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کفالت قهری و آثار آن در فقه
عبدالجبار زرگوشنسب ،1سیده معصومه غیبی

2

(تاریخ دریافت مقاله - 2932/03/21 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/7/29 :

چكیده
کفالت ،یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزۀ دادگاهها و محاکم قضاایی
به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح میشود .کفالات
از زوایای مختلف از حیث شرایط ،احکام و انواع آن قابال بررسای اسات .یکای از ایا
مباحث که کمتر دربارۀ آن بحث شده ،کفالت قهری است .در صورت وقاوع ،ایا ناوع
کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است ،آثاری حقاوقی را در صواوص کفیال،
مکفولٌله ،مکفولٌعنه ،مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود صواهد آورد.
در ای نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانهای و شیوۀ توصایفی اا
تحلیلی ،به بررسی تعریف ،موادیق کفالت قهاری ،مباانی مسالولیت ،مزاازات کفیال
متخلف در امور کیفری و مالی ،حکم فرار دادن مکفولٌعنه و بری شدن کفیل از منظار
فقه و حقوق بپردازیم.

کلید واژهها :فقه ،قانون ،کفالت قهری ،کفیل ،مکفولٌعنه ،مکفولٌله.

 .2نویسندۀ مسلول ،استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالم:
abdelgabar3@yahoo.com
 .1دانش آموصتۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه ایالم .مدرس دانشگاه شهرکرد.
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مقدمه
کفالت ،یا عنوار مهام فقهای حقاوقی اسات کاه ت سایا آن دارای قادمت زیاادی
است .قلمرو ایا عقاد باه انادازهای اسات کاه تقریبااً در تماامی اماور مادنی ،جزایای،
بازرگانی ،معنوی و سیاسی مشاهده میشود .ایا نهااد حقاوقی اماروزه باهعناوان یکای
از متداولتری قرارهای ت مینی هم در صووص عقود صووصی افاراد و هام در صواوص
مراجع قضایی استفاده میشود .چون با تحقق ایا عقاد ،کفیال ملازم صواهاد شاد کاه
به التزام وعده داده شده عمل کند ،پا میطلبد که ای مسلله بهطور جد بررسی شاود
تا در صورتیکه ،فرد کفیل به وظیفۀ قانونی صود عمال کارده اسات ،اماا باا وجاود ایا
عواملی سبب شود که کفیل نتواند مکفول را به دست صاحب حق برسااند ،علات و آثاار
آن مشخص شود.
کفالت قهری و کفالت تبرعی از جمله مواردی هستند کاه سابب مایشاوند قارارداد
کفالت از جنبۀ قانونی و قراردادی صارج شود و نسبت حکمای و قهاری باه صاود گیارد.
ضرورت ای بحث از آنزا ناشی میشود که در بعضی موارد مرتکباان جارایم مختلاف باا
وجود دستگیری و زندان ،به انحای مختلف راه فرار در پیش میگیرند و از حیطۀ کنتارل
ضابط دادگستری و قانون صارج میشوند .از آنزا که ارتکااب هار جارم ،مزاازات صااص
صود را دارد ،آیا در صورت ثانوی آن ،که فرد دیگری سابب فارار ایا فارد شاده اسات،
همان مزازات هم بر او بار میشود یا اینکه برصورد قانونی دیگری باا او صواهاد شاد در
ای پژوهش برآن هستیم تا علل و مبانی ای حکم را بررسی کنیم.
 .1تعریف لغوی و اصطالحی کفالت
کفالت در لغت ،مشتق از کفل و «باهمعناای :باهعهاده گارفت و ملازوم کاردن بارنفا
میباشد» (اب منظور ،2121 ،ج923 :22؛ طریحی.)161 :9 ،
در اصطالح فقها :عبارت اسات از «قواد التازام و تعهاد باه احضاار نفاا در هنگاام
مطالبۀ حق برای مکفاولٌلاه» (مشاکینی193 :2926 ،؛ حمازه طوسای ،الوسایل 122 ،؛
حائری. )123/3 ،
در اصطالح حقوقی« :عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی در مقابال دیگاری
احضار شخص ثالثی را تعهد میکند .به شخص متعهد کفیل ،به متعهدله مکفولٌلاه و باه
شخص ثالث مکفول گفته میشود» (مادۀ  791قانون مدنی).
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باید گفت هر عقدی احکام صاص صاود دارد کاه کفالات هام از ایا قاعاده مساتثنا
نیست و دارای احکام و شرایط مختص صود است.
اما قبل از وارد شدن به بحث اصلی ،باید گفت در بی بعضای از ماذاهب اساالمی در
صحت و فساد عقد کفالت در صواوص افاراد ،اصاتالظ نظار وجاود دارد ،در ایا میاان
میتوان به قول شافعی اساتناد کارد ،شاافعی در ایا زمیناه مایگویاد« :کفالات فقاط
اصتواص به اموال دارد و در امور حدی و مستوجب قواص و همچنای جارایع عمادی
کفالت مورد قبول واقع نمیشود و اگر هم قبول شود ،سبب بطالن کفالات صواهاد شاد»
(شافعی.)199/9 ،
اما ای گفته پذیرفتنی نیست؛ زیرا اکثر فقهای شیعه و سنی عقاد کفالات را صاحیع

میدانند و دلیل آنها نص صریع و روایت از پیامبر اکرم(ص) است( .سبزواری923 ،؛ عالمه
حلی922/21 ،؛ بیهقی.)29/1 ،
در صووص کفالت بنابر قول اکثر فقها« ،رضایت کفیل و مکفولٌلاه شارا اسات ،اماا

رضااایت مکفااولٌعنااه شاارا نیساات» (ساایوری حلاای ،2101 ،ج 239 :1؛ شااهید ثااانی،
الروض البهی

191 /1؛ محقق حلی المختورالنافع).

و از حیث اوصاظ ،کفالت دارای ویژگیهایی است که از سایر عقود تفکی پذیر است.
به شماری از ای ویژگیها اشاره میشود :الف) مسامحهای باودن کفالات .از آنزااییکاه
عقد کفالت تعهدات متقابل در ساایر عقاود از قبیال بیماه ،نکااح و صالع را نادارد ،لاذا
حقوقدانان ای عقد را مسامحهای بهشمار آوردهاند (جعفری لنگرودی.)11 ،
ب) موسع بودن کفالت .ای وصف از آنزا ناشی میشود که عقد کفالت در بسیاری از
امور مختلف جاری است که میتوان گفت قلمرو ای عقد کفالت بی فرزند و پادر ،زن و
شوهر و دیگر افراد هم بر قرار میشود (سرصسی.)271/23 ،
ج) الزم بودن کفالت .کفالت عقدی الزم است و فسخ آن جایز نیست مگر باه اقالاه و
قرار دادن صیار فسخ در مدت معینى براى هر کادام از کفیال و مکفاولٌلاه جاایز اسات
(موسوی صمینی.)62/9 ،
د) کفالت هم ی

