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 چكیده

ها و محاکم قضاایی   دادگاه ۀکفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوز
. کفالات  شود مطرح میای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی  به طور گسترده

بال بررسای اسات. یکای از ایا       ط، احکام و انواع آن قایاز زوایای مختلف از حیث شرا
ایا  ناوع    ،کفالت قهری است. در صورت وقاوع  شده،بحث  دربارۀ آنمباحث که کمتر 

حقاوقی را در صواوص کفیال،     یآثار ،کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است
 وجود صواهد آورد.  هعنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن ب لٌله، مکفو لٌمکفو
 اا  توصایفی  ۀشیو ای و تکیه بر روش تحقیق کتابخانه نوشتار بر آن هستیم تا باای   در

مباانی مسالولیت، مزاازات کفیال      تحلیلی، به بررسی تعریف، موادیق کفالت قهاری، 
بری شدن کفیل از منظار   عنه و لٌمالی، حکم فرار دادن مکفو متخلف در امور کیفری و

 .بپردازیمحقوق  فقه و
 

   .له ، مکفولٌعنه لٌکفالت قهری، کفیل، مکفوقه، قانون، ف   :ها کلید واژه

                                                 
 نی حقوق اسالمی دانشگاه ایالم:مبااستادیار گروه فقه و ، نویسندۀ مسلول. 2

abdelgabar3@yahoo.com 

 . دانش آموصتۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه ایالم. مدرس دانشگاه شهرکرد.1



 2931، پاییز و زمستان سال چهل و ششم، شماره دومفقه و مبانی حقوق اسالمی،  نشریه 120

 مقدمه

 کفالت، یا  عنوار مهام فقهای حقاوقی اسات کاه ت سایا آن دارای قادمت زیاادی           
 در تماامی اماور مادنی، جزایای،      اًای اسات کاه تقریبا    است. قلمرو ایا  عقاد باه انادازه    

 عناوان یکای    وزه باه . ایا  نهااد حقاوقی امار    شود میبازرگانی، معنوی و سیاسی مشاهده 
تری  قرارهای ت مینی هم در صووص عقود صووصی افاراد و هام در صواوص     از متداول

 با تحقق ایا  عقاد، کفیال ملازم صواهاد شاد کاه         چون. شود میمراجع قضایی استفاده 
 شاود طور جد بررسی  ه بهللطلبد که ای  مس می ، پابه التزام وعده داده شده عمل کند

 ایا   اماا باا وجاود    ،اسات  قانونی صود عمال کارده   ۀد کفیل به وظیفکه، فر تا در صورتی
علات و آثاار    ،عواملی سبب شود که کفیل نتواند مکفول را به دست صاحب حق برسااند 

 آن مشخص شود.
شاوند قارارداد    مای  سابب جمله مواردی هستند کاه   کفالت قهری و کفالت تبرعی از

سبت حکمای و قهاری باه صاود گیارد.      قانونی و قراردادی صارج شود و ن ۀکفالت از جنب
جارایم مختلاف باا     انشود که در بعضی موارد مرتکبا  ضرورت ای  بحث از آنزا ناشی می

کنتارل   ۀگیرند و از حیط مختلف راه فرار در پیش می یبه انحا ،وجود دستگیری و زندان
مزاازات صااص    ،که ارتکااب هار جارم    نزاآ شوند. از ضابط دادگستری و قانون صارج می

سابب فارار ایا  فارد شاده اسات،        یکه فرد دیگر ،آیا در صورت ثانوی آن ،د را داردصو
در  شود یا اینکه برصورد قانونی دیگری باا او صواهاد شاد     همان مزازات هم بر او بار می

 .کنیمای  پژوهش برآن هستیم تا علل و مبانی ای  حکم را بررسی 
 

 اصطالحی کفالت   . تعریف لغوی و1
و ملازوم کاردن بارنفا     عهاده گارفت    باه  :معناای  باه »مشتق از کفل و  ،کفالت در لغت

 (.161: 9؛ طریحی، 923 :22ج ،2121 )اب  منظور،« باشد می
 تعهاد باه احضاار نفاا در هنگاام       قواد التازام و  » در اصطالح فقها: عبارت اسات از 

؛ 122، ، الوسایل  طوسای   حمازه ؛ 193 :2926 )مشاکینی، « لاه  لٌحق برای مکفاو  ۀمطالب
 ( .3/123ائری، ح

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی  در مقابال دیگاری   » :در اصطالح حقوقی
و باه    لاه  لٌله مکفو به متعهد ،کند. به شخص متعهد کفیل احضار شخص ثالثی را تعهد می
 قانون مدنی(. 791 دۀ)ما« شود شخص ثالث مکفول گفته می
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لات هام از ایا  قاعاده مساتثنا      کاه کفا  باید گفت هر عقدی احکام صاص صاود دارد 
 نیست و دارای احکام و شرایط مختص صود است. 

باید گفت در بی  بعضای از ماذاهب اساالمی در     ،اما قبل از وارد شدن به بحث اصلی
، در ایا  میاان   وجاود دارد صحت و فساد عقد کفالت در صواوص افاراد، اصاتالظ نظار     

کفالات فقاط   »گویاد:   زمیناه مای   توان به قول شافعی اساتناد کارد، شاافعی در ایا      می
اصتواص به اموال دارد و در امور حدی و مستوجب قواص و همچنای  جارایع عمادی    

« سبب بطالن کفالات صواهاد شاد    ،شود و اگر هم قبول شود کفالت مورد قبول واقع نمی
 .(9/199 )شافعی،

یع نیست؛ زیرا اکثر فقهای شیعه و سنی عقاد کفالات را صاح    فتنیگفته پذیراما ای  
عالمه  ؛923است. )سبزواری،  )ص(دانند و دلیل آنها نص صریع و روایت از پیامبر اکرم می

 (.1/29 بیهقی، ؛21/922 حلی،
اماا   ،لاه شارا اسات    لٌرضایت کفیل و مکفو»در صووص کفالت بنابر قول اکثر فقها، 

، شااهید ثااانی ؛239: 1، ج 2101 حلاای،ساایوری « )عنااه شاارا نیساات لٌرضااایت مکفااو
 .(المختورالنافع حلیمحقق ؛ 191 /1 لبهی الروض ا

است. پذیر  تفکی هایی است که از سایر عقود  و از حیث اوصاظ، کفالت دارای ویژگی
کاه   از آنزاایی  .ای باودن کفالات   مسامحه الف( شود: ها اشاره می به شماری از ای  ویژگی

لاذا   ،ا نادارد عقد کفالت تعهدات متقابل در ساایر عقاود از قبیال بیماه، نکااح و صالع ر      
 (.11 لنگرودی،جعفری ) اند شمار آورده ای به را مسامحه حقوقدانان ای  عقد

شود که عقد کفالت در بسیاری از  ای  وصف از آنزا ناشی می .موسع بودن کفالت ب(
توان گفت قلمرو ای  عقد کفالت بی  فرزند و پادر، زن و   امور مختلف جاری است که می

