداری ورزد .در این میان محجوریت وکیل در فاصله بیان ایجاب تا زماني که او از مفاد
ایجاب مطلع گردد چه خللي مي تواند به روند تشکیل عقد وکالت وارد کند .سالمت فکری او در آن مدت چه نقشي
در انجام اعمال دماغي لزم برای تشکیل عقد دارد .قبول را قیاس با ایجاب نمي توان کرد این که فقهاء بي هیچ
اختالفي حیات موجب را در زمان قبول لزم مي دانند از آن روست که با مرگ او عالقه اش از امور و اموالش قطع
مي گردد و بعد از مرگ او امر و مال ،امر و مال وراث است .برای همین برخي از فقهاء وقتي بعد از ایجاب حالت
جنون و فلس و  ...بر موجب عارض مي گردد قبول قابل را نافذ مي شناسند اگر موجب بعد از رفع حالت مرقوم
مطلع از قبول گردد و راضي به آن باشد(.بحراني،بي تا)177/23:
همچنین گفته شده است شرائط عرفي و شرعي عقود شرط است برای مجمو ِع ایجاب و قبول از جهت مؤثر واقع
شدن نه این که فقط شرط هریک از آن ها بطور جداگانه باشد .همینطور است شرائط در تمام چیزهایي که مرکب از
اجزاء تدریجي وجودِ مرتبطِ به هم است.اگر یکي از اجزاء باطل بواد برای بقیه هم اثری مترتب نخواهد بود .بنابراین
اگرقابل در زمان انشاء موجِب ،عقال و شرعا قابلیت تخاطب نداشته باشد چون این انشاءِ عقدی ،فاقد طرف است لغو
و بیهوده مي گردد و مفروض این است که آن از ایقاعات هم نمي باشد .اما برعکس چنانچه ایجاب با جمیع شرائط
واقع شود و قابل هم در زمان انشاء موجِب واجد تمام شرائط قبول باشد و لیکن موجِب در زمان انشاء قبول از سوی
قابل از قابلیت تخاطب خارج شود با رضای وی به عقد و علمش به قبول متعاقب قابل ،قبول و ایجاب مرتبط به هم
خواهند بود .ارتباطي که واقعا و عرفا یک ارتباط عقدی است و کسي نمي گوید که آن دو انشائاتي هستند که ربطي به
هم ندارد پس مقتضي اطالقات و عمومات ،صحت آن است( .سبزواری،بي تا )223-224 :
سید محسن طباطبائي حکیم نیز بین عوارضي چون جنون و بیهوشي که مانع تخاطب است و آنچه مانع سلطنت در
تصرف است مانند صغر و سفه و فلس قائل به تفکیک مي شود و در اولي به بطالن تمایل پیدا مي کند به این دلیل که
تخاطبِ بین متعاقدین شرط صدقِ معاقده و معاهده مي باشد .اما در مورد آنچه مانع صحت تخاطب نیست و لکن سد
راه صحت انشاء و نفوذ آن مي گردد مي گوید ظاهر عدم شرطیت آن است مگر در زمان انشاء .بنابراین از نظر ایشان
چنانچه قابل ،صغیر باشد و بعد از ایجاب در هنگام قبول بالغ گردد و همین طور اگر قابل به سفه و فلس و غی ِر آن
محجور باشد و بعد از ایجاب و هنگام قبول ،حجر از او مرتفع گردد عقد صحیح خواهد بود( .طباطبائي حکیم،
1404ق)391/14 :
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شیخ محمدحسن مامقاني نیز به همین گونه مي اندیشد و بین فوت و جنون و سفه و صغر تفکیک قائل شده و معتقد
است چنانچه مخاطب ایجاب در زمان انشای ایجاب صغیر باشد و بعد از رسیدن به سن بلوغ ایجاب سابق را قبول
کند عقد صحیح خواهد بود(.مامقاني،بي تا)264-263/2،
کساني توانایي زمان امتثال و اجرای وکالت را کافي برای صحت وکالت مي دانند .فقیه حنفي مي گوید ...« :ولو امر
ببیعه صغیرا ل یَعقِل فباعه بعد ما بلغ ل یصح عند ابي حنیفه و قال یصح لقدرته علیه وقت اإلمتثال ،و هو یقول إن أمرَه
وَقَع باطال لعدم القدره وقت ألمر »...یعني اگر راهن امر کند صغیری را که عاقل نیست به فروش عین مرهونه و او
پس از بلوغ آن را فروشد نزد ابي حنیفه این بیع صحیح نیست و زُفَر و ابن ابي لیلي گفته اند که توانایي صغیر در زمان
امتثال امر برای صحت بیع لزم است .ابي حنیفه مي گوید که امر راهن به سبب عدم توانایي صغیر در زمان صدور
امر ،باطل است و توانایي زمان امتثال آن را جایز نمي کند( .الزیلمي)81/6 :1313 ،
آیت اهلل شبیری زنجاني قابلیت موجب در زمان ایجاب و قابلیت قابل را در زمان قبول کافي برای صحت عقد مي
دانند .ایشان با یک مثال از عالم طبیعت خواسته اند که این گفته را مدلل سازند .مي گویند درست است که در عقد هر
دو باید باشند  ،اما لزمهی این مطلب این نیست که هر کدام عالوه بر این که در موقع کار خودش قابلیت داشته باشد،
قابلیت در موقع کار طرف دیگر هم داشته باشد .در معنای کلمهی عقد چنین چیزی نمي تواند وجود داشته باشد.