نوع عقد مالی است و هم غیر مالی؛ با وجود اینکه کفالت در شارع

به معنای تعهد بر نفا است ،ولی مانع از آن نمیشود که بر اعیان صاحیع نباشاد (رک :
عاملی کرکی929/9 ،؛ عاملی حسینی.)961/26 ،
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 .2کفالت قهری
کفالت یا بهصورت قرارداد و با اجرای صیغه انزام میشود یاا اینکاه باهصاورت قهاری و
صارج از قرارداد صورت میگیرد (دیلمی100 ،؛ طوسی )122 ،که ممک است به صاورت
تبرعی و بدون اذن مکفولٌله باشد یا بهصورت قهری و با استفاده از قهار و غلباه و بادون
اذن مکفولٌله بهوجود بیاید.
قدر متیق کالم فقها در تعریف مذکور ای است که میگویند :اگر کسی سبب شاود
که مکفولٌعنه را از دست صاحب حق صارج کند ،باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ اوسات،
برآید (عاملی حسینی609 /26 ،؛ عالمه حلی ،تذکرة الفقها.)122/21 ،
قانون مدنی هم به پیروی از فقاه در ایا زمیناه مایگویاد« :هارکا شخوای را از
تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او صاارج کناد ،در حکام کفیال اسات و
باید آن شخص را حاضر کند واال باید از عهدۀ حقی که بر او ثابت شاود ،برآیاد( ».قاانون
مدنی ،مادۀ .)719
 .1.2مصادیق کفالت قهری یا حكمی
بر اساس مادۀ  719هرکا سبب فرار و صارج شدن شخوی از دست صاحب حق شاود،
حکم کفیل دارد .بنابرای  ،افراد ذیل حکم کفیل دارند ،یعنی مواادیق کفالات حکمای و
قهری هستند:
الف) نگهبان زندان یا م موردر حی اجرای وظیفه کاه باهصاورت عماد یاا باهدلیال
کوتاهی کردن در امر وظیفه ،سبب آزادی و فراری مکفول را فراهم کرده است یاا اینکاه
شخص ثالثی سبب وقوع ای امر شود.
ب) فردی از راه حیله و یاد دادن ،سبب آزادی و فراری فرد مکفول شده باشاد .حاال
در ای مورد بنا بر اصل احتیاا ،آیا باید به قدر متیق که هماان مباشارت باشاد ،اکتفاا
کرد یا اینکه باید مطلق کفالت قهری را در نظر گرفت قول صاحیع آن اسات کاه بایاد
مطلق کفالت در نظر گرفته شود (حائری.)279 :
ج) شخص کفیل که به درصواسات مکفاولٌعناه کفالات کارده ،ساپا باا تباانی یاا
بدون تبانی سبب آزادی و فرار او را فراهم کرده باشد ،باهطاوری کاه مکفاولٌلاه نتواناد
به حق صود برسد.
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بهطور مطلق میتوان گفت هر فردی سبب شود که غریم آزاد شود ،موداق ای ماده
قرار صواهد گرفت .صواه تهدید زبانی کرده باشد یا اینکاه کسای را واساطه کارده باشاد،
صواه به واسطۀ سبب حالل باشد یا حرام یا به سبب هار عامال صاارجی باشاد (نزفای،
کاشفالغطاء.)1 :
 .2.2مبانی مسئولیت کفالت قهری
کفالت قهری در مقابل کفالت قراردادی است که در ای صورت موجبااتی از قبیال ماوارد
گفته شده ،سبب میشود که ای فرد ضام باشد .بهعبارت دیگر میتوان گفت موجباات
کفالت قهری ،همان موجبات ضمان قهری است ،به دلیل اشتراک بای کفالات و ضامان
قهری از حیث ضمان ید ،اتالظ ،تعدی ،تفریط غوب و سایر مواردی که سبب باهوجاود
آمدن مسلولیت در هر دو شده است.
از جمله نووص و قواعدی که میتوان برای مسلول بودن در کفالات قهاری باه آنهاا
استناد کرد ،عبارتند از:
در روایتی از امام صادق(ع) در ای زمینه آمده است« :سَ َلْتُهُ عَ ْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْاداً
فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّوُاوا الْقَاتِالَ
مِ ْ أَیْدِي الْ َوْلِیَاءِ قَالَ أَرَى أَنْ یُحْبَاَ الَّذِي صَلَّصَ الْقَاتِلَ مِا ْ أَیْادِي الْ َوْلِیَااءِ حَتَّاى یَا ْتُوا
بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّزْ ِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَ ُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعااً
إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ .از امام صادق(ع) سؤال کردم :شخواى مرتکاب قتال عماد ماىشاود.
حاکم به پروندۀ او رسیدگى مىکند و او را به اولیاى مقتول مىسپارد تاا قوااص کنناد.
هنگام اجراى حکم قواص ،گروهى یورش ماىبرناد و قاتال را از چنا اولیااى مقتاول
نزات مىدهند .امام(ع) فرمود :نظرم ای اسات کاه آزادکننادگان قاتال از دسات اولیااى
مقتول ،بازداشت شوند تا قاتل را تحویل دهند .گفته شد :اگر قاتل مُارد و آناان هناوز در
زندان بودند امام(ع) فرمود :اگر قاتل مُرد ،آنان باید دیه بپردازند» (بروجاردی277 :19 ،؛
حر عاملی ،ج .)197 :22
ای روایت در صووص کسی که بهصورت قهری سبب فرار قاتل شده اسات صاراحت
دارد ،که شخص قاتل را از دست صاحبان صون برباید و او را فرارى دهد و از نظار فقهاى
وضعى شبیه به وضع کفیل دارد ،یعنى او را زندانى ماىکنناد تاا اینکاه قاتال فارارى را
بازگرداند (منتظری.)221/1 ،
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بنابرای میتوان گفت اگر فردی اعم از زندانبان و ضابطان دادگستری و غیر آناان در
محل زندان یا غیر آن سبب فرار و آزادی قاتلی شده باشند که مرتکاب جارم مساتوجب
قواص شده است ،در ای صورت آن فرد زندانی میشود تا قاتل پیدا شود .در ای صاورت
فرقی ندارد که کسی از ای فرد کفالت کرده باشد یا نه یا اینکه صاود کفیال یاا دیگاری
سبب وقوع ای آزادی شده باشد .در صووص دیگر اقسام قتال هام بایاد گفات حابا،
پذیرفتنی است ،هم به دلیل نقلای کاه روایاات باا اطاالق و عمومیات صاود آن را ت ییاد
میکنند و هم بهدلیل جلوگیری از کاهش جارایم غیار عماد ناشای از بایاحتیااطی در
صووص توادفات رانندگی و امثال آن ،که روایت ذیل یکی از نمونههای روایاات مطلاق
است« :أُتِيَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِی َ ص بِرَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْاِ رَجُالٍ فَحَبَسَاهُ فَقَاالَ اطْلُابْ صَااحِبَ َ.
شخوى را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند که از دیگرى کفالت کرده بود .على(ع) او را بازداشت
کرد و فرمود :به جستوجوى دوستت بپرداز» (حر عاملی ،ج .)192 :22
روایت الضرر و الضرار (کلینی :)139/9 ،صاحب جاواهر در صواوص مسالول باودن
کفالت قهری میگوید :اگرچه کفالت به معنای اصطالحی در اینزاا واقاع نشاده اسات و
ضام بودن کفیل ،به ایزاد عقد کفالت اصتواص دارد ،اما ای مانع از آن نیست که فارد
مرتکب کفالت قهری ،مبرا از مسلولیت باشد ،بلکه به اساتناد قاعادۀ الضارر و الضارار و
دالیل دیگر ،ای فرد باید ضرر وارده را جبران نماید .در ایا صاورت فرقای بای صابی،
مزنون و دیگر افراد نیست؛ زیرا ای موارد در جباران ضارر ،اطاالق دارناد (نزفای:16 ،
 .)232عالوه بر موارد گفته شده ،روایت دیگری که فقها در جهت ضمان کفالت قهری به
آن استناد میکنند روایت «على الید ماا أصاذت حتاى تاؤدى» اسات (ناوری )2/21 ،در
داللت ای روایت باید گفت همانند موارد گفته شده ،حکم آن عام است و به حقوق مالی
اصتواص ندارد ،بلکه ای ضمانت همۀ حقوق مادی و معنوی را در بر صواهد گرفت.
 .3.2مسئولیت کفیل در امور کیفری و جرایم غیر مالی
گاهی مورد کفالت در ارتباا با قتل عمد ،شبه عمد و صطای محض است .در هر یا از
ای سه صورت ،اگر فرد سبب شود که مکفولٌعنه از سیطرۀ مکفولٌله صارج شاود ،نبایاد
به صرظ پرداصت وجهالکفاله ،کفایت شود؛ زیرا اوالً وقتی در حقوق عینی و دینی کاه در
درجۀ اول هدظ از کفالت وصول مال است ،حبا پذیرفته میشود ،پا به طریاق اولای
