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Child protection guaranteed in Algerian law

محاية الطفل املكفول يف القانون اجلزائري

سعيدان أمساء .أستاذة حماضرة (أ)  .جامعة اجلزائر1
املخلص
ىناؾ فئة من األطفاؿ زلرومة من الوسط العائلي ألسباب كثریة ،ولقد اعتمد ادلشرع اجلزائري خیار الكفالة
قصد التكفل هبم ،واليت تعترب أحسن وسیلة حلمایة األوالد القصر ادلتخلى عنهم أو ادلولودین عن طریق عالقة غری
شرعیة .فالكفالة ىي نظاـ قانونی یتمثل يف قیاـ شخص ابلتكفل بشخص آخر ضمن شروط قانونیة ،فهي
تسمح برعایة األطفاؿ واألیتاـ وإعطائهم فرصة العیش الكرًن مثل ابقي األطفاؿ يف إطار قانوين .ولتفادي أي
ذباوز يف حق الطفل أو أي استغالؿ لو ،وضع ادلشرع شروطا وإجراءات زلددة وصارمة تضمن ربقیق اذلدؼ
ادلرجو من الكفالة ،أال وىو القیاـ على سبیل التربع بولد قاصر من نفقة ورعایة وتربیة ،فالبد أف یكوف الكفیل
مسلما ،عاقال ،قادرا مادای وصحیا .وتكوف الكفالة لصاحل الولد ادلعلوـ النسب أو رلهولو ،برضا والدیو إف كاان
موجوداف ،ودبوجبها خيوؿ للكفیل الوالیة على ادلكفوؿ ومنو احلق يف صبیع ادلنح العائلیة وادلدرسیة ،وأیضا احلق يف
اللقب العائلي ،دوف أف یشكل ذلك نسبا أو تبين ،كما ديكن التوصیة لو يف حدود ثلث الًتكة .وتنتهي الكفالة
ببلوغ ادلكفوؿ سن الرشد أو بطلب من الوالدین إذا أذف القاضي بذلك مراعاة دلصلحة الطفل ،أو بتخلي الكفیل،
أو يف حالة وفاتو ،إذا مل یقبل الورثة ابلكفالة.
الكخلمات املفتاحية :نظاـ الكفالة ،الكفیل ،الطفل القاصر.
Abstract
There is a category of children deprived of the family center for many reasons. The Algerian
legislature has adopted the option of sponsorship in order to protect them. It is considered an
appropriate means of protecting abandoned minors or born through an illegal relationship. A
bail is a legal system for a person to be covered by another person under legal conditions. It
allows the care of children and orphans and gives them the opportunity to live like children in a
legal framework. In order to avoid any abuse or exploitation of the child, the legislator has set
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strict and strict conditions and procedures to ensure that the goal of sponsorship is met, namely,
to donate a minor child for maintenance, care and education. The guarantor must be Muslim,
reasonable, financially and physically capable. The sponsorship is in favor of the child known or
unknown, with the consent of the parents if they exist, under which the sponsor is entitled to
the state of the sponsor and from him the right to all family and school grants, as well as the right
to the family title, without the proportions or adoption, The estate. The guarantee ends with
the arrival of the guarantor at the age of majority or at the request of the parents if the judge so
permits in the interest of the child, the rescission of the guarantor or, Or in case of death, if heirs
do not accept bail.
Keywords: Sponsorship system, sponsor, minor child.

املقدمة:
تعترب األسرة النواة األوىل للمجتمع وتتكوف من أشخاص ذبمعهم صلة الزوجیة أو صلة القرابة ،إال أف ىناؾ
فئات يف اجملتمع زلرومة من العائلة ألسباب كثریة اجتماعیة أو اقتصادیة .حیث انتشرت ظاىرة األوالد الذین مت
إنكارىم والتخلي عنهم ،سواء كاف األبواف معلومني ومل یقدرا على رعایة ابنهم وتربیتو لظروؼ أجربهتم على
التخلي عنو وتسلیمو قصد رعایتو دلن یستطیع لذلك اجتماعیا ومادای ،أو قد نكوف أماـ طفل رلهوؿ األبواف أو
أحدمها ،كما قد نكوف أماـ أطفاؿ ضحاای اإلرىاب واجملازر اجلماعیة ،وىم األطفاؿ الذین خلفتهم العشریة
السوداء ابجلزائر ،حیث كانوا يف السابق ینعموف ابحلناف والدؼء ضمن أسرىم .وأماـ ىذه احلاالت ،صلد أنفسنا
أماـ أطفاؿ أبرایء ال ديكن إنكارىم ألف ذلك یعد جردية يف حقهم فهم لیس ذلم ذنب يف ما وقع ذلم ،وحلمایتهم
اذبو ادلشرع اجلزائري يف قانوف األسرة ضلو خیار الكفالة ،للتكفل هبم من الناحیة القانونیة ،وإعطاء فرصة لألوالد
الذین مل حيظوا ابحلناف والسكینة أف یعیشوا يف دؼء عائالت ،حیث یريب الكافل ادلكفوؿ كأنو ولده من صلبو.
فالكفالة تعترب وسیلة مالئمة حلمایة األوالد القصر ادلتخلى عنهم أو ادلولودین عن طریق عالقة غری شرعیة .ولقد
مت استبعاد التبين ،ابعتباره أمر زلرـ شرعا وقانوان.