 (.23/271)سرصسی،  شود ر قرار میو دیگر افراد هم ب شوهر
کفالت عقدی الزم است و فسخ آن جایز نیست مگر باه اقالاه و    .الزم بودن کفالت ج(

 لاه جاایز اسات    لٌقرار دادن صیار فسخ در مدت معینى براى هر کادام از کفیال و مکفاو   
 (.9/62صمینی،  موسوی)

ینکه کفالت در شارع  کفالت هم ی  نوع عقد مالی است و هم غیر مالی؛ با وجود ا د(
 :  )رک شود که بر اعیان صاحیع نباشاد   ولی مانع از آن نمی ،به معنای تعهد بر نفا است

 (.26/961، حسینی ؛ عاملی9/929، کرکی عاملی
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 کفالت قهری  .2

 صاورت قهاری و   یاا اینکاه باه    شود قرارداد و با اجرای صیغه انزام می صورت کفالت یا به
( که ممک  است به صاورت  122؛ طوسی، 100 )دیلمی، گیرد صارج از قرارداد صورت می
غلباه و بادون    صورت قهری و با استفاده از قهار و  له باشد یا به لٌتبرعی و بدون اذن مکفو

 وجود بیاید. هله ب لٌاذن مکفو
گویند: اگر کسی سبب شاود   ای  است که میمذکور قدر متیق  کالم فقها در تعریف 

 ،اوسات  ۀحقی که بر عهد ۀباید از عهد ،صاحب حق صارج کندعنه را از دست  لٌکه مکفو
 (.21/122 الفقها، ةتذکرحلی، عالمه  ؛609 /26، حسینی )عاملی برآید

 هارکا شخوای را از   »گویاد:   قانون مدنی هم به پیروی از فقاه در ایا  زمیناه مای    
 و  در حکام کفیال اسات    ،حق یا قائم مقام او بدون رضای او صاارج کناد   تحت اقتدار ذی

 انون)قا  «برآیاد.  ،ثابت شاود  حقی که بر او ۀباید آن شخص را حاضر کند واال باید از عهد
 (.719 ۀماد دنی،م

 

 حكمی مصادیق کفالت قهری یا .2.1

 ،صارج شدن شخوی از دست صاحب حق شاود  فرار و سببهرکا  719 ۀبر اساس ماد
 مواادیق کفالات حکمای و   یعنی  ،حکم کفیل دارد. بنابرای ، افراد ذیل حکم کفیل دارند

 :هستندقهری 
دلیال   صاورت عماد یاا باه     الف( نگهبان زندان یا م موردر حی  اجرای وظیفه کاه باه  

 کفول را فراهم کرده است یاا اینکاه  فراری م سبب آزادی و ،کوتاهی کردن در امر وظیفه
 .شخص ثالثی سبب وقوع ای  امر شود

فراری فرد مکفول شده باشاد. حاال    دادن، سبب آزادی و یاد ب( فردی از راه حیله و
اکتفاا   ،آیا باید به قدر متیق  که هماان مباشارت باشاد    ،بر اصل احتیاا مورد بنا در ای 

ن اسات کاه بایاد    آ  قول صاحیع  مطلق کفالت قهری را در نظر گرفت کرد یا اینکه باید
 (.279 :)حائری مطلق کفالت در نظر گرفته شود

 عناه کفالات کارده، ساپا باا تباانی یاا         لٌشخص کفیل که به درصواسات مکفاو   ج(
 لاه نتواناد    لٌطاوری کاه مکفاو    باه  ،بدون تبانی سبب آزادی و فرار او را فراهم کرده باشد

 به حق صود برسد.
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موداق ای  ماده  ،توان گفت هر فردی سبب شود که غریم آزاد شود طور مطلق می به
ه کسای را واساطه کارده باشاد،     قرار صواهد گرفت. صواه تهدید زبانی کرده باشد یا اینکا 

)نزفای،   سبب حالل باشد یا حرام یا به سبب هار عامال صاارجی باشاد     ۀصواه به واسط
 (.1 :الغطاء کاشف
 

 مبانی مسئولیت کفالت قهری  .2.2
صورت موجبااتی از قبیال ماوارد     کفالت قهری در مقابل کفالت قراردادی است که در ای 

توان گفت موجباات   عبارت دیگر می ام  باشد. بهشود که ای  فرد ض می سبب ،گفته شده
ضامان   به دلیل اشتراک بای  کفالات و   ،همان موجبات ضمان قهری است ،کفالت قهری

وجاود   هبا  سببتفریط غوب و سایر مواردی که  قهری از حیث ضمان ید، اتالظ، تعدی،
 دو شده است. آمدن مسلولیت در هر

 باه آنهاا  کفالات قهاری    مسلول بودن درتوان برای  از جمله نووص و قواعدی که می
 :عبارتند از ،استناد کرد

سَ َلْتُهُ عَ ْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْاداً  » :است در ای  زمینه آمده )ع(در روایتی از امام صادق
یْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّوُاوا الْقَاتِالَ   فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَ

مِ ْ أَیْدِي الْ َوْلِیَاءِ قَالَ أَرَى أَنْ یُحْبَاَ الَّذِي صَلَّصَ الْقَاتِلَ مِا ْ أَیْادِي الْ َوْلِیَااءِ حَتَّاى یَا ْتُوا      
هِمُ الدِّیَ ُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعااً  بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّزْ ِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْ

شاود.   سؤال کردم: شخواى مرتکاب قتال عماد ماى      (ع)از امام صادق إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ.
سپارد تاا قوااص کنناد.     کند و او را به اولیاى مقتول مى حاکم به پروندۀ او رسیدگى مى

چنا  اولیااى مقتاول     برناد و قاتال را از   گروهى یورش ماى  ،هنگام اجراى حکم قواص
فرمود: نظرم ای  اسات کاه آزادکننادگان قاتال از دسات اولیااى        (ع)امام دهند. نزات مى

گفته شد: اگر قاتل مُارد و آناان هناوز در     بازداشت شوند تا قاتل را تحویل دهند. ،مقتول
؛ 277 :19)بروجاردی،    «فرمود: اگر قاتل مُرد، آنان باید دیه بپردازند (ع)امام زندان بودند 

 (.197: 22 ج عاملی،حر 
صورت قهری سبب فرار قاتل شده اسات صاراحت    ای  روایت در صووص کسی که به

از نظار فقهاى    و که شخص قاتل را از دست صاحبان صون برباید و او را فرارى دهد ،دارد
کنناد تاا اینکاه قاتال فارارى را       وضعى شبیه به وضع کفیل دارد، یعنى او را زندانى ماى 

 .(1/221)منتظری،  ندبازگردا
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آناان در   دادگستری و غیر انتوان گفت اگر فردی اعم از زندانبان و ضابط بنابرای  می
مساتوجب  محل زندان یا غیر آن سبب فرار و آزادی قاتلی شده باشند که مرتکاب جارم   

صاورت   شود تا قاتل پیدا شود. در ای  صورت آن فرد زندانی می در ای  ،قواص شده است
رد که کسی از ای  فرد کفالت کرده باشد یا نه یا اینکه صاود کفیال یاا دیگاری     فرقی ندا