در مسائل کیفری که هدظ از کفالت ،صود فرد است ،حبا پذیرفته میشود.
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ثانیاً ،جارم قوااص در صاورت قتال عماد ،از جملاه ماواردی اسات کاه باا کفالات
جبرانپذیر نخواهد بود .اگر کفیل با پرداصت صسارت از مسلولیت مبرا شود ،شاهد هارج
و مرج ،بی اعتنایی به قانون و تخلف از قواعد امره در ایا زمیناه صاواهیم شاد .پاا در
هری از ای موارد ،اگر فردی بهصورت قهری ،اعم از کفیل معی شده در عقاد کفالات،
اشخاص عادی ،زندانبان ،ضابطان دادگستری و هر کا دیگری که به یکی از طرق گفته
شده در مبحث پیش ،اعم از مباشرة مستقیم مثل باز کردن در یا غیرمستقیم مثل تعلیم
دادن راههای فرار و ...سبب آزاد شدن فرد مکفولٌعنه شود ،میتوان او را حابا کارد تاا
مکفولٌعنه حاضر شود .در صووص مدت حبا ،محدود به زمان صاصای نیسات .مکاارم
شیرازی در مورد حبا کفیل میگوید« :اگر جانى محکوم به قواص بوده ،مىتوان کفیل
را زندانى نمود ،تا به وسیلهاى او را تحویل دهند .در مورد حبا کفیل از امتنااع معرفای
مکفول هم میگوید :در روایات اسالمى و کلمات فقها ،حادى باراى ایا حابا تعیای
نشده و ظاهر اطالق نووص و فتاوا ،دلیل بر ای است که ای حبا نامحدود است؛ ولاى
سه صورت را مىتوان از آن استثنا کرد.
الف) اینکه ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول ،عاجز و ناتوان شده است؛
ب) اینکه حاضر شود حق مورد نزاع را شخواً بپردازد؛
ج) اینکه عناوی ثانویهاى ایزاب کند که او در زندان نماند.
ولى به نظر ما راه اول و دوم مقدم است .در قاانون جدیاد صاحبتی از بحاث حابا
نکرده است ،که ای مطلب صود نیاز به تحقیق دارد» (مکارم شیرازی.)909/1 ،
در صووص کفالت در جرایم غیرمالی ،میتوان به جرایمی در زمینۀ صریاد و فاروش
مواد مخدر و همچنی جرایم وارده در مادۀ 222ق .ا .ک اشاره کرد .در ای گوناه جارایم
اگر فردی سبب آزادی ای افراد شود ،باید گفت هرچند هام وجاهالکفالاۀ آنهاا از حیاث
مالی مقدارش زیاد باشد و بشود از آن ،وجه مورد نظر را وصول کارد ،باه نظار مایرساد
حبا کفیل قهری تا زمان حضور ای فرد در دادگاه ،سزاوارتر از آن باشد که آنهاا را باه
حال صود واگذار کنند؛ زیرا ای کار ،سبب تباهی و بر هم زدن امنیت جامعه مایشاود و
تالشهاى زیادى براى دستگیرى ای گونه متهمان توسط نیروى انتظامى صرظ میشاود.
پا الزم است در مرحلۀ اول دربارۀ مورد کفالت ای نوع جرایم ،شارایط ساخت گرفتاه
شود و از آزاد کردن چنی افرادی با قرارهای سب صودداری شود و در مرحلۀ دوم نیاز
در صووص کسانی که مانع از اجرای مزازات مالی و غیرمالی در حق ای افراد میشوند،
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حکم حبا اعمال شود .در چنی شرایطی از جرایم کاسته میشود .مستند ای نظر هام
روایات مختلفی است که در زمینۀ کفالت فردی بر فرد دیگر وارد شده است« :قَضَى أَمِیارُ
ح َب َ .امیار
ب صَاا ِ
ل لَا ُه ا ْطلُا ْ
ا َو قَاا َ
ن ُیحْا َب َ
ل َأ ْ
ا َرجُا ٍ
ل بِا َن ْف ِ
ل َت َک َّف َ
ج ٍ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِی َ ع فِي َر ُ
المؤمنی (ع) مردى را که نفا مرد دیگرى را کفالت کرده بود ،زندانى کرد و به او فرماود:
رفیقت را پیدا ک و بیاور» (اب بابویه ،ج  .)39: 9به نظر صاحب ریاض ،اگر ماورد کفالات
بدهي باشد قاضي ميتواند کفیل را حبا کند تا زمانی که بادهکار را تحویال دهاد ،یاا
حق را ادا کند .اما اگر اداي آن از جانب کفیل ممک نباشد ،مانند :قواص و زوجیت کاه
موجب حد یا تعزیر باشد ،قاضي او را به حاضر کردن مکفول الزام ميکناد و اگار احضاار
مکفول ممک نباشد ولي بدل داشته باشد ،مانند دیۀ قتل ،ميتوان پرداصت مال را کافي
از احضار دانست (طباطبایي ،ج .)131 :3
 .4.2کفالت در امور مالی
آنچه از روایات در باب کفالت فهمیده میشود ،بیانگر آن است که کفالت فقط اصتوااص
به موارد غیرمالی دارد؛ اما معلوم می شاود کاه ایا روایاات مخاتص باه اماور غیرماالی
نیستند؛ چرا که بسیاری از جرایمی که جنبۀ حق الهی و غیرماالی دارناد ،بیشاتر تحات
عنوان حدود قرار میگیرند و از شمول کفالت صارج میشاوند .بیشاتر جرایمای هام کاه
دارای جنبۀ غیرمالی هستند ،با توجه به قاوانی کفالات در قاانون ا .د.ک بیشاتر تحات
شمول همان کفالت مالی قرار میگیرند .ای به نظر درست نمیرسد که ما بارای بیشاتر
جرایم از وجهالکفاله استفاده کنیم ،چرا که بیشتر جرایم با پول جبران نمیشود .اماا آیاا
در صووص کفالت قهری مالی هم میشود از حبا اساتفاده کارد یاا صیار .مکفاولٌلاه
مختار است که هر کدام را از کفیل درصواست کند که در ای صووص بایاد باه بحاث و
بررسی دربارۀ دیدگاه فقها پرداصت که اگرچه ای موارد مختص به کفالت عقادی اسات،
از آنزایی که قانونگذار در مادۀ  719مقرر میدارد که باید از عهدۀ حقی که بار گاردنش
ثابت شده است ،برآید ،میتوان گفت که قوانی کفالت قهری هم هماان قاوانی کفالات
عقدی است و ای کالم اکثر فقها هم هست.
در صووص کفالت قهری باید گفت که مکفولٌله میتواناد مرتکاب را (کاه در اینزاا
همان آزادکنندۀ مکفولٌله است) را زندانی کند تا مکفولٌعنه را حاضر کند یاا اینکاه از او
بخواهد که وجه مورد کفالت را بپردازد .البته ای قول ،قول صوبی اسات ،اماا اگار عمال
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مرتکب به گونهای باشد که سبب تعرض به م موران نیروی انتظامی شود یا اینکاه سابب
ورود و تزاوز شده باشد ،میتوان گفت که عالوه بر مقدار تعیای شاده در عقاد کفالات،
باید از عهدۀ صسارت یا مزازات وارده نیز برآیاد .در زمیناۀ مختاار باودن مکفاولٌلاه در
جهت درصواست حبا یا پرداصت مال ،میتوان به روایتی که در ایا زمیناه وارد شاده
است ،استناد کرد ،مت ای روایت در کتاب دعائماالسالم آمده که امام صادق(ع) فرماوده:
«إِذَا تَحَمَّلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَزَاءَ الْ َجَلُ مِ ْ قَبْلِ أَنْ یَ ْتِيَ بِهِ وَ طُلِبَ الْحَمَالَا َ
حُبِاَ إِلَّا أَنْ یُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ الَّذِي یُطْلَبُ بِهِ مَعْلُومااً وَ لَاهُ أَنْ یَرْجِاعَ بِاهِ
عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِي قَدْ طُلِبَ بِهِ مَزْهُولًا مَا لَا بُدَّ فِیهِ مِ ْ إِحْضَارِ الْوَجْهِ کانَ عَلَیْهِ إِحْضَاارُهُ
إِلَّا أَنْ یَمُوتَ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَیْه .هرگاه کساى تاا مادت مشاخص و معیناى بادهى
کسى را کفالت کند و در سررسید تعیای شاده شاخص بادهکار ،وجاه ماورد کفالات را
نپردازد ،آن کفیل را زندانى ميکنند ،مگر اینکه از جانب شخص مورد کفالت وجه ماورد
نظر و تعیی شده را بپردازد .البته ای در صورتى است که مقادار آن وجاه معلاوم باشاد،
کفیل بعد از پرداصت آن وجه ،حق دارد باه شاخص ماورد کفالات مراجعاه و آن را از او
مطالبه کند[ ،حق دارد علیه او طرح دعوى کند] ،و اگار آن وجاه ماورد نظار ،مقادارش
نامعلوم باشد ،بر کفیل الزمست شخص مورد کفالت را شخواً حاضر کند؛ مگار اینکاه او
مرده باشد ،در ای صورت چیزى بر کفیل نیست» (تمیمی مغربی ،ج  .)61 :1ایا روایات
به صراحت بر کفالت مالی داللت دارد .پا در زماانی کاه مکفاولٌلاه بتواناد در کفالات
عقدی ای اصتیار را بهکار گیرد ،به طریق اولی در کفالت قهری هام مایتواناد از چنای