وقتي یک مسجدی را بنا مي کنند و بنای مسجد بصورت تدریجي انجام مي شود ،هر کسي که نقشي در ساخت این
بنا دارد ،به وقت خودش نیروی کار خود را به کار مي برد و لزومي ندارد که همهی کساني که در ساخت مسجد
مشارکت دارند ،از اول کار تا آخر آن قدرت و صالحیت بنا را داشته باشند ،بلکه هر کدام باید در زمان کار خودشان
صالح برای آن کار باشند .مي گویند در عقد هم همین طور است .اینطور نیست که اگر عقد چنان که نائیني گفته فعل
اثنین است ،اقتضاء کند که هر دو نفر از اول تا آخر کار صالح باشند.
ایشان در خصوص صالحیت تخاطب نیز اعتقادشان بر این است که لزومي نیست که انسان خطاب کند بلکه اگر بر
فرض مثال یکي بگوید که این شيء را به فالني فروختم و بعد او را متوجه کنند و او هم قبول کند هیچ دلیلي وجود
ندارد که او صالحیت خطاب در زمان ایجاب داشته باشد.اگر در حال حدوث خطاب ،مخاطب صالحیت نداشته
باشد ،یا گوشش سنگین بوده یا حواسش پرت بوده است ،ولي این خطاب بقائا تداوم دارد و وقتي مخاطب شنید مي
تواند آن را قبول کند و هیچ اشکالي هم وجود ندارد( .شبیری زنجاني ،درس خارج فقه )92/02/22
مثال از عالم طبیعت نمي تواند توجیه کنندهی مراحل تکوین یک موجود اعتباری باشد .موجودات اعتباری را اجزائي
است که چنانچه به هم نپیوندند اثر لزم را بر جای نمي گذارند.با وجود این نمي توان از کنار فرمایش ایشان در
بارهی عدم لزوم تخاطب بین طرفین به مفهومي که در جوامع سنتي معمول بوده است با بي اعتنایي عبور کرد .چرا که
با پیشرفت علم و رایج شدن ابزارهای نوین ارتباط از قبیل اینترنت دیگر تخاطب مفهوم سنتي خود را از دست داده
است و شکل های جدیدی از ارتباط برقرار است که اگر تخاطب را رویاروئي تلقي کنیم آنچه در عالم امروزین در
مقام معامله از طریق اینترنت و فضای مجازی صورت مي گیرد هیچ کدام تخاطب محسوب نشده و به جهت عدم
رعایت تخاطب معاملهی انجامي صحیح نخواهد بود .حال آن که کسي در درستي این معامالت تردیدی ندارد.
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برای همین برخي در این باره داوری را به عرف وا مي گذارند و بنابر این در صورت صدق کردن عقد از نظر عرف
و با توجه به احراز رضایت پیشین دو طرف ،در شرع دلیلي بر بطالن اینگونه عقدها نمي بینند( .مدرسي)243 :1390،
در حقوق ایران نصي در این باره وجود ندارد با این حال چون حقوق کشور(بخصوص حقوق مدني) ما مبتني بر فقه
امامیه است با توجه به آنچه بیان شد و این که سرنوشت ایجاب در دست موجِب است و او مي تواند مدتي برای
ایجاب خود مقرر دارد که اگر سایر اسباب زوال ایجاب عارض نگردد ایجاب در مدت مقرر محفوظ خواهد بود و این
که در وکالت بین ایجاب و قبول مي تواند مدت ها فاصله افتد چنانچه به پیوند معنوی آن ها خلل وارد نشود به نظر
مي رسد ایجاب را تا زمان رشد صغیر بتوان پابرجا نگهداشت اگر مدت زمان زیادی تا رشد او باقي نباشد ،رواج
ایجاب عام در معامالت الکترونیکي که عرف به صحت اینگونه معامالت در صورت قبول هریک از مخاطبین گردن
نهاده است مي تواند قبول این نظر را موافق طبع حقوقي سازد .با این وجود حکم به بقاء ایجابِ صادر در خطاب به
صغیری که مدت درازی تا رشد او باقي است؛ با شرایط صحت عقود همخواني نمي تواند داشته باشد و در جازم
نبودن موجِبي که در اوان کودکي یک شخص ،او را خطاب قرار مي دهد که وکیل اوست اگر در زمان رشدش قبول
وکالت کند ،تردید نمي توان کرد بخصوص که مسئولیت امورات محوله و یا اموال متعلق ایجاب وکالت تا زماني که
انجام نشده است همچنان بر دوش موجب خواهد بود که اندک کسي حاضر به تحمل این مسئولیت دور و دراز
خواهد بود.