سبب وقوع ای  آزادی شده باشد. در صووص دیگر اقسام قتال هام بایاد گفات حابا،      
دلیل نقلای کاه روایاات باا اطاالق و عمومیات صاود آن را ت ییاد          هم به ،است پذیرفتنی

احتیااطی در   غیار عماد ناشای از بای    دلیل جلوگیری از کاهش جارایم   کنند و هم به می
های روایاات مطلاق    که روایت ذیل یکی از نمونه ،نآصووص توادفات رانندگی و امثال 

أُتِيَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِی َ ص بِرَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْاِ رَجُالٍ فَحَبَسَاهُ فَقَاالَ اطْلُابْ صَااحِبَ َ.      » است:
او را بازداشت  (ع)دیگرى کفالت کرده بود. علىآوردند که از  (ع)شخوى را نزد امیر مؤمنان

 (.192: 22ج  ،عاملی حر) «جوى دوستت بپردازو کرد و فرمود: به جست
(: صاحب جاواهر در صواوص مسالول باودن     9/139)کلینی،  روایت الضرر و الضرار

گوید: اگرچه کفالت به معنای اصطالحی در اینزاا واقاع نشاده اسات و      کفالت قهری می
اما ای  مانع از آن نیست که فارد   ،دارداصتواص به ایزاد عقد کفالت  ،کفیلضام  بودن 

الضارار و   الضارر و  ۀمبرا از مسلولیت باشد، بلکه به اساتناد قاعاد   ،مرتکب کفالت قهری
صاورت فرقای بای  صابی،      ای  فرد باید ضرر وارده را جبران نماید. در ایا  ، دالیل دیگر

: 16   موارد در جباران ضارر، اطاالق دارناد )نزفای،     مزنون و دیگر افراد نیست؛ زیرا ای
که فقها در جهت ضمان کفالت قهری به  ی(. عالوه بر موارد گفته شده، روایت دیگر232

( در 21/2اسات )ناوری،   « على الید ماا أصاذت حتاى تاؤدى    » کنند روایت آن استناد می
و به حقوق مالی  گفت همانند موارد گفته شده، حکم آن عام است داللت ای  روایت باید

 بر صواهد گرفت. حقوق مادی و معنوی را در ۀبلکه ای  ضمانت هم ،ندارداصتواص 
 

 جرایم غیر مالی مسئولیت کفیل در امور کیفری و .2.3

یا  از   قتل عمد، شبه عمد و صطای محض است. در هر گاهی مورد کفالت در ارتباا با
نبایاد   ،له صارج شاود  لٌمکفو ۀز سیطرعنه ا لٌشود که مکفو سبباگر فرد  ،ای  سه صورت

وقتی در حقوق عینی و دینی کاه در   الکفاله، کفایت شود؛ زیرا اوالً به صرظ پرداصت وجه
پا به طریاق اولای    ،شود حبا پذیرفته می ،اول هدظ از کفالت وصول مال است ۀدرج

 شود.   حبا پذیرفته می ،در مسائل کیفری که هدظ از کفالت، صود فرد است
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از جملاه ماواردی اسات کاه باا کفالات       ، ، جارم قوااص در صاورت قتال عماد     اًثانی
نخواهد بود. اگر کفیل با پرداصت صسارت از مسلولیت مبرا شود، شاهد هارج   پذیر جبران

اعتنایی به قانون و تخلف از قواعد امره در ایا  زمیناه صاواهیم شاد. پاا در       و مرج، بی
ی، اعم از کفیل معی  شده در عقاد کفالات،   صورت قهر اگر فردی به ،هری  از ای  موارد

دادگستری و هر کا دیگری که به یکی از طرق گفته  اناشخاص عادی، زندانبان، ضابط
قیم مثل تعلیم تاعم از مباشرة مستقیم مثل باز کردن در یا غیرمس ،شده در مبحث پیش

را حابا کارد تاا    توان او  می ،عنه شود لٌهای فرار و... سبب آزاد شدن فرد مکفو دادن راه
در صووص مدت حبا، محدود به زمان صاصای نیسات. مکاارم     .عنه حاضر شود لٌمکفو

توان کفیل  مى ،اگر جانى محکوم به قواص بوده» گوید: شیرازی در مورد حبا کفیل می
اى او را تحویل دهند. در مورد حبا کفیل از امتنااع معرفای    را زندانى نمود، تا به وسیله

د: در روایات اسالمى و کلمات فقها، حادى باراى ایا  حابا تعیای       گوی مکفول هم می
دلیل بر ای  است که ای  حبا نامحدود است؛ ولاى   ،نشده و ظاهر اطالق نووص و فتاوا

 توان از آن استثنا کرد. سه صورت را مى
 ؛عاجز و ناتوان شده است ،الف( اینکه ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول

 ؛ر شود حق مورد نزاع را شخواً بپردازدب( اینکه حاض
 اى ایزاب کند که او در زندان نماند. ج( اینکه عناوی  ثانویه

ولى به نظر ما راه اول و دوم مقدم است. در قاانون جدیاد صاحبتی از بحاث حابا      
 .(1/909)مکارم شیرازی،  «که ای  مطلب صود نیاز به تحقیق دارد ،نکرده است

صریاد و فاروش   زمینۀ توان به جرایمی در  غیرمالی، می در صووص کفالت در جرایم
گوناه جارایم    در ای  اشاره کرد. ق .ا. ک222 ۀمواد مخدر و همچنی  جرایم وارده در ماد

نهاا از حیاث   آ ۀالکفالا  باید گفت هرچند هام وجاه   ،اگر فردی سبب آزادی ای  افراد شود
رساد   باه نظار مای    ،وصول کارد را  وجه مورد نظر ،نآمالی مقدارش زیاد باشد و بشود از 

ن باشد که آنهاا را باه   آحبا کفیل قهری تا زمان حضور ای  فرد در دادگاه، سزاوارتر از 
 شاود و  هم زدن امنیت جامعه مای  ؛ زیرا ای  کار، سبب تباهی و برکنندحال صود واگذار 

 شاود.  صرظ میگونه متهمان توسط نیروى انتظامى  هاى زیادى براى دستگیرى ای  تالش
شارایط ساخت گرفتاه     ،مورد کفالت ای  نوع جرایم ربارۀاول د ۀپا الزم است در مرحل

دوم نیاز   ۀدن چنی  افرادی با قرارهای سب  صودداری شود و در مرحلکرشود و از آزاد 
 ،شوند که مانع از اجرای مزازات مالی و غیرمالی در حق ای  افراد می  در صووص کسانی
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شود. مستند ای  نظر هام     شرایطی از جرایم کاسته میدر چنی .حکم حبا اعمال شود
قَضَى أَمِیارُ  »کفالت فردی بر فرد دیگر وارد شده است:  زمینۀروایات مختلفی است که در 

امیار    .الُْمْؤمِنِیَ  ع فِي َرُجٍل تَکَفََّل ِبانَْفِا َرُجاٍل أَْن یُْحاَبَا َو َقااَل َلاُه اطُْلاْب َصااحِبَ َ       
زندانى کرد و به او فرماود:   ،ا که نفا مرد دیگرى را کفالت کرده بودمردى ر )ع(المؤمنی 