1

 -1قديري سوسن ،الكفالة عمى ضوء قانون األسرة الجزائري ،مذكرة مكممة من متطمبات لنيل شهادة الماستر ،تخصص8
قانون دولي وحقوق اإلنسان ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،السنة الجامعية ،2015/4102 8ص  10وما يميها - .وعشة
عقيمة ،الكفالة في قانون األسرة والشريعة اإلسالمية ،مذكرة نهاية التكوين ،المعهد الوطني لمقضاء ،الدفعة الثانية عشر،
السنة الجامعية ،4112 -4110 8ص .01
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والكفالة عرفها ادلشرع األسري يف ادلادة  116بنصو " :الكفالة التزاـ على وجو التربع ابلقیاـ بولد قاصر من
نفقة وتربیة ورعایة ،قیاـ األب اببنو ،وتتم بعقد شرعي".

2

إذف فالكفالة ىي عبارة عن عقد مربـ يف شكل رمسي أو قضائي یهدؼ إىل التعهد أو االلتزاـ ابلتكفل بولد
قاصر ورعایتو وضبایتو وتربیتو تربیة سلیمة مبنیة على أسس أخالقیة ،وتوفری لو كل الظروؼ االجتماعیة واالقتصادیة
اليت تسمح لو حبیاة كردية ومعاملتو معاملة االبن الشرعي ،ابلرغم من أنو ال یوجد يف الواقع أي عالقة أو التزاـ بني

الكافل وادلكفوؿ يف األصل 3.ولقد ثبتت مشروعیة الكفالة يف الشریعة اإلسالمیة يف كثری من اآلایت واألحادیث
النبویة الشریفة.
tأمهیة ادلوضوع تكمن يف أف الكفالة ىي إحدى صور الرعایة البدیلة اليت اعًتفت هبا الشریعة اإلسالمیة
للطفل الذي فقد رعایة والدیو سواء كاف معلوـ أو رلهوؿ النسب ،حیث تتم رعایتو من طرؼ أسرة غری أسرتو
احلقیقیة سواء كانت من أقاربو أو غریبة عنو.
ديكن القوؿ أف موضوع الكفالة ىو من ادلواضیع االجتماعیة اليت ذلا صلة بكیاف األسرة ،فهو ابب من
أبواب اإلحساف والتكافل االجتماعي ،خاصة يف ظل انتشار ظاىرة األوالد رلهويل النسب ،واألطفاؿ ادلتخلى
عنهم .فالكفالة تعد مقصد من مقاصد الشریعة ادلتمثلة يف احملافظة على نفس وماؿ الطفل ادلكفوؿ.
أما أىداؼ البحث فتتمثل يف بیاف النقائص ادلوجودة يف القانوف خبصوص موضوع الكفالة وإزالة اللبس
والغموض الذي یكتنف ىذا ادلوضوع يف بعض النقاط ،والتطرؽ إىل أىم الثغرات اليت غفل عنها ادلشرع اجلزائري،
مع إبراز قیمة ىذا ادلوضوع .فبالرغم من أمهیة الكفالة ،فإف ادلشرع اجلزائري عاجلها يف قانوف األسرة من خالؿ 10
مواد فقط (ادلواد من 116 :إىل  ،)125وتتم الكفالة وفق شروط وإجراءات منصوص علیها يف ادلواد492( :
إىل )497:من قانوف اإلجراءات ادلدنیة واإلداریة.
وذلذا فإف ىذا ادلوضوع یطرح اإلشكالية اآلتیة :كیف تعامل ادلشرع اجلزائري مع الكفالة ،وإىل أي مدى