حقی استفاده کند.
 .5.2مجازات کفیل به حبس در امور مالی
اگر مکفولٌله از کفیل بخواهد که مکفول را احضار کند و مکفاول صواساتۀ مکفاولٌلاه را
انزام ندهد ،آیا کفیل تا زماني که حق را پرداصت کند ،زنداني ميشاود یاا تنهاا جریماه
صواهد شد روایات صحیحي وارد شده است :که هر گاه کفیال از تحویال دادن مکفاول
صودداري کند ،قاضي او را زنداني ميکند .فقهاي شیعه به ای امر فتوا دادهاند؛ از جملاه
شهیدی  ،شیخ طوسي ،شیخ صدوق ،محقق حلي ،عالمه حلي ،سالر دیلمي و دیگران .در
میان روایات مذکور ،تنها ی روایت (روایتي که در دعائماالسالم آمده است) اشاعار دارد
به مختار گذاشت کفیل بی احضار مکفول که مالي بر عهادهاش اسات و اینکاه شخوااً
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وجه بدهي او را به مکفولٌله بپردازد .در سایر روایاات ،زناداني کاردن کفیال تاا احضاار
مکفول بهطور صریع بیان شده است ،بنابرای بی روایات ،منافات وجود دارد که ميتوان
سایر روایات را بر روایت دعائم حمل کرد و قائل به تخییر شد.
در دعائماالسالم آمده است« :عنه [جعفر ب محمد(ع) إنّه قال :اذا تحمل الرجل بوجاه
الرجل الي أجل فزاء االجل م قبل ان ی تي به و طلب الحمال حبا ،إال أن یودّي عناه
ما وجب علیه  ،إن کان الذي یطلب به معلوما ،و له أن یرجع به علیه و إن کان الاذي قاد
طلب به مزهوال ،ما البّد فیه م إحضار الوجه کان علیه إحضاره إال أن یموت و إن ماات
فال شئ علیه» (تمیمي مغربي ،ج  .)61 :1از امام صادق(ع) چنی روایت شاده اسات :اگار
کسي کفالت دیگر را تا مدتي مشخص به عهده گرفت و آن مدت مشاخص فارا رساید و
طلبکار درصواست کرد ،در ای صورت کفیل زنداني ميشود؛ مگر آنکه در صاورت معلاوم
بودن مکفول ،از طرظ او بدهياش را بپردازد و ميتواند براي دریافت آن باه وي مراجعاه
کند و اگر مکفول مزهول باشد ،آنگونه که چارهای جز حاضار کاردن وجاه ماورد نظار
نباشد ،باید آن را پرداصت کند؛ مگر اینکه بمیرد .در ای صورت چیزي بر عهدۀ او نیست.
در مسند زید ،روایت ذیل نقل شده است...« :زید ب علي ،ع ابیه عا جاده ،عا علاي
(رضي هللا عنهم) :ان رجال کفل لرجل بنفا رجل فحبسه حتي جاء به( ».البقال.)197 ،
یعني شخوي کفیل شخص دیگري شد ،حضرت علي او را زنداني کارد تاا وي را حاضار
نمود .ای روایات صاراحت دارد در حابا کفیال ،تاا زماانی کاه مکفاول را بیااورد .در
وسائلالشیعه آمده است« :محمد ب الحس باسناده ع محمد ب علي ب محبوب ،عا
الحس ب موسي الخشّاب ،ع غیاث ب کلّوب ب قیا بزلي ،عا إساحاق با عّماار،
ع جعفر ،ع أبیه أنّ علیا(ع) اتي برجل کفل برجل بعینه ف صذ بالمکفول فقال :احبساوه
حتّي ی تي بواحبه» (حر عاملي .)296/29 ،به اسناد شیخ طوسي از محمد با علاي با
محبوب ...از امام صادق(ع) از پدرش امام بااقر(ع) از حضارت علاي(ع) ،ماردي را کاه باراي
بدهي ،شخص دیگری را کفالت کرده بود و بعد در مقابل مکفول دستگیر شده باود ،نازد
امیر المومنی (ع) آوردند .آن حضرت فرمود :او را حبا کنید تا رفیقش را بیااورد .عالماه
مزلسي در مالذاالصیار در مورد ای روایت ميگوید :ای روایت حس یاا موثاق اسات و
دربارۀ کلمۀ «بعینه» عالمه پدرم ميگوید :منظور از آن ،ایا اسات کاه تا و بادن او را
کفالت کرده بود .البته ميتوان آن را بعینه ا به کسر عی ا صواناد و منظاور از آن ،ایا
است که به جهت معاملۀ سلف یا نسیه کفالت کرده بود ا سخ پدرم پایاان یافات ا بااء
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در عبارت «بالمکفول» سببیه است و منظور آن است که کفیل به سبب مکفاول دساتگیر
شده بود» (مزلسي .)999/3 ،در وسائل الشیعه چهار روایات آماده کاه حضارت علاي
کفیلي را که از دیگري کفالت مي کرد ،حبا مايکارد تاا مکفاول را حاضار کناد (حار
عاملي .)296/29 ،فقهاي شیعه به روایات مزبور استناد کردهاند .اینان در مورد کفیلي که
از تحویل دادن مکفول صودداري کند ،باه حابا وي چنای فتاوا دادهاناد کاه :قاضاي
ميتواند کفیل را زنداني کند تا زماني که مکفول را حاضر کناد یاا بادهي را بپاردازد .در
صورتي که اداي حق از جانب وي امکان داشته باشد ،مانند بدهي ،ولي اگر امکان نداشته
باشد ،مانند قواص یا زوجیت یا ادعاي جرمي باشد که موجب حد یا تعزیر است ،کفیال
ملزم صواهد شد که در صورت امکان ،مکفول را حاضر کند و قاضاي نیاز مايتواناد او را
براي احضار مکفول مزازات کند .همچنان که در مورد کسي که توان اداي حقای را دارد
ولي امتناع ميورزد ،همی حکم جاري است .اما اگر کفیل نتواند مکفول را حاضار کناد،
در صورتي که حق ادعایي داراي بادل باشاد مانناد :دیاه در قتال گرچاه عماد باشاد و
مهرالمثل زن؛ باید بدل آن را بپردازد و گفته شده است :هرگاه مکفولٌله صواستار احضاار
مکفول باشد ،باید کفیل را به حاضر کردن مکفول ملزم کرد حتي اگر حق ،توسط کفیل،
پرداصتشدنی باشد؛ چون منظور از کفالت ،در اداي حق منحور نیست ،ایا نظار قاوي
است و بر فرض اینکه حق مورد کفالت ،مال باشد و کفیل آن را ادا کند ،چنانچاه باا اذن
مکفول ادا کرده باشد ،ميتواند براي دریافت آن به او مراجعه کند و نیز همچنای اسات
اگر بدون اذن وي حق را بپردازد و کفالتش باا اذن مکفاول باشاد ،ولای احضاار مکفاول
امکان نداشته باشد .در غیر ای دو صورت ،کفیل حق رجوع ندارد (شاهید ثاانی،2936 ،
ج  .)291-291 :1شیخ صدوق فرموده است« :اگر کسي بار دیگاري حقاي داشات و تاو
کفالت او را کردي ،بر توست که او را تحویل دهي و اگر او را با مال ،ضامانت کاردي آن
مال به عهدۀ توست» (اب بابویه .)972 :شیخ طوسي گفته است« :هر کا بر دیگاري تاا
زماني معی بدن شخص ثالثي را ضمانت کند (کفالت کند) ...و بعد در زمان تعیی شاده،
وي را تسلیم نکند ،مضمونٌله (مکفولٌله) حق دارد او را حبا کند تا مضمون (مکفاول)
را حاضر نماید و یا از عهدۀ پرداصت حقي که بر عهدهاش است برآیاد» (طوساي ،بایتاا:
 .)929شیخ طوسي در کتاب مبسوا؛ آزاد کردن کفیل را مقید به تحویل مکفاول کارده
است و در کتاب «صالظ» به حبا دایم کفیل توریع کرده است .بهنظار مايرساد ایا
تنها در مورد قتل و مفاسد اقتوادي کالن صدق ميکند .ایشان در «مبسوا» گفته است:
(ع)
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« اگر کسي دیگري را در برابر کسي کاه از وي طلباي دارد یاا مادعي ماالي نازد اوسات،
کفالت کند ...مکفاولٌلاه مايتواناد از او تسالیم وي را بخواهاد ،اگار او را تسالیم کارد،
بريالذمه ميشود و اگر از تسلیم او امتناع کرد ،حبا مايشاود تاا او را تحویال دهاد»
(همو ،المبسوا )997/1 ،و در کتاب صالظ گفته است« :اگر کسي کفالت دیگري کناد و
مکفولٌعنه غایب شود که جاي اصتفاي او دانسته شود ،کفیل باه حاضار کاردن او الازام
ميشود و به او به مقدار رفت و آمدن براي احضارش مهلات داده مايشاود .اگار بعاد از
سپري کردن ای مدت وي را حاضر نکند ،حبا دایمي ميشود تاا او را حاضار کناد یاا
بمیرد و همۀ کساني که کفالت را مزاز دانستهاند ،چنی فتاوا دادهاناد» (هماو ،الخاالظ،
 .)919/9یحیي ب سعید میگوید :مزازات کفیل در حبا وي منحور اسات و چیازي
دیگر از حق و مال بر عهدۀ او نیست (حلي .)909 :شیخ بهایی میگوید :مزاازات کفیال
در صورت عدم حاضر کردن مکفول حابا یاا پرداصات حقای کاه بار عهادهاش اسات
میباشد (عاملی )119 ،سالر دیلمی در مراسم قائل به حق کفیل بر کفالت عقادی اسات