اگر ماورد کفالات    ،به نظر صاحب ریاض .(39: 9ج  بابویه، )اب « رفیقت را پیدا ک  و بیاور
یاا   ،تواند کفیل را حبا کند تا زمانی که بادهکار را تحویال دهاد    بدهي باشد قاضي مي

مانند: قواص و زوجیت کاه   ،جانب کفیل ممک  نباشدد. اما اگر اداي آن از کنحق را ادا 
کناد و اگار احضاار     قاضي او را به حاضر کردن مکفول الزام مي ،موجب حد یا تعزیر باشد

توان پرداصت مال را کافي  مي ،قتل ۀمانند دی ،مکفول ممک  نباشد ولي بدل داشته باشد
 .(131: 3ج  ،يیطباطبا)از احضار دانست 

 

 ور مالیکفالت در ام .2.4

ن است که کفالت فقط اصتوااص  آبیانگر  ،شود نچه از روایات در باب کفالت فهمیده میآ
شاود کاه ایا  روایاات مخاتص باه اماور غیرماالی          به موارد غیرمالی دارد؛ اما معلوم می

بیشاتر تحات    ،حق الهی و غیرماالی دارناد   ۀکه جنب ینیستند؛ چرا که بسیاری از جرایم
شاوند. بیشاتر جرایمای هام کاه       رند و از شمول کفالت صارج میگی عنوان حدود قرار می

با توجه به قاوانی  کفالات در قاانون ا. د.ک بیشاتر تحات       ،غیرمالی هستند ۀدارای جنب
رسد که ما بارای بیشاتر    گیرند. ای  به نظر درست نمی شمول همان کفالت مالی قرار می

یاا  آشود. اماا   ایم با پول جبران نمیچرا که بیشتر جر ،الکفاله استفاده کنیم جرایم از وجه
لاه   لٌمکفاو  .صیار شود از حبا اساتفاده کارد یاا     در صووص کفالت قهری مالی هم می

که در ای  صووص بایاد باه بحاث و     مختار است که هر کدام را از کفیل درصواست کند
 ،دیدگاه فقها پرداصت که اگرچه ای  موارد مختص به کفالت عقادی اسات   دربارۀبررسی 

حقی که بار گاردنش    ۀدارد که باید از عهد مقرر می 719 ۀکه قانونگذار در ماد نزاییآاز 
توان گفت که قوانی  کفالت قهری هم هماان قاوانی  کفالات     می ،برآید ،ثابت شده است

 .هستو ای  کالم اکثر فقها هم  استعقدی 
اینزاا  کاه در  )تواناد مرتکاب را    له می لٌدر صووص کفالت قهری باید گفت که مکفو

یاا اینکاه از او    کندعنه را حاضر  لٌرا زندانی کند تا مکفو است(له  لٌمکفو ۀهمان آزادکنند
اماا اگار عمال     ،بخواهد که وجه مورد کفالت را بپردازد. البته ای  قول، قول صوبی اسات 
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ای باشد که سبب تعرض به م موران نیروی انتظامی شود یا اینکاه سابب    مرتکب به گونه
 ،توان گفت که عالوه بر مقدار تعیای  شاده در عقاد کفالات     می ،ز شده باشدورود و تزاو
لاه در   لٌمختاار باودن مکفاو    زمیناۀ صسارت یا مزازات وارده نیز برآیاد. در   ۀباید از عهد

توان به روایتی که در ایا  زمیناه وارد شاده     جهت درصواست حبا یا پرداصت مال، می
 فرماوده:  )ع(االسالم آمده که امام صادق ب دعائماستناد کرد، مت  ای  روایت در کتا ،است

إِلَى أَجَلٍ فَزَاءَ الْ َجَلُ مِ ْ قَبْلِ أَنْ یَ ْتِيَ بِهِ وَ طُلِبَ الْحَمَالَا َ    إِذَا تَحَمَّلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ»
لَبُ بِهِ مَعْلُومااً وَ لَاهُ أَنْ یَرْجِاعَ بِاهِ     حُبِاَ إِلَّا أَنْ یُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ الَّذِي یُطْ

کانَ عَلَیْهِ إِحْضَاارُهُ    عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِي قَدْ طُلِبَ بِهِ مَزْهُولًا مَا لَا بُدَّ فِیهِ مِ ْ إِحْضَارِ الْوَجْهِ
خص و معیناى بادهى   هرگاه کساى تاا مادت مشا     . ءَ عَلَیْه إِلَّا أَنْ یَمُوتَ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا شَيْ

شاده شاخص بادهکار، وجاه ماورد کفالات را        کسى را کفالت کند و در سررسید تعیای  
کنند، مگر اینکه از جانب شخص مورد کفالت وجه ماورد   نپردازد، آن کفیل را زندانى مي

شده را بپردازد. البته ای  در صورتى است که مقادار آن وجاه معلاوم باشاد،      نظر و تعیی 
از او   داصت آن وجه، حق دارد باه شاخص ماورد کفالات مراجعاه و آن را     کفیل بعد از پر

مقادارش   ،مطالبه کند، ]حق دارد علیه او طرح دعوى کند[، و اگار آن وجاه ماورد نظار    
حاضر کند؛ مگار اینکاه او    اًبر کفیل الزمست شخص مورد کفالت را شخو ،نامعلوم باشد

ایا  روایات   . (61: 1 ج یمی مغربی،)تم« صورت چیزى بر کفیل نیست مرده باشد، در ای 
لاه بتواناد در کفالات     لٌبه صراحت بر کفالت مالی داللت دارد. پا در زماانی کاه مکفاو   

تواناد از چنای     به طریق اولی در کفالت قهری هام مای   ،کار گیرد عقدی ای  اصتیار را به
 حقی استفاده کند.

 

 مجازات کفیل به حبس در امور مالی .2.5

لاه را   لٌمکفاو  ۀد و مکفاول صواسات  کنز کفیل بخواهد که مکفول را احضار له ا لٌاگر مکفو
 یاا تنهاا جریماه    شاود  زنداني مي آیا کفیل تا زماني که حق را پرداصت کند، ،انزام ندهد
که هر گاه کفیال از تحویال دادن مکفاول     :است   روایات صحیحي وارد شدهصواهد شد
اند؛ از جملاه   داده ای  امر فتوه اهاي شیعه بکند. فق قاضي او را زنداني مي ،دکنصودداري 

 دردیگران. شهیدی ، شیخ طوسي، شیخ صدوق، محقق حلي، عالمه حلي، سالر دیلمي و 
( اشاعار دارد  است االسالم آمده دعائم )روایتي که در تنها ی  روایت مذکور،میان روایات 

 اًاینکاه شخوا   ت واش اسا  عهاده  رگذاشت  کفیل بی  احضار مکفول که مالي ب به مختار
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 زناداني کاردن کفیال تاا احضاار      ،روایاات  له بپردازد. در سایر لٌوجه بدهي او را به مکفو
توان  بنابرای  بی  روایات، منافات وجود دارد که مي طور صریع بیان شده است، همکفول ب