راعى مصلحة ادلكفوؿ ،وىل وفق يف إحكاـ قواعد الكفالة ،وما مدى صلاعة النظم القانونیة ادلنظمة للكفالة يف
ضبایة الكفیل؟ وسأحاوؿ اإلجابة على ىذه اإلشكالیة من خالؿ اخلطة اآلتیة:
املبحث األول :النظاـ القانوين للكفالة
املطخلب األول :شروط الكفالة
املطخلب الثاين :خصائصها
املطخلب الثالث :إجراءاهتا
 -2األمر رقم 14-13 8المؤرخ في 06 8محرم 0244هـ الموافق لـ 45 8فيفري  4113المعدل لقانون األسرة ،والمنشور بالجريدة

الرسمية عدد 03 8بتاريخ 06 8محرم 0244هـ الموافق لـ 45 8فيفري .4113
 -3مصطفى معوان ،أسباب تحرٌم التبنً وإحالل الكفالة بٌن أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة وقانون األسرة الجزائري ،مجلة المعٌار،
جامعة قسنطٌنة ،2002 ،العدد ،00 :ص .412
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املبحث الثاين :آاثر الكفالة وأسباب انقضائها
املطخلب األول :آاثر الكفالة
املطخلب الثاين :أسباب انقضائها
وسأتبع يف دراسة ىذا ادلوضوع ،ادلنهج الوصفي التحلیلي من خالؿ عرض اجلزئیات ادلراد دراستها ،مع
ربلیل النصوص القانونیة ادلتعلقة ابلكفالة اليت وردت يف القانوف اجلزائري.
املبحث األول
النظام القانوين لخلكفالة

تعترب األسرة ىي الوسط الطبیعي الذي یفًتض أف ینمو فیو الطفل ،وىذا ىو اذلدؼ من الكفالة ابعتبارىا
رعایة بدیلة ،غری أف ربقیق ىذا یتطلب توافر شروط ،وادلرور دبراحل تكوف ربت إشراؼ جهة رمسیة تسهر على
ربریر العقد وتنفیذه إىل غایة انقضائو ،ضبایة دلصلحة الطفل ادلكفوؿ .وال بد ىنا من الرجوع إىل قانوف األسرة
الذي یعد الشریعة العامة يف تنظیم أحكاـ الكفالة .وىذا ما سیتم دراستو يف ىذا ادلبحث من خالؿ ثالثة
مطالب ،أتطرؽ يف األوؿ إىل شروط الكفالة ،وخلصائصها يف ادلطلب الثاين ،أما ادلطلب الثالث فأتناوؿ فیو
إجراءاهتا.
املطخلب األول
شروط الكفالة