و در صورتی که به مضمون کفالت عمل نشود ایشان گفته است« :کفالت بر دو نوع است:
کفالتي که عقدي آن را اقتضا کرده است و کفالت قهري .کفالت عقدي بدان گوناه اسات
که با بدن صود از دیگري تا زمان معیني کفالت ميکند و آنگاه که زمان آن فرا ميرساد.
در صورتي که کفیل ،مکفولٌعنه را حاضر نکرد ،او را حبا ميکند تا او را حاضار کناد و
یا حق را پرداصت کند» (سالر دیلمي .)100 :به نظر محقق حلي :اگر کفیل ،مکفاولٌعناه
را بهطور کامل تحویل ندهد و از تسلیم وي صودداري کند ،مزازاتش حبا است تاا وي
را حاضر نماید؛ یا بدهي که بر عهدهاش است را بپردازد (محقق حلي ،شارایعاالساالم ،ج
 .)229 :1عالمه حلي در تذکرةالفقهاء گفته است« :اگر کفالت حاالّ یاا مادتدار باشاد و
زمان آن سر رسیده باشد ،اگر مکفول حاضر باشد ،بر کفیل واجب است او را حاضر کناد.
در صورتي که مکفولٌله تقاضا کند ،اگر او را حاضر کرد چه بهتر و گرنه حبا ميشاود و
اگر مکفولٌعنه غایب باشد ،چنانچه جاي او معلوم و برگرداندن او از آنها ممک باشد ،باه
کفیل به اندازۀ رفت و آوردن او مهلت داده ميشود ،اگر آن مهلت ساپري شاد و بادون
عذر او را نیاورد ،زنداني ميشود .او فوري بدون مهلت حبا نميشاود ،هماۀ اهال علام
چنی فتوا دادهاند .ولي اگر غایب منقطع باشد ،یعني جایش شناصته نشود و صبري از او
نباشد ،کفیل به احضار او مزبور نميشود؛ زیرا امکاان نادارد و چیازي هام بار عهادۀ او
نیست ،زیرا او کفالت ماال نکارده اسات» (عالماه حلاي ،تاذکرةالفقها  .)201 :1صااحب
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مفتاحالکرامه پا از نقل کالم عالمه حلي گفته است« :همانگونه کاه در نهایا  ،سارائر،
شرائعاالسالم ،المختورالنافع ،تحریراالحکام ،ارشاد ،لمعاه و الروضاهالبهیا آماده اسات،
ظاهر عبارات ای کتابها آن است که اگرآنچه بر او بوده ،پرداصات کناد ،بار مکفاولٌلاه
واجب است آن را بپذیرد و کفیل بريالذمه ميشود و در تذکرةالفقهااء و جاامعالمقاصاد
آمده است :اگر مکفولٌله به پرداصت مال راضي نشود و احضار او را مطالبه کند ،قاضي او
را به تسلیم مکفول الزام ميکند» (عاملي حسینی ،ج  .)191 :9ساپا در توضایع کاالم
عالمه حلي در قواعداالحکام گفته است :بهوسیلۀ کفالت سعي در حاضار کاردن مکفاول
واجب ميشود ،پا اگر او را تحویل نداد ،تنها حبا ميشود نه چیازي دیگار» (هماان:
 .)113صاحب حدائق گفته است« :بعضي از اصحاب امامیاه چنای ذکار کاردهاناد :اگار
تسلیم مکفول ممک نباشد ،از اصبار پیشی معلوم گردید که قاضي ميتواند او را زنداني
کند تا وي را حاضر نماید و نیز ميتواند او را برای امر مزاازات نمایاد ،هماانطاور کاه
دربارۀ هر کا که از اداي حق صودداري کند ،چنی است ،ولي ای حکام اشاکال دارد؛
زیرا نهایت آنچه اصبار پیشی بر آن داللت دارد ای است که باید او را زنداني کرد تا وي
را حاضر کند و ای در مزازاتش کافي است ،پا مزاازات دیگاري عاالوه بار حابا او،
معنایي ندارد؛ زیرا شرع در مورد آن اذني نداده است» (بحراني ،ج  .)69 :12به نظار اماام
صمیني(ره) هر کا حق مالي به عهدهاش باشد ،کفالت به بدنش صحیع است و علام باه
مقدار آن مال شرا نیست ،ولي باید مال در ذمهاش ثابت باشاد و اگار کفیال از تحویال
دادن مکفول صودداري کند ،قاضي او را حبا ميکند تا اینکه او را حاضر نماید یا آنچاه
را باار عهاادۀ اوساات ،ماننااد باادهي ،ادا نمایااد (موسااوی صمینااي ،ج  99 :1و  .)96در
وسیلهالنزاة آمده است« :اگر کفالت با تمام شرایطش محقق گردد ،در صورتي که کفالات
مطلق یا فوري باشد ،براي مکفولٌله جایز است که مکفول را فوري از کفیل مطالباه کناد
و در صورتي که کفالت مدتدار باشد ،بعد از فرا رسیدن موعاد ،چنای حقاي را صواهاد
داشت ،اگر کفیل مکفول را حاضر کرد و در اصتیار او گذاشت ،آنچنان که مکفولٌله بار او
دسترسي داشته باشد ،از آنچه که بر عهدهاش است ،باريالذماه مايشاود و اگار امتنااع
ورزید ،مي تواند از قاضي حبا او را بخواهد تا وي را حاضر نماید یا آنچه بر عهدۀ اوست،
بپردازد .ولي اگر غایب باشد ،چنانچه جاي او معلوم و برگرداندن او از آنزا ممکا باشاد،
به کفیل به اندازۀ رفت و آوردن او مهلت داده ميشود .اگر آن مهلت سپري شد و بادون
عذر او را نیاورد ،حبا ميشود» (اصفهاني ،ج  .)216 :1در مواردالسز آمده است« :اگار
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کفیل از تحویل دادن مکفول صودداري کند ،قاضي او را بادان الازام مايکناد ،اگار نیاز
صودداري کرد مکفولٌله ميتواند حبا او را از قاضي تقاضا کند تا زمااني کاه بادهکار را
حاضر کند یا آنچه که بر عهدهاش است ،بپاردازد البتاه در صاورتي کاه اداي آن بارایش
امکان داشته باشد ،مانند پرداصت بدهي» (طبساي ،باه نقال از ذصیرةالواالحی .)191 :
صاحب جواهرالکالم در ذیل کالم محقق حلي گفته اسات« :اشاکال و صالفاي نیسات در
اینکه مکفولٌله ميتواند مکفولٌعنه را از کفیل باه صاورت فاوري مطالباه کناد ،اگرچاه
کفالت او مطلق یا فوري و بدون مهلت باشد و اگر کفالت مهلتدار باشد ،پا از انقضااي
مهلت ميتواند مطالبه کند .سپا اگر او را به نحو کامل تحویل داد ،بهطوري که صاحب
حق دسترسي به او داشت ،ذمهاش از آنچه بر عهدهاش است ،بري ميشود ...اگر کفیل از
آن صودداري نمود ،ميتواند او را حبا کند ،بلکه ميتواند به سبب آن مزازاتش کند تاا
وي را حاضر نماید یا آنچه بر عهدۀ اوست ،ادا کند ،چنانچه در نهای شیخ طوسي ،سارائر
اب ادریا ،مختورالنافع محقق حلي ،تحریر عالمه حلي ،ارشاد ،مونف و الروضا البهیا
آمده است» (نزفي.)223 /16 ،
 .6.2تخییر کفیل بین احضار مكفول و پرداختن وجهالكفاله
سؤالی که اینزا مطرح میشود ای است که آیا مختار گذاشت کفیال بای اینکاه وجاه
بدهی را پرداصت کند یا شخص مکفول را حاضر کناد ،جاایز اسات طبساي مايگویاد:
«آنچه گفته ميشود که تخییر بی احضار مکفول و اداي آنچه بر عهدۀ اوست در روایاات
گذشته ،به جز روایت دعائماالسالم ،نیامده است چون گااهي مکفاول مقواود و غرضاي
دارد که به اداي مال تعلاق نمايگیارد ،یاا اینکاه آن را از کساي دیگار غیار از مکفاول
نمي صواهد در صورتي که کفالت در غیر ماال باشاد و گرناه در صاورتي کاه کفالات باه
مال تعلق گرفته باشد ،تردیدي در ایا نیسات کاه کفالات باا پرداصات دیا از جاناب
کفیل منحل ميشود ،همانطور که با تحویل دادن مکفاول یاا باا اباراي مکفاولٌلاه ،یاا
با مرگ مکفول ،یا با رفع ید مکفولٌله از کفالت منحل ميشاود .باا ایا وضاعیت دیگار
جایي براي ای اشکال باقي نميماند .عالوه بر آن احتمال مايرود کاه روایات باه ماورد
غالب ،نظر داشته باشد که کفیل مال را پرداصات نمايکناد ،چنانچاه در مفتااحالکراماه
چنی احتمالي داده است» (طبسي .)191 :صااحب جاواهر باه مساللۀ تخییار و مختاار
گذاشت کفیل در اینکه شخص مکفول را حاضر کند یا صود شخواً وجه بادهي او را باه
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مکفولٌله بپردازد ایراد گرفته و گفتاه اسات« :هماانگوناه کاه مالحظاه کردیاد ،مختاار
گذاشت کفیل در اینکه شخص مکفولٌعنه را حاضر کند و یا صود شخواً وجاه بادهي او
را به مکفولٌله بپردازد ،در روایات وجود نداشت ...ممک است مکفولٌله مقوودي داشاته
باشد که با پرداصت بدهي توسط کفیل تحقق نپذیرد و یاا اینکاه حاضار نباشاد آن را از
غیر مکفول بپذیرد (همان).
نقد اظهارات صاحب جواهر