 ل به تخییر شد.ئقا روایت دعائم حمل کرد و روایات را بر سایر
إنّه قال: اذا تحمل الرجل بوجاه   )ع(عنه ]جعفر ب  محمد» :است االسالم آمده در دعائم

م  قبل ان ی تي به و طلب الحمال  حبا، إال أن یودّي عناه  الرجل الي أجل فزاء االجل 
، إن کان الذي یطلب به معلوما، و له أن یرجع به علیه و إن کان الاذي قاد   ما وجب علیه

ه کان علیه إحضاره إال أن یموت و إن ماات  طلب به مزهوال، ما البّد فیه م  إحضار الوج
چنی  روایت شاده اسات: اگار     )ع(از امام صادق .(61: 1 ج تمیمي مغربي،) «فال شئ علیه

رساید و   کسي کفالت دیگر را تا مدتي مشخص به عهده گرفت و آن مدت مشاخص فارا  
لاوم  شود؛ مگر آنکه در صاورت مع  صورت کفیل زنداني مي طلبکار درصواست کرد، در ای 

تواند براي دریافت آن باه وي مراجعاه    اش را بپردازد و مي از طرظ او بدهي ،بودن مکفول
ای جز حاضار کاردن وجاه ماورد نظار       گونه که چاره کند و اگر مکفول مزهول باشد، آن

او نیست.  ۀصورت چیزي بر عهد باید آن را پرداصت کند؛ مگر اینکه بمیرد. در ای  ،نباشد
 ..زید ب  علي، ع  ابیه عا  جاده، عا  علاي    ».ل شده است: ذیل نق روایت ،در مسند زید

 .(197البقال، ) «)رضي هللا عنهم(: ان رجال کفل لرجل بنفا رجل فحبسه حتي جاء به.
حضرت علي او را زنداني کارد تاا وي را حاضار     ،یعني شخوي کفیل شخص دیگري شد

در  کفاول را بیااورد.  زماانی کاه م  ا تا  ،نمود. ای  روایات صاراحت دارد در حابا کفیال    
محمد ب  الحس  باسناده ع  محمد ب  علي ب  محبوب، عا   : »است الشیعه آمده وسائل

ماار،  الحس  ب  موسي الخشّاب، ع  غیاث ب  کلّوب ب  قیا بزلي، عا  إساحاق با  عّ   
اتي برجل کفل برجل بعینه ف صذ بالمکفول فقال: احبساوه   )ع(ع  جعفر، ع  أبیه أنّ علیا

طوسي از محمد با  علاي با     به اسناد شیخ  (.29/296عاملي،  حر)« واحبهحتّي ی تي ب
، ماردي را کاه باراي    )ع(از حضارت علاي   )ع(از پدرش امام بااقر  )ع(از امام صادق محبوب...

نازد   ،را کفالت کرده بود و بعد در مقابل مکفول دستگیر شده باود  یبدهي، شخص دیگر
عالماه   او را حبا کنید تا رفیقش را بیااورد. آوردند. آن حضرت فرمود:  )ع(امیر المومنی 

گوید: ای  روایت حس  یاا موثاق اسات و     االصیار در مورد ای  روایت مي مزلسي در مالذ
گوید: منظور از آن، ایا  اسات کاه تا  و بادن او را       عالمه پدرم مي« بعینه»ۀ کلم ۀدربار

اناد و منظاور از آن، ایا     صو ابه کسر عی    ا توان آن را بعینه کفالت کرده بود. البته مي
بااء   ا  سخ  پدرم پایاان یافات   ا  سلف یا نسیه کفالت کرده بود ۀاست که به جهت معامل
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سببیه است و منظور آن است که کفیل به سبب مکفاول دساتگیر   « بالمکفول»در عبارت 
 )ع(در وسائل الشیعه چهار روایات آماده کاه حضارت علاي      (.3/999 مزلسي،) «شده بود
 حار ) دکنا کارد تاا مکفاول را حاضار      حبا ماي  ،که از دیگري کفالت مي کردرا کفیلي 
اند. اینان در مورد کفیلي که  فقهاي شیعه به روایات مزبور استناد کرده .(29/296عاملي، 

اناد کاه: قاضاي     باه حابا وي چنای  فتاوا داده     ،دکناز تحویل دادن مکفول صودداري 
 مکفول را حاضر کناد یاا بادهي را بپاردازد. در    تواند کفیل را زنداني کند تا زماني که  مي

ولي اگر امکان نداشته  ،مانند بدهي ،صورتي که اداي حق از جانب وي امکان داشته باشد
مانند قواص یا زوجیت یا ادعاي جرمي باشد که موجب حد یا تعزیر است، کفیال   ،باشد

تواناد او را   ماي د و قاضاي نیاز   کنمکفول را حاضر  ،ملزم صواهد شد که در صورت امکان
د. همچنان که در مورد کسي که توان اداي حقای را دارد  کنبراي احضار مکفول مزازات 

 ،همی  حکم جاري است. اما اگر کفیل نتواند مکفول را حاضار کناد   ،ورزد ولي امتناع مي
در صورتي که حق ادعایي داراي بادل باشاد مانناد: دیاه در قتال گرچاه عماد باشاد و         

له صواستار احضاار   لٌن را بپردازد و گفته شده است: هرگاه مکفوآد بدل مهرالمثل زن؛ بای
د حتي اگر حق، توسط کفیل، کرباید کفیل را به حاضر کردن مکفول ملزم  ،مکفول باشد

نیست، ایا  نظار قاوي     منحور باشد؛ چون منظور از کفالت، در اداي حق شدنی پرداصت
چنانچاه باا اذن    ،د و کفیل آن را ادا کندو بر فرض اینکه حق مورد کفالت، مال باش است

د و نیز همچنای  اسات   کنتواند براي دریافت آن به او مراجعه  مي ،مکفول ادا کرده باشد
ولای احضاار مکفاول     ،اگر بدون اذن وي حق را بپردازد و کفالتش باا اذن مکفاول باشاد   

، 2936 ،انید ثا هیشا امکان نداشته باشد. در غیر ای  دو صورت، کفیل حق رجوع ندارد )
اگر کسي بار دیگاري حقاي داشات و تاو      : »است شیخ صدوق فرموده .(291-291 :1 ج

بر توست که او را تحویل دهي و اگر او را با مال، ضامانت کاردي آن    ،کفالت او را کردي
هر کا بر دیگاري تاا   »شیخ طوسي گفته است: . (972 :اب  بابویه) «توست ۀمال به عهد

شاده،   ي را ضمانت کند )کفالت کند( ...و بعد در زمان تعیی زماني معی  بدن شخص ثالث
له( حق دارد او را حبا کند تا مضمون )مکفاول(   لٌله )مکفو نٌمضمو ،وي را تسلیم نکند

 تاا:  بای  طوساي، ) «اش است برآیاد  پرداصت حقي که بر عهده ۀرا حاضر نماید و یا از عهد
را مقید به تحویل مکفاول کارده   شیخ طوسي در کتاب مبسوا؛ آزاد کردن کفیل  .(929