یربـ عقد الكفالة بتوافر الشروط ادلنصوص علیها يف ادلادتني 118 :و  119من قانوف األسرة .وىذه
الشروط تتعلق بطريف عقد الكفالة ومها الكافل وادلكفوؿ.
الفرع األول
شروط الكافل
إلبراـ أي عقد ال بد من توافر شروط ،وكذلك احلاؿ ابلنسبة لعقد الكفالة اليت لدیها الصبغة القانونیة،
وعلیو یتطلب األمر إلبرامها توافر شروط معینة .فهناؾ شروط منصوص علیها قانوان ،وىناؾ شروط أخرى غری
منصوص علیها قانوان وتدخل يف نطاؽ االجتهادات القضائیة.
أوال -الشروط املنصوص عخليها قانوان:
تنص ادلادة  118من قانوف األسرة على أنو " :یشًتط أف یكوف الكافل مسلما ،عاقال ،أىال للقیاـ بشؤوف
ادلكفوؿ وقادرا على رعایتو".
یتضح لنا من خالؿ ىذه ادلادة أف الشروط الواجب توافرىا يف الكافل ىي:
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 –1اإلسالـ :جيب أف یكوف الكافل مسلما ،فادلشرع اجلزائري اعترب اإلسالـ شرطا ضرورای يف الكافل ،وابلتايل إذا
تقدـ شخص غری مسلم بطلب كفالة طفل قاصر جزائري فإف طلبو سریفض حىت ولو كاف الكافل جزائري
اجلنسیة .وال یشًتط يف الكافل أف یكوف متحدا يف الدین مع الولد ادلكفوؿ ،وقد قاؿ احلنابلة :إف الوالد أحق
بكفالة ولده ،وإف كاف كافرا مل یتبعو يف دینو ،ألنو زلكوـ إبسالمو ،وألنو ال والیة للكافر على ادلسلم ،لكن یثبت
نسبو منو.
 -2أف یكوف الكافل عاقال :جيب أف یكوف الكافل ابلغا وراشدا متمتعا ابألىلیة الكاملة وغری زلجور علیو ألي
سبب كاف ،طبقا ألحكاـ احلجر ادلنصوص علیها يف قانوف األسرة ،وىذا ألف الكافل مسؤوؿ عن الكفیل من
حیث الرعایة واحلمایة.
 -3أف یكوف الكافل قادرا :ویقصد ابلقدرة ىنا احلالة ادلالیة واجلسدیة للكافل ،أي یكوف قادرا على رعایة
ادلكفوؿ والقیاـ بشؤونو ،كأف یكوف عامال ویتقاضى دخال شهرای یكفیو لتغطیة نفقاتو العائلیة ،وأف یوفر لو الرعایة
ادلعنویة ،كتعلیمو .والبد للقاضي أو ادلوثق التأكد من توافر ىذا الشرط قبل منح الكفالة ،من خالؿ إجراء ربقیق
للتأكد من ذلك ،وكذا للتعرؼ على مدى صحة ادعاءات الكافل وسلوكو يف اجملتمع ،ألف الغایة ىي رعایة
القاصر وضبایتو وحسن تربیتو .ويف ىذا الصدد یطلب القضاة من طاليب الكفالة تقدًن كاشف الراتب الشهري
للتحقق من القدرة ادلالیة ربت طائلة الرفض ،وىذا حلمایة مصلحة الطفل ادلكفوؿ .وىناؾ من قاؿ أبنو جيب أف
یتعدى دخل طاليب الكفالة احلد األدىن لألجر بعد طرح كل األعباء والتكالیف الشهریة ،كما جيب أف یتوافر
طالبا الكفالة على سكن الئق وصحي.

4

اثنيا -الشروط غري املنصوص عخليها قانوان:

لقد أغفل ادلشرع ذكر بعض الشروط اليت جيب أف تتوافر يف الكافل وىي:

 سن الكافل :ال یوجد أي نص قانوين ینص على ىذه ادلسألة ،لكن ديكن القوؿ أنو البد أف یتجاوز سنالكافل سن ادلكفوؿ .ومل حيدد ادلشرع اجلزائري يف قانوف األسرة سن الكافل إال من خالؿ نصو على األىلیة يف
ادلادة 118 :من قانوف األسرة ،وبلوغو سن الرشد  19سنة يف ادلادة  40قانوف مدين.
– جنس الكافل ذكر أـ أنثى :ال فرؽ ىنا بني أف یكوف الكافل رجال أو امرأة .وإذا أقبل أحد الزوجني على

الكفالة ،یتعني موافقة زوج اآلخر – 5.كما سكت ادلشرع عن ذكر جنسیة الكافل ،وىذا ما مسح بوضع بعض
األطفاؿ احملرومني من العائلة عند عائالت أجنبیة مسلمة للتكفل هبم – 6.كما مل ینص ادلشرع على حق

األشخاص ادلعنویة يف الكفالة ،مثل :ادلؤسسات العمومیة ادلكلفة برعایة األطفاؿ ،واذلیئات وادلنظمات واجلمعیات
 –4قديري سوسن ،المرجع السابق ،ص  - .24مصطفى معوان ،أسباب تحريم التبني واحالل الكفالة بين أحكام الشريعة اإلسالمية
وقانون األسرة الجزائري ،مجمة المعيار ،جامعة قسنطينة ،عدد ،17 8سنة  ،4112ص .304 ،307