به نظر ميرسد که اظهارات صاحب جواهر در مختار بودن کفیل در احضاار مکفاول و یاا
پرداصت وجه بدهي به ای دالیل دارای صدشه است:
الف) روایت دعائماالسالم هرچند که از نظر سند با روایاات حابا کفیال ،همسان
نیست ،موافق عرظ و عادت است؛ چون در مسللۀ کفالت ،مقتضاي بنااي عقاال جاز ایا
نیست که کفیل یا شخص مکفول را حاضر کند یا طلاب شاخص شااکي را بپاردازد .لاذا
روایت دعائم مبی و مکمل آن روایات است ،نه معارض آنها.
ب) اینکه مکفولٌله و شاکي بر ذمۀ مکفول (بدهکار) حقي جز ایا نادارد کاه بادون
کمتری زیان ،طلب صود را بگیرد و ای حق در صورت پرداصت کفیل نیز کاامالً تا می
شده است .همانطور که شخص بدهکار ميتواند بدهي صود را شخواً به طلبکار بپاردازد
یا از طریق قاصد و ی فرد واسطه ،آن را ادا کند و در هر دو صورت بريالذمه میشاود؛
لذا در صورتي که کفیل نیز به نیابت او آن را بپردازد ،بريالذمه صواهد شد.
ج) اما اینکه صاحب جاواهر گفتاه اسات« :ممکا اسات از احضاار شاخص مکفاول
غرض دیگري نیز در کار باشد» ای مطلب نیز استوار به نظر نمايرساد ،باراي اینکاه در
صورت موداق پیدا کردن ای فارض اا کاه مواداق آن فعاالً متواور نیسات ا جنباۀ
استثنایي دارد و آن را نميتاوان باهصاورت قاعادهای کلاي در آورد و باه هماۀ ماوارد و
موادیق کفالت عمومیت داد .لذا با توجه به مطالب یاد شده و با در نظار گارفت روایات
دعائماالسالم ،ميتوان گفت :روایاتي که در آنها فقط «حکم باه زناداني شادن کفیال تاا
احضار مکفول» آمده و به مسللۀ «تخییر او» اشاره نشده است ،به ماوردي انواراظ دارناد
که شخص کفیل از پرداصت وجه مورد نظر که بر ذمۀ مکفاول واجاب اسات ،صاودداري
کند و در صورت عادم صاودداري او از ایا عمال ،ضارورتي نادارد او را زناداني کنناد»
(منتظري ،ج  222 :1و .)221
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 .7.2بری شدن کفیل از تعهد
در صووص برائت کفیل ،باید به همان موارد گفته شاده در قاانون مادنی در ذیال ماادۀ
 716اشاره کرد .میتوان گفت اکثر قریب به اتفاق فقها در ای ماوارد نظار واحاد دارناد.
ای ماده مقرر میدارد :در موارد ذیل کفیل بری میشود:
الف) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
ب) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخواً حاضر شود؛
ج) در صورتی که مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفولٌله بر او دارد ،بری شود؛
د) در صورتی که مکفول ،کفیل را بری کند؛
ه) در صورتی که حق مکفولٌله به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
و) در صورت فوت مکفول (.)213
از آنزا که کفالت قهری در مقابل کفالت عقدی قرار دارد ،میتوان گفت که وقوع ای
موارد در صووص کفالت قهری هم صادق است؛ اما آیا در صاورت فاوت مکفاول ،کفیال
قهری هم بری صواهد شد یا صیر باید گفت در چنی صورتی کفیل قهری از تعهد باری
نمیشود و باید از عهدۀ صسارت وارده برآید ،اعم از اینکه حق ،ماادی یاا معناوی باشاد.
مستند ای قول روایتی است که آن را در صووص قتل عمد ا در مبحث قبل ذکر شاد ا
که میگوید :اگر قاتل مُرد و کفیل در زندان بود ،باید دیه را بپردازد .در کفالت قهری ،باه
همان دالیل گفتهشده در مبانی فوق و همچنی بهدلیال مسالولیت مادنی (ماادۀ ،912
 907و  )991فرد باید از عهدۀ صسارت وارده برآید و در مواردی کاه دادگااه الزم بداناد،
میتواند او را عالوه بر صسارت مالی به حبا نیز محکوم کند.