رساد ایا     نظار ماي   هده است. بکربه حبا دایم کفیل توریع « صالظ»است و در کتاب 
گفته است: « مبسوا»کند. ایشان در  تنها در مورد قتل و مفاسد اقتوادي کالن صدق مي
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 ،اگر کسي دیگري را در برابر کسي کاه از وي طلباي دارد یاا مادعي ماالي نازد اوسات       »
 ،تواناد از او تسالیم وي را بخواهاد، اگار او را تسالیم کارد       لاه ماي   مکفاولٌ  کند...کفالت 

« شاود تاا او را تحویال دهاد     حبا ماي  ،از تسلیم او امتناع کرد اگر شود و الذمه مي بري
اگر کسي کفالت دیگري کناد و  »و در کتاب صالظ گفته است:  (1/997)همو، المبسوا، 

کفیل باه حاضار کاردن او الازام      ،اي او دانسته شودعنه غایب شود که جاي اصتف لٌمکفو
شاود. اگار بعاد از     شود و به او به مقدار رفت  و آمدن براي احضارش مهلات داده ماي   مي

شود تاا او را حاضار کناد یاا      سپري کردن ای  مدت وي را حاضر نکند، حبا دایمي مي
الخاالظ،   )هماو، « اناد  فتاوا داده  چنی  ،اند کساني که کفالت را مزاز دانسته ۀبمیرد و هم

یازي  چوي منحور اسات و   حبا مزازات کفیل در گوید: می یحیي ب  سعید(. 9/919
مزاازات کفیال    گوید:می شیخ بهایی .(909: حلي) او نیستۀ دیگر از حق و مال بر عهد

 اسات  اشپرداصات حقای کاه بار عهاده      یاا  در صورت عدم حاضر کردن مکفول حابا 
 بر کفالت عقادی اسات  قائل به حق کفیل یلمی در مراسم ( سالر د119باشد )عاملی،  می
کفالت بر دو نوع است: » :ایشان گفته است در صورتی که به مضمون کفالت عمل نشود و

کفالتي که عقدي آن را اقتضا کرده است و کفالت قهري. کفالت عقدي بدان گوناه اسات   
رساد.   که زمان آن فرا مي کند و آنگاه که با بدن صود از دیگري تا زمان معیني کفالت مي

کند تا او را حاضار کناد و    او را حبا مي ،عنه را حاضر نکرد لٌدر صورتي که کفیل، مکفو
عناه   لٌبه نظر محقق حلي: اگر کفیل، مکفاو  .(100 :دیلمي سالر) «یا حق را پرداصت کند

 مزازاتش حبا است تاا وي  ،طور کامل تحویل ندهد و از تسلیم وي صودداري کند را به
 ج ،االساالم  شارایع حلي، )محقق  اش است را بپردازد را حاضر نماید؛ یا بدهي که بر عهده

دار باشاد و   اگر کفالت حاالّ یاا مادت   »الفقهاء گفته است:  ةعالمه حلي در تذکر .(229 :1
بر کفیل واجب است او را حاضر کناد.   ،زمان آن سر رسیده باشد، اگر مکفول حاضر باشد

شاود و   گرنه حبا مي اگر او را حاضر کرد چه بهتر و ،له تقاضا کند لٌدر صورتي که مکفو
باه   ،چنانچه جاي او معلوم و برگرداندن او از آنها ممک  باشد ،عنه غایب باشد لٌاگر مکفو

شود، اگر آن مهلت ساپري شاد و بادون     رفت  و آوردن او مهلت داده مي ۀکفیل به انداز
اهال علام    ۀهما  ،شاود  فوري بدون مهلت حبا نمي شود. او زنداني مي ،عذر او را نیاورد
یعني جایش شناصته نشود و صبري از او  ،اند. ولي اگر غایب منقطع باشد چنی  فتوا داده

او  ۀشود؛ زیرا امکاان نادارد و چیازي هام بار عهاد       نباشد، کفیل به احضار او مزبور نمي
صااحب   .(201: 1 تاذکرةالفقها  حلاي، عالماه  ) «نیست، زیرا او کفالت ماال نکارده اسات   
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گونه کاه در نهایا ، سارائر،     همان: »ا از نقل کالم عالمه حلي گفته استالکرامه پ مفتاح
 ،البهیا  آماده اسات    االحکام، ارشاد، لمعاه و الروضاه   النافع، تحریر االسالم، المختور شرائع

ه لا  لٌپرداصات کناد، بار مکفاو     ،ها آن است که اگرآنچه بر او بوده ظاهر عبارات ای  کتاب
المقاصاد   الفقهااء و جاامع   ةشود و در تذکر الذمه مي واجب است آن را بپذیرد و کفیل بري

قاضي او  ،له به پرداصت مال راضي نشود و احضار او را مطالبه کند لٌآمده است: اگر مکفو
در توضایع کاالم    ساپا . (191: 9 ج ،حسینی عاملي) «کند را به تسلیم مکفول الزام مي

کفالت سعي در حاضار کاردن مکفاول     ۀوسیل هاالحکام گفته است: ب دعالمه حلي در قواع
 :هماان ) «شود نه چیازي دیگار   تنها حبا مي ،شود، پا اگر او را تحویل نداد واجب مي

اناد: اگار    بعضي از اصحاب امامیاه چنای  ذکار کارده    » :است (. صاحب حدائق گفته113
تواند او را زنداني  که قاضي مياز اصبار پیشی  معلوم گردید  ،تسلیم مکفول ممک  نباشد

طاور کاه    تواند او را برای  امر مزاازات نمایاد، هماان    کند تا وي را حاضر نماید و نیز مي
ولي ای  حکام اشاکال دارد؛    ،چنی  است ،هر کا که از اداي حق صودداري کند ۀدربار

ني کرد تا وي زیرا نهایت آنچه اصبار پیشی  بر آن داللت دارد ای  است که باید او را زندا
 ،و ای  در مزازاتش کافي است، پا مزاازات دیگاري عاالوه بار حابا او      کندرا حاضر 

. به نظار اماام   (69 :12 ج بحراني،) «معنایي ندارد؛ زیرا شرع در مورد آن اذني نداده است
کفالت به بدنش صحیع است و علام باه    ،اش باشد هر کا حق مالي به عهده )ره(صمیني

اش ثابت باشاد و اگار کفیال از تحویال      نیست، ولي باید مال در ذمه مقدار آن مال شرا
ه چا کند تا اینکه او را حاضر نماید یا آن قاضي او را حبا مي ،دادن مکفول صودداري کند

در . (96و  99: 1 ج صمینااي، موسااوی) ادا نمایااد ،ماننااد باادهي ،اوساات ۀرا باار عهااد
یطش محقق گردد، در صورتي که کفالات  اگر کفالت با تمام شرا: »است النزاة آمده وسیله

له جایز است که مکفول را فوري از کفیل مطالباه کناد    لٌبراي مکفو ،مطلق یا فوري باشد
بعد از فرا رسیدن موعاد، چنای  حقاي را صواهاد      ،دار باشد و در صورتي که کفالت مدت