 -4بقاء اذن
گرچه وکالت برای صغیر تشکیل نمي شود و برای همین تعلیق اثر و کالت و یا تعلیق اجرای وکالت هم شدني
نیست و همچنین حکم به بقاء ایجاب وکالت تا زمان رشد وکیل مخصوصا وقتي که تا رشد او مدت زمان مدیدی
باقي است ممکن است با توالي عرفي ایجاب و قبول سازگار نیاشد لکن وکالت معلق به رشد وکیل حاوی اذن عام
هم هست و اذن چه ایقاع محسوب شود و یا رفع مانع قانوني و شرعي صرف چنانچه تا رشد وکیل ،موکل رجوع از
ایجاب خود نکند او به محض تحصیل رشد مي تواند عمل به مأذون به کند ،چرا که اراده او در وقوع اذن دخیل
نیست .برای همین کم نیستند فقیهاني که معتقدند در فرض بطالن وکالت معلق حداقل اذن عام باقي است و وکیل مي
تواند به استناد این اذن عام عمل به مورد وکالت کند( .طباطبائي یزدی1423 ،ق - 120/2 :بحراني 1405 ،ق )11 :
کما این که قانون مدني هم در پیروی از نظر این دسته از فقهاء در ماده  681مقرر داشته است«:یعد از این که وکیل
استعفاء داد مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند مگر این که
موکل در فاصله بین ایجاب تا زمان رشد تصرفاتي در موردوکالت نماید که دللت بر رجوع وی از اذن نماید.
-5نتیجه گیری
-1بنابر قول غالب فقهاء تعلیق انشاء وکالت تبعیت از عقود دیگر مي کند و صحیح نیست.
 -2گرچه تعلیق منُشأ در وکالت و یا اجرای آن به امری از نظر فقهآء و قانون مدني ایرادی ندارد و لکن از آنجا که
برای تحقق وکالت رشد وکیل لزم است در وکالتي هم که اثر آن معلق به رشد وکیل شده چون عقد وکالت به مفهوم
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مصدری نمي تواند تشکیل شود تعلیق اثر وکالت و یا اجرای آن ممکن نیست.برای مدلل ساختن عدم امکان تشکیل
وکالت معلق به رشد در مرحله انشاء مي توان به شخصي و اذني بودن وکالت و عدم اهلیت تمتع صغیر در وکیل شدن
و تصریح فقهاء بر عدم امکان وکالت صغیر غیرممیز اشاره کرد.
 -3بقاء ایجاب وکالت نیز با حکم توالي عرفي ایجاب و قبول از یکسو و قاعده اهلیت تخاطب طرفین از سوی دیگر
مواجه است بخصوص در موردی که تا زمان رشد وکیل مدت زمان مدیدی باقي باشد با این حال چون هر ایجابي
متضمن اذن عام هم هست چنانچه موکل تا زمان رشد وکیل از اذن خود رجوع (صریح یا ضمني) نکرده باشد به نظر
مي رسد وکیل پس از رسیدن به سن رشد بتواند عمل به موردوکالت ( مأذون به) کند .نظر به بطالن وکالت معلق به
رشد وکیل ،بجا است در عوض تنظیم چنین وکالت نامه هایي ،ولي او وکیل شود در انتقال مال به محجور و وکالتش
خاص این امر باشد و اگر دغدغه فوت ولي و یا موکل باشد مي توان تعهدنامه ای تنظیم کرد که به موجب آن انتقال
دهنده مالي که اینک مجاز به انتقال آن نیست متعهد شود پس از رفع موانع قانوني مال را به صغیر انتقال رسمي دهد و
برای تخلف او از انجام تعهدش نیز وجه التزام معین شود با این قید که وصول وجه التزام موجب انتفاء تعهد اصلي
نیست.اجرای تعهد به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمي عملي خواهد بود و در ابن میان البته دخالت محکمه
را نیاز نبوَد .در ضمن تعهدنامه ميتوان وکالت ولي محجور را نیز بصورت شرط ضمن عقد نتیجه گنجاند که او مي
تواند در صورت عدم عروض اسباب انحالل وکالت به موجب آن رأسا متعلق وکالت را به صغیر انتقال دهد.
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Abstract
Obstacles to regulating deeds of contracts prompts the transfer have led to widespread
regulation of various mandates in notary offices. One of the types of mandates that has
emerged in recent years from the common documents at notary public office is mandate
pending growth of mandatary. The purpose of this article is to express the legal status of this
type of mandates which has been considered void by descriptive-analytical method and by
gathering information through library method and by citing jurisprudential and legal sources in
all its three types (suspension of Creation and Effect and execution).The survival of the offer
until growth of the mandatory also deals in principle with the requirements of the consecutive
offer and acceptance and encounter capacity. At the same time, the result of the discussion is
this that in spite of the void of mandate and the impossibility of survives the offer for a long
time, the minor, after reaching the age of majority, can execute mandate by public permission
if the client does not refer to his or her own permission.
Keywords: principle of certainty, appeal, court decision, fair trial.
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