 -5الغوثي بن ممحة ،قانون األسرة عمى ضوء الفقه والقضاء ،ط ،2.ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2008 ،ص .047
6
- Nadia Ait Zai, la kafala en droit algérien, R.A.S.J.E.R, Université d’Alger, n°4, 1993, P. 798.
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ذات الطابع االجتماعي ،مع العلم أف ىذه الشخصیات ادلعنویة لدیها ذمة مالیة ،وید عاملة وتسیری بشري الئق
ديكنها من التكفل ابألطفاؿ .فمن األفضل النص علیها صراحة يف قانوف األسرة ،أسوة دبا فعل ادلشرع ادلغريب.
الفرع الثاين
شروط املكفول
تنص ادلادة  119من قانوف األسرة أبف الكفالة لیست تبنیا ،وذلذا السبب ال یشًتط أف یكوف ادلكفوؿ
رلهوؿ النسب ،بل قد یكوف أبواه معروفني وعلى قید احلیاة أو أهنما متوفیني فالغایة ىي ضماف تربیة الطفل يف
وسط عائلي حىت یسلم من كل آفة اجتماعیة ،أي أف ىذه ادلادة ربدثت عن رلهوؿ النسب ومعلومو على حد
سواء.
ومل ینص ادلشرع األسري على أي شرط ابلنسبة للمكفوؿ ،ولكن ديكن استنتاج بعض الشروط اليت تبناىا
ادلشرع بطریقة غری مباشرة يف نص ادلادة ،116 :وىي:
أوال -شرط سن ادلكفوؿ :مل حيدد ادلشرع سنا معینة للمكفوؿ ،بل نص فقط على أف یكوف الولد قاصرا ،أي مل
یبلغ سن الرشد  19سنة ،وىذا یعين أف ادلشرع اشًتط أف یكوف ادلكفوؿ قاصرا ،وقد ربط ادلشرع مفهوـ القاصر

ابألىلیة من خالؿ نص ادلادتني 40 :و  42من القانوف ادلدين ،7وحسب ادلادة 40 :الفقرة 02 :من القانوف

ادلدين ،فإف القاصر ىو الشخص الذي مل یبلغ  19سنة ،وببلوغ ىذه السن یصبح كامل األىلیة أي راشدا ،حیث
یصبح إبمكانو القیاـ بشؤونو بنفسو ،وال یكوف حباجة أف یوضع ربت ضبایة الكافل .وكاف على ادلشرع ىنا ربدید
سن ،وجنس القاصر ذكرا أو أنثى.
اثنيا -نسب الطفل ادلكفوؿ :حسب ادلادة 119 :من قانوف األسرة ،فإف ادلكفوؿ قد یكوف معلوـ أو رلهوؿ
النسب .ویكوف الطفل معلوـ النسب إذا كاف لو أبوین معلومني ،وغالبا ما تكوف األسرة الواحدة ىنا متكونة من
عدد كبری من األفراد وسبر بصعوابت مادیة ومعنویة ،فتقوـ العائلة بتقدًن طفل أو عدة أطفاؿ لشخص قصد
كفالتو ،وقد یكوف ىذا الشخص من األقارب .والقاصر رلهوؿ النسب ىو الولد غری معلوـ األب ،أو الذي قاـ
األب الذي انتسب إلیو بنفي نسبو عنو ،ویكوف رلهوؿ النسب مطلقا إذا مل یعرؼ لو ال أب وال أـ .واألطفاؿ
اجملهويل النسب ىم األكثر خضوعا للكفالة.
8

وكل الشروط السالفة الذكر وضعت لتوفری الراحة وتعویض الطفل احلرماف العاطفي ودفئ العائلة.
املطخلب الثاين

 -7األمر رقم 14-13 8المؤرخ في 45 8فيفري  ،4113المنشور في الجريدة الرسمية عدد ،03 8المؤرخة في 45 8فبراير ،4113

المعدل لمقانون رقم 00-62 8المؤرخ في 7 8رمضان  0212الموافق لـ 17 8جويمية  0762المتعمق بقانون األسرة.
- Nadia Younssi Haddad, La kafala en droit Algérien, R.A.S.J.E.R, Université d’Alger, n°4, 1999, P.
16, 17.
 بيدويري كريمة ،الكفالة والتبني ،مذكرة ماستر في الحقوق ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،2013 ،ص .03 ،028
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خصائصها
تتمیز الكفالة بعدة خصائص سبیزىا عن ابقي األنظمة ادلشاهبة ذلا ،مثل احلضانة والتبين ،ديكن إصباذلا فیما
یلي:
أوال -الكفالة التزاـ على وجو التربع :حیث یقوـ هبا الكفیل لرعایة وضبایة الطفل القاصر ،ومعاملتو مثل ابنو
األصلي ،فیما خيص النفقة وادلنح الدراسیة وكل متطلبات احلیاة حسب ادلادة  116من قانوف األسرة .وىذا یعين
أف الكافل ال حيصل على أجرة مقابل الكفالة ،كما أف ما ینفقو الكافل على ادلكفوؿ ال یعترب دینا يف ذمة ىذا
األخری.
اثنيا -الكفالة عقد یضم ثالثة أطراؼ :وىم الكفیل وادلكفوؿ واذلیئة اليت تربـ ىذا العقد مع الكافل ،وىذه اذلیئة
ىي ادلوثق أو القاضي ،وىذا ما نصت علیو ادلادة 117 :من قانوف األسرة أبنو " :جيب أف تكوف الكفالة أماـ
احملكمة ،أو أماـ ادلوثق ،وأف تتم برضا من لو أبوین".
اثلثا -تعترب الكفالة وسیلة لتعویض الطفل احملروـ الدؼء األسري ،حیث دينح الطفل إىل الشخص الراغب يف
التكفل بو ،يف حالة سبتعو جمیع الشروط اليت جيب أف تتوافر فیو ،وىذا ضبایة دلصلحتو.