له بار او   لٌوکه مکف  داشت، اگر کفیل مکفول را حاضر کرد و در اصتیار او گذاشت، آنچنان
شاود و اگار امتنااع     الذماه ماي   باري  ،اش است دسترسي داشته باشد، از آنچه که بر عهده

 ،اوست ۀتواند از قاضي حبا او را بخواهد تا وي را حاضر نماید یا آنچه بر عهد مي ،ورزید
چنانچه جاي او معلوم و برگرداندن او از آنزا ممکا  باشاد،    ،بپردازد. ولي اگر غایب باشد

شود. اگر آن مهلت سپري شد و بادون   رفت  و آوردن او مهلت داده مي ۀکفیل به انداز به
اگار  : »است السز  آمده . در موارد(216: 1 ج اصفهاني،)« شود حبا مي ،عذر او را نیاورد
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کناد، اگار نیاز     کفیل از تحویل دادن مکفول صودداري کند، قاضي او را بادان الازام ماي   
تواند حبا او را از قاضي تقاضا کند تا زمااني کاه بادهکار را     ميله  لٌصودداري کرد مکفو

بپاردازد البتاه در صاورتي کاه اداي آن بارایش       ،اش است حاضر کند یا آنچه که بر عهده
 .(191 :الواالحی  ةباه نقال از ذصیر   طبساي، ) «امکان داشته باشد، مانند پرداصت بدهي

اشاکال و صالفاي نیسات در    »ت: الکالم در ذیل کالم محقق حلي گفته اسا  صاحب جواهر
اگرچاه   ،عنه را از کفیل باه صاورت فاوري مطالباه کناد      لٌتواند مکفو ه ميل لٌاینکه مکفو

پا از انقضااي   ،دار باشد کفالت او مطلق یا فوري و بدون مهلت باشد و اگر کفالت مهلت
صاحب  طوري که به ،تواند مطالبه کند. سپا اگر او را به نحو کامل تحویل داد مهلت مي

... اگر کفیل از شود بري مي ،اش است اش از آنچه بر عهده حق دسترسي به او داشت، ذمه
سبب آن مزازاتش کند تاا  ه تواند ب بلکه مي ،تواند او را حبا کند مي ،آن صودداري نمود

ادا کند، چنانچه در نهای  شیخ طوسي، سارائر   ،اوست ۀوي را حاضر نماید یا آنچه بر عهد
البهیا    النافع محقق حلي، تحریر عالمه حلي، ارشاد، مونف و الروضا   مختورادریا،  اب 

  .(223 /16نزفي، ) «آمده است
 

   الكفاله پرداختن وجه . تخییر کفیل بین احضار مكفول و2.6

شود ای  است که آیا مختار گذاشت  کفیال بای  اینکاه وجاه      سؤالی که اینزا مطرح می
 گویاد:  طبساي ماي   جاایز اسات    ،ل را حاضر کناد شخص مکفو یا بدهی را پرداصت کند

اوست در روایاات   دۀشود که تخییر بی  احضار مکفول و اداي آنچه بر عه آنچه گفته مي»
االسالم، نیامده است چون گااهي مکفاول مقواود و غرضاي      به جز روایت دعائم ،گذشته

از مکفاول  گیارد، یاا اینکاه آن را از کساي دیگار غیار        دارد که به اداي مال تعلاق نماي  
 صواهد در صورتي که کفالت در غیر ماال باشاد و گرناه در صاورتي کاه کفالات باه         نمي

 تردیدي در ایا  نیسات کاه کفالات باا پرداصات دیا  از جاناب          ،مال تعلق گرفته باشد
 لاه، یاا    لٌطور که با تحویل دادن مکفاول یاا باا اباراي مکفاو      شود، همان کفیل منحل مي

شاود. باا ایا  وضاعیت دیگار       له از کفالت منحل مي لٌد مکفوبا مرگ مکفول، یا با رفع ی
رود کاه روایات باه ماورد      ماند. عالوه بر آن احتمال ماي  جایي براي ای  اشکال باقي نمي

الکراماه   کناد، چنانچاه در مفتااح    غالب، نظر داشته باشد که کفیل مال را پرداصات نماي  
تخییار و مختاار    ۀمسالل صااحب جاواهر باه    . (191 :طبسي) «چنی  احتمالي داده است

وجه بادهي او را باه    اًگذاشت  کفیل در اینکه شخص مکفول را حاضر کند یا صود شخو
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گوناه کاه مالحظاه کردیاد، مختاار       هماان : »اسات  له بپردازد ایراد گرفته و گفتاه  لٌمکفو
وجاه بادهي او    اًعنه را حاضر کند و یا صود شخو لٌگذاشت  کفیل در اینکه شخص مکفو

له مقوودي داشاته   لٌ...ممک  است مکفو له بپردازد، در روایات وجود نداشت لٌرا به مکفو
باشد که با پرداصت بدهي توسط کفیل تحقق نپذیرد و یاا اینکاه حاضار نباشاد آن را از     

 )همان(. غیر مکفول بپذیرد
 

 نقد اظهارات صاحب جواهر

ار مکفاول و یاا   رسد که اظهارات صاحب جواهر در مختار بودن کفیل در احضا  نظر ميبه 
 دالیل دارای صدشه است:ای  پرداصت وجه بدهي به 

االسالم هرچند که از نظر سند با روایاات حابا کفیال، همسان       روایت دعائم (الف
کفالت، مقتضاي بنااي عقاال جاز ایا       للۀنیست، موافق عرظ و عادت است؛ چون در مس

را بپاردازد. لاذا   نیست که کفیل یا شخص مکفول را حاضر کند یا طلاب شاخص شااکي    
 نه معارض آنها. ،روایت دعائم مبی  و مکمل آن روایات است

)بدهکار( حقي جز ایا  نادارد کاه بادون      مکفول ۀله و شاکي بر ذم لٌاینکه مکفو (ب
تا می    طلب صود را بگیرد و ای  حق در صورت پرداصت کفیل نیز کاامالً  ،کمتری  زیان

به طلبکار بپاردازد   اًاند بدهي صود را شخوتو طور که شخص بدهکار مي شده است. همان
شاود؛   الذمه می آن را ادا کند و در هر دو صورت بري ،یا از طریق قاصد و ی  فرد واسطه

 الذمه صواهد شد. لذا در صورتي که کفیل نیز به نیابت او آن را بپردازد، بري
 ممکا  اسات از احضاار شاخص مکفاول      »اما اینکه صاحب جاواهر گفتاه اسات:     (ج

باراي اینکاه در    ،رساد  ای  مطلب نیز استوار به نظر نماي  «غرض دیگري نیز در کار باشد
 ۀجنبا  ا   متواور نیسات   کاه مواداق آن فعاالً    اا  صورت موداق پیدا کردن ای  فارض 

ماوارد و   ۀکلاي در آورد و باه هما    ای صاورت قاعاده   تاوان باه   ي دارد و آن را نميیاستثنا
ه به مطالب یاد شده و با در نظار گارفت  روایات    موادیق کفالت عمومیت داد. لذا با توج