نتیجهگیری
در ای پژوهش نتایج زیر بهدست آمده است:
الف) کفالت عقدی در جایى صادق است کاه فاردی باا اراده و اصتیاار صاود احضاار
دیگرى را تعهد کند .در بعضى موارد با اینکه شخص در قراردادی ،به احضار کسى تعهاد
نکرده است ،قانون بر او حکم مىکند که باید آن شخص را احضار کند وگرنه ماال ماورد
تعهد او را باید بپردازد .در چنی مواردى ای کفالت را کفالت حکمى یا قهرى مىنامند.
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ب) کفالت قهری از سوی افراد مختلف اعام از ضاابطان دادگساتری تاا افاراد عاادی
تحققپذیر است و شاید به انحای مختلف واقع شود؛ از قبیال فاراری دادن ،تعلایم روش
فرار ،تعلیم نوع دفاع ،حیله و هر علتی که باه واساطۀ آن بتاوان اساباب رهاایی و آزادی
مزرمان را فراهم کرد.
ج) موادیق کفالت قهری :از جملۀ آن؛ یااد دادن و نشاان دادن راه فارار باه مکفاول
توسط فرد یا افراد یا افرادی با حیله یا تقویر و کوتاهی در انزام وظیفاه ،سابب آزادی و
رهایی مزرم و بدهکار میشوند ،مانند نگهبان زندان یاا ما مور در حای اجارای وظیفاه
صواه بهصورت عمد باشد یا بهدلیل کوتاهی کردن در انزام وظیفه یا فرد یا افرادی با زور
سبب فرار کسی که حقی به عهدهاش است از دست نیروی انتظامی و دادگاه شوند یا صود
کفیل سبب صارج کردن مکفول از دست مکفولٌله شود ،صواه با تبانی یا بدون تبانی.
د) با توجه به اینکه موادیق و ماوارد کفالات قهاری اماروزه باه شاکل چشامگیری
در جامعه رخ میدهد ،بایاد بررسای جادی صاورت گیارد؛ چارا کاه اصاذ وجاهالکفالاه
در صووص فراری دادن مزرم در بیشتر موارد جبرانشادنی نیسات ،چاه بساا بسایاری
از جرایم ،با پاول جبارانپاذیر نیساتند .از ساوی دیگار در بسایاری از روایاات ،حابا
را بهعنوان حربهای برای احضار مکفول قرار دادهاند ،ولی اماروزه از ایا روش در قاانون،
کم استفاده میشود که ای صود بیاعتماادی ،ضاعف و ساوءاساتفاده از قاانون را بارای
جامعه در پی صواهد داشت.
ه) بسیاری از فقها به حبا کفیل قائل شدهاند و توریع کردهاند به اینکاه :کفیال در
زندان باقي ميماند تا زماني که مکفول را حاضر کند و گفتهاند :چیزي دیگار مانناد اداي
حقّ به عهدۀ وي نیست .نظر ای دسته از فقها با مفاد بعضاي از روایاات ،یکساان اسات.
دستۀ دیگری از آنان قائل به تخییر شدهاند .به ای معنا که کفیل ،مختاراست مکفاول را
احضار کند واگر از آن صودداري کرد و زنداني شد ،ميتواناد شخوااً وجاه بادهي را باه
مکفولٌله پرداصت کند و آزاد شود .روایتي که در «دعائماالسالم» آمده است بر ایا نظار
داللت دارد .به نظر ميرسد نظر درستي است؛ زیرا عرظ و بناي عقاال جاز ایا را اقتضاا
ندارد ،چون اگر کفیل به جاي مکفولٌعنه ،حق مکفولٌلاه را ادا کناد ،دیگار حقاي باراي
مکفول باقي نميماند.
و) در صورتی که ادای مورد کفالت از جانب کفیل (صواه کفیل قهری باشد یاا کفیال
عقدی) ممک نباشد ،مانند قواص ،حد و زوجیت (در صاورتی کاه زوجاه صااحب حاق
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باشد و ادای حق زناشویی نکند) قاضی کفیل را به حاضر کردن مکفول ،الزام مایکناد و
اگر احضار مکفول ممک نباشد ،ولی بدل داشته باشد ،مانناد دیاۀ قتال ،پرداصات دیاه
کفایت میکند.