رابعا -الكفالة عقد شكلي :حبیث ال تقوـ إال إذا أبرمت أماـ موثق ،أو أماـ جهة قضائیة .وىي مؤقتة لیست
مؤبدة ،حبیث تنتهي بتوافر أحد األسباب احملددة قانوان ،كوفاة الكافل ،أو إصابتو إبحدى العوارض اليت ذبعلو غری
قادر على رعایة القاصر ،ومتابعة شؤونو من حجر وعجز بدين وغریىا ،أو حىت إبسقاط الكفالة عنو لعدـ التزامو
دبضموف الكفالة ،ابلتخلي عنها أو دبطالبة الوالدین األصلیني أو أحدمها بعودة ادلكفوؿ إىل والیتهما.
خامسا -ال یًتتب على الكفالة ثبوت النسب وال احلق يف ادلریاث ،حیث یبقى ادلكفوؿ أجنبیا عن األسرة الكافلة
9

وال حيق لو احلصوؿ على مریاث ،بل ديكنو احلصوؿ على ىبة أو وصیة يف حدود الثلث.
املطخلب الثالث
إجراءاهتا

دير عقد الكفالة دبرحلتني ،ادلرحلة التمهیدیة اليت یتم فیها التعبری عن إرادة أبوي الطفل عن موافقتهما على
الكفالة ،سواء كاف الطفل معلوـ النسب أو رلهولو ،فإذا كاف معلوـ النسب یكوف ىناؾ اتفاؽ بني طريف العقد،
الكافل من جهة ووالد الطفل ادلكفوؿ من جهة اثنیة ،أما إذا كاف الطفل رلهوؿ النسب فقد یكوف معروؼ األـ
أو ال ،وتكوف يف ىذه احلالة مؤسسة ضبایة الطفولة طرفا يف العقد ،فیتم االتفاؽ على أف یتكفل الكافل ابلطفل
القاصر الذي ىو ربت والیتها (الفرع األوؿ) .مث أتيت بعد ذلك ادلرحلة الثانیة وىي ادلرحلة القضائیة (الفرع الثاين).
 -9بوغ اررة صالح ،حقوق األبناء في النسب والحضانة ،ماجستير في القانون ،كمية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر،4115 ،

ص  - .45بكاكرية هدى ،صالح فاطمة الزهراء ،أحكام التبني والكفالة ،مذكرة الميسانس في الحقوق ،جامعة شريف مساعدية سوق
أهراس ، 2012 ،ص - .6خميفة جاب هللا ،التبني في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية ،مذكرة ماستر في الحقوق ،أحوال
شخصية ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة ،4103-4102 ،ص .15
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الفرع األول
املرحخلة التمهيدية