حکم باه زناداني شادن کفیال تاا      »توان گفت: روایاتي که در آنها فقط  االسالم، مي دعائم
اشاره نشده است، به ماوردي انواراظ دارناد    « تخییر او» للۀآمده و به مس« احضار مکفول

سات، صاودداري   مکفاول واجاب ا   ۀکه شخص کفیل از پرداصت وجه مورد نظر که بر ذم
 «کند و در صورت عادم صاودداري او از ایا  عمال، ضارورتي نادارد او را زناداني کنناد        

 .(221و  222: 1ج  منتظري،)
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 بری شدن کفیل از تعهد .2.7

 ۀدر صووص برائت کفیل، باید به همان موارد گفته شاده در قاانون مادنی در ذیال مااد     
فقها در ای  ماوارد نظار واحاد دارناد.      توان گفت اکثر قریب به اتفاق می اشاره کرد. 716

 شود: دارد: در موارد ذیل کفیل بری می ای  ماده مقرر می
 ؛در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است( الف
  ؛حاضر شود اًدر صورتی که مکفول در موقع مقرر شخو (ب
 ؛بری شود ،دارد له بر او لٌدر صورتی که مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفو (ج
 ؛دکنکفیل را بری  ،در صورتی که مکفول (د
 ؛له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود لٌدر صورتی که حق مکفو (ه
 (.213) در صورت فوت مکفول (و
توان گفت که وقوع ای   می ،نزا که کفالت قهری در مقابل کفالت عقدی قرار داردآاز 

است؛ اما آیا در صاورت فاوت مکفاول، کفیال      موارد در صووص کفالت قهری هم صادق
  باید گفت در چنی  صورتی کفیل قهری از تعهد باری  صیرقهری هم بری صواهد شد یا 

اعم از اینکه حق، ماادی یاا معناوی باشاد.      ،صسارت وارده برآید ۀشود و باید از عهد نمی
 ا  کر شاد در مبحث قبل ذ ان را در صووص قتل عمد  آمستند ای  قول روایتی است که 

باه   ،باید دیه را بپردازد. در کفالت قهری ،گوید: اگر قاتل مُرد و کفیل در زندان بود که می
، 912 ۀ)مااد  مادنی  دلیال مسالولیت   شده در مبانی فوق و همچنی  به همان دالیل گفته

 ،صسارت وارده برآید و در مواردی کاه دادگااه الزم بداناد    ۀ( فرد باید از عهد991 و 907
 را عالوه بر صسارت مالی به حبا نیز محکوم کند. او تواند می

 

 

 گیری نتیجه

 دست آمده است: در ای  پژوهش نتایج زیر به
کفالت عقدی در جایى صادق است کاه فاردی باا اراده و اصتیاار صاود احضاار        (الف

تعهاد  د. در بعضى موارد با اینکه شخص در قراردادی، به احضار کسى کندیگرى را تعهد 
وگرنه ماال ماورد    کندشخص را احضار   کند که باید آن ، قانون بر او حکم مىتنکرده اس

 نامند. تعهد او را باید بپردازد. در چنی  مواردى ای  کفالت را کفالت حکمى یا قهرى مى
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دادگساتری تاا افاراد عاادی      انکفالت قهری از سوی افراد مختلف اعام از ضاابط   (ب
ف واقع شود؛ از قبیال فاراری دادن، تعلایم روش    مختل یبه انحا شایداست و  پذیر تحقق

آزادی  آن بتاوان اساباب رهاایی و    ۀفرار، تعلیم نوع دفاع، حیله و هر علتی که باه واساط  
 .را فراهم کرد انمزرم
نشاان دادن راه فارار باه مکفاول      آن؛ یااد دادن و  ۀموادیق کفالت قهری: از جمل (ج

 سابب آزادی و  ،کوتاهی در انزام وظیفاه  و یریا تقو افرادی با حیله یا یا افراد توسط فرد
مانند نگهبان زندان یاا ما مور در حای  اجارای وظیفاه       ،شوند بدهکار می رهایی مزرم و

زور  فرد یا افرادی با یا دلیل کوتاهی کردن در انزام وظیفه صورت عمد باشد یا به صواه به
 صود یا شوند دادگاه و انتظامی نیروی دست از تاس اش عهده به حقی که کسی فرار سبب

 تبانی یا بدون تبانی. صواه با ،له شود لٌکفیل سبب صارج کردن مکفول از دست مکفو
 با توجه به اینکه موادیق و ماوارد کفالات قهاری اماروزه باه شاکل چشامگیری         (د

 الکفالاه   ؛ چارا کاه اصاذ وجاه    صاورت گیارد  بررسای جادی    بایاد  ،دهد در جامعه رخ می
  بسایاری نیسات، چاه بساا     شادنی  زرم در بیشتر موارد جبراندر صووص فراری دادن م

 از ساوی دیگار در بسایاری از روایاات، حابا       .یساتند ن پاذیر  با پاول جباران   از جرایم،
اند، ولی اماروزه از ایا  روش در قاانون،     احضار مکفول قرار داده برای ای عنوان حربه را به

اساتفاده از قاانون را بارای     ساوء اعتماادی، ضاعف و    شود که ای  صود بی کم استفاده می
 جامعه در پی صواهد داشت.  

 اند به اینکاه: کفیال در   کردهتوریع  اند و ل شدهئفقها به حبا کفیل قا بسیاری از (ه
مانناد اداي   اند: چیزي دیگار  گفته د وکن حاضر زماني که مکفول را ماند تا زندان باقي مي

روایاات، یکساان اسات.     مفاد بعضاي از  بافقها  وي نیست. نظر ای  دسته از ۀحقّ به عهد
که کفیل، مختاراست مکفاول را   ااند. به ای  معن شده ل به تخییرئاز آنان قا یدیگر ۀدست

باه  را وجاه بادهي    اًتواناد شخوا   زنداني شد، مي کند واگر از آن صودداري کرد و احضار
ایا  نظار    براست ده آم «االسالم دعائم» در د. روایتي کهشوآزاد  له پرداصت کند و لٌمکفو

بناي عقاال جاز ایا  را اقتضاا      عرظ و درستي است؛ زیرا رسد نظر مي داللت دارد. به نظر
دیگار حقاي باراي     ،لاه را ادا کناد   لٌعنه، حق مکفو لٌجاي مکفوه ندارد، چون اگر کفیل ب

 ماند. مکفول باقي نمي
اشد یاا کفیال   در صورتی که ادای مورد کفالت از جانب کفیل )صواه کفیل قهری ب (و

)در صاورتی کاه زوجاه صااحب حاق       زوجیت مانند قواص، حد و ،عقدی( ممک  نباشد
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 کناد و  ادای حق زناشویی نکند( قاضی کفیل را به حاضر کردن مکفول، الزام مای  باشد و
قتال، پرداصات دیاه     ۀمانناد دیا   ،ولی بدل داشته باشد ،اگر احضار مکفول ممک  نباشد

 کند. کفایت می
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