کتابشناسی

قرآن کریم.
[ .]2اب بابویه ،محمد ب على،)2129( ،م ال یحضره الفقیاه ،چاا اول ،قام ،دفتار انتشاارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم.
[ .]1اب منظور )2121( ،ابو الفضل ،جمال الدی  ،محمد ب مکرم ،لغت نامه،چا سوم ،بیاروت
دار الفکر للطباع و النشر و التوزیع (دار صادر).
[ .]9اصفهاني ،ابوالحس ) ( ،وسیل النزاة ،نزف مطبع االداب.
[ .]1البقال ،عبدالعزیز )2939( ،مسندزید ،بیروت ،دارالکتب العلمی .
[ .]9بحراني ) ( ،یوسف ،الحدائقالناضرة ،قم ،نشرجماع المدرسی .
[ .]6بروجردى ،آقا حسی طباطبایى )2113( ،منابع فقه شایعه ،مترجماان :مهادی حساینیان
قمى ودیگران،چا اول ،تهران ،انتشارات فرهن سبز.
[ .]7بیهقی ،أبوبکر أحمد ب الحسی  )2911( ،السن الکبرى ،حیدرآباد ،مزلا دائرةالمعاارظ
النظامي.
[ .]2تمیمی مغربی ،نعمان ب محمد )2929( ،دعائم اإلسالم ،چا دوم ،قم ،مؤسس آل البیات
علیهم السالم.
[ .]3جعفری لنگارودی )2970( ،محماد جعفار ،حقاوق مادنی عقادکفالت ،چاا اول ،تهاران،
گنج دانش.
[ .]20حائرى ،على ب محمد طباطبایى )2122( ،ریاض المسائل في تحقیق األحکاام بالادالئل،
چا اول ،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
[ .]22حائرى ،محمد مزاهد طباطبایى ) ( ،کتاب المناهل ،چاا اول ،قام ،مؤسساه آل البیات
علیهمالسالم.
[ .]21حلي( ،محقق) جعفر ب الحس  )2923( ،شرائع االسالم ،مطبع اإلداب ،النزف االشرظ.
[ )2122( ---------- .]29المختورالنافع في فقه اإلمامي ،قم،چا ششم ،مؤسسا المطبوعات
الدینی .
[ .]21حلي ،یحیي ب سعید ) ( ،الزامع للشرائع ،قم ،مؤسسه سید الشهداء.

کفالت قهری و آثار آن در فقه

137

[ .]29حلّى ،مقداد ب عبدهللا سیورى )2101( ،التنقیع الرائع لمختورالشارائع ،چاا اول ،قام،
انتشارات کتابخانه آی هللا مرعشى نزفى.
[ .]26حلّى (عالمه) ،حس ب یوسف ب مطهراسادى  )2121( ،تاذکرةالفقهاء ،چاا اول ،قام،
مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
[ .]27دیلمى ،سالّر،حمزةب عبدالعزیز )2101( ،المراسم العلوی و األحکاام النبویا  ،چاا اول،
قم ،منشورات الحرمی .
[ .]22سبزوارى ،على مؤم قمّى ،)2112( ،جامع الخاالظ و الوفااق بای اإلمامیا و بای أئما
الحزاز و العراق ،چا اول قم ،زمینه سازان ظهور امام عور علیه السالم.
[ .]23سرصسي ،محمد ب أحماد با أباي ساهل شاما األئما  )2121( ،المبساوا ،بیاروت،
دارالمعرف .
[ .]10شافعي ،أبو عبد هللا محمد ب إدریا )2120( ،االم شافعی ،دار المعرف  ،بیروت.
[ .]12طباطبائي ،سیدعلي ب سیدمحمد )2900( ،ریاض المسائل في بیان احکام الشرع ،تهران،
المکتب االسالمی .
[ .]11طبسي ،نزم الدی  )2122( ،موارد السز فاي النواوص و الفتااوي ،قم،مکتاب االعاالم
االسالمي.
[ .]19طریحى ،فخر الدی  )2126( ،لغتنامه ،چا سوم ،تهران ،کتابفروشى مرتضوى.
[ .]11طوسي ،محمد ب الحس  ) ( ،النهای  ،قم ،نشر قدس محمدي.
[ )2111( ،---------- .]19الخالظ ،موسس النشر االسالمي التابع لزماع المدرسی  ،قم.
[ )2127( ،---------- .]16المبسوا في فقه االمامی  ،تهران ،نشر صدوق.
[ .]17طوسى ،محمد ب على ب حمزه )2102( ،الوسایل إلاى نیال الفضایل  ،چاا اول ،قام،
انتشارات کتابخانه آی هللا مرعشى نزفى(ره).
[ .]12عاملى (شهید ثانى) ،زی الدی ب على )2129( ،مسال األفهام إلى تنقیع شرائع ،چاا
اول ،قم اإلسالم ،مؤسس المعارظ اإلسالمی .
[ )2936( ،----------- .]13الروض البهی في شرح اللمعه الدمشقی  ،توحیع و تعلیق ساید
محمد کالنتر ،قم،انتشارات علمیه.
[ .]90عاملي ،بهاءالدی  ) ( ،جامع عباسي ،تهران ،مؤسس منشورات الفراهاني.
[ .]92عاملى کرکى (محقق ثانى) ،على ب حسی  )2121( ،جامع المقاصد فاي شارح القواعاد،
چا دوم ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم.
[ .]91عاملى ،محماد با حسا  (2103) ،وساائل الشایع  ،چاا اول ،قم،مؤسسا آل البیات
علیهمالسالم.

132

نشریه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال چهل و ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931

[ .]99عاملى ،جواد ب محمد حسینى )2123( ،مفتاح الکرام في شارح قواعاد العالّما  ،چاا
اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم.
[.]91
[.]99
[.]96
[.]97
[.]92
[.]93
[.]10
[.]12
[.]11
[.]19
[.]11

کلینى ،محمد ب یعقوب ب اسحاق )2107( ،الکاافی ،چاا چهاارم تهاران ،دار الکتاب
اإلسالمی .
مزلسي ،) ( ،محمدباقر ،مالذاالصیار ،قم ،مکتب السیدالنزفي.
مشکینى میرزاعلى )2926( ،موطلحات الفقه ،قم ،انتشارات الهادی.
مکارم شیرازى ،ناصر )2117( ،استفتاءات جدید ،چا دوم ،قم ،انتشارات مدرساه
امام على ب ابى طالب علیه السالم.
موسوی صمینى ،سید روح اللّه موسوى )2119( ،تحریر الوسیله ،ترجماه علای اساالمى،
قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه.
منتظری ،حسی على )2103( ،مبانى فقهى حکومت اسالمى ،مترجم :صلواتى ،محمود و
شکورى ،ابو الفضل ،چا اول ،قم ،مؤسسه کیهان.
منوور ،جهانگیر )2930( ،قانون مدنی ،تهران ،نشر دیدار.
نزفى (کاشفالغطاء) ،حس ب جعفرب صضر )2111( ،أنوارالفقاه  ،نزف اشرظ ،مؤسسه
کاشف الغطاء.
نزفى (صاحب الزواهر) ،محمد حس  )2101( ،جواهر الکالم في شارح شارائع اإلساالم،
چا هفتم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي.
نورى ،حسی ب محمد تقى )2102( ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،چا اول،
قم ،مؤسس آل البیت علیهم السالم.
قانون ایی دادرسی کیفری.