ادلرحلة التمهیدیة ىي ادلرحلة اليت یقوـ فیها األبواف ابلتعبری عن إرادهتما وموافقتهما على الكفالة دبوجب
تصریح من األبوین ،أماـ ادلوثق أو القاضي ادلوجود بوطن أو إقامة ادلوافق على تصریح الكفالة أو أماـ البعثات
الدبلوماسیة اجلزائریة يف اخلارج ،سواء كاف ادلكفوؿ معلوـ النسب أو رلهولو ،طبقا للمادة  117من قانوف األسرة
بقوذلا " :جيب أف تكوف الكفالة أماـ احملكمة أو أماـ ادلوثق وأف تتم برضا من لو أبواف ".وىذا یفید أف الرضا جيب
أف یكوف صرحيا .أما يف حالة طالؽ الوالدین ،فیجب توافر رضا الوالدین معا .أما إذا تويف أحد الوالدین ،فإف
رضا األب یكفي يف حالة وفاة األـ ،أما إذا كاف األب ىو ادلتويف ،فإف األـ ربل زللو يف الوالیة على إبنها القاصر
وابلتايل یكفي رضاىا بكفالة إبنها.
أما إذا كاف القاصر رلهوؿ النسب ،فنمیز ىنا بني حالتني:
 -1إذا كاف القاصر معلوـ األـ :قد یرجع زبلي األـ عن ابنها ألسباب مادیة ،وىنا ال بد من رضاىا ابلكفالة
والذي یتم أماـ ادلوثق .كما ديكن أف یتم ىذا التخلي لكوهنا أـ عزابء ،ومل یتشدد القانوف ىنا يف اشًتاط رضا أـ
ادلكفوؿ ،نظرا للوضعیة الصعبة لألـ العازبة يف رلتمع جزائري إسالمي زلافظ ،حیث ال ترغب عادة يف الظهور
لكي ال یتم معرفتها يف الواقع القانوين .فالنصوص اخلاصة ابلكفالة جاءت أساسا حلمایة القاصر وىو األوىل
ابحلمایة ،دوف اشًتاط رضا أمو العازبة نظرا لظروفها االجتماعیة واألخالقیة.
 -2إذا كاف القاصر رلهوؿ األبوین :غالبا ما یكوف القاصر يف ىذه احلالة ربت والیة مؤسسة ضبایة الطفولة
ادلسعفة اليت تقوـ برعایتو .وجيب أف یتقدـ الكافل ىنا دبلف ذلذه ادلؤسسة اليت تقوـ بدراستو ،وادللف حيتوي على
الواثئق التالیة - :طلب خطي  -بطاقة عائلیة  -عقد الزواج  -كشف الرواتب للكافل  -شهادة عمل  -شهادة
اجلنسیة  -شهادتني طبیتاف للزوجني  -سجل السوابق العدلیة للكافل
 -وصل األعباء/عقد ادللكیة.

10

الفرع الثاين
املرحخلة القضائية

تتمثل ىذه ادلرحلة يف تثبیت الكفالة من طرؼ القضاء ويف ىذا الصدد تنص ادلادة  492من قانوف
اإلجراءات ادلدنیة واإلداریة على أنو " :یقدـ طلب الكفالة بعریضة من طالب الكفالة أماـ قاضي شؤوف األسرة

حملكمة مقر موطن طالب الكفالة 11" .فعلى طالب الكفالة إذف أف یقدـ طلبو إما إىل قاضي األحواؿ الشخصیة
أو إىل رئیس احملكمة وفقا لسلطاتو الوالئیة للنظر يف حالة األشخاص ،حیث یتم رفع الطلب دبوجب عریضة تقدـ
10

- Nadia Younssi Haddad, O.P. cit, p. 18 ect.
 -11القانون رقم  17-16المؤرخ في 06 8صفر  0247الموافق لـ 43 8فبراير  4116يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،

منشور في الجريدة الرسمية عدد ، 21 8المؤرخة في 23 8أفريل .4116
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من طالب الكفالة إىل قاضي شؤوف األسرة ابحملكمة الواقع يف دائرهتا موطن طالب الكفالة ،ویرفق الطلب بنسخة
من التصریح دبوافقة أبوي ادلكفوؿ والقاضي ادلختص زللیا ىو ادلتواجد دبوطن صاحب الطلب ،أما إذا كاف
صاحب الطلب خارج اجلزائر فریفع الطلب إىل القاضي ادلتواجد دبوطن ادلكفوؿ .ویوجو الطلب إىل رئیس احملكمة،
دوف وجود منازعة وال خصومة وال نقاش وال مرافعة ،ألهنا تعترب من األعماؿ الوالئیة لرئیس احملكمة .وعلى
القاضي ادلختص أف یتأكد من توافر الشروط القانونیة الواجبة يف عقد الكفالة ،ویصدر حكمو يف شكل أمر دينح
دبوجبو للكافل كفالة القاصر ،ویكوف ىذا األمر هنائي ،وىذا بعد أخذ رأي شلثل النیابة العامة ،واليت تعترب طرفا
يف صبیع قضاای شؤوف األسرة حسب ادلادة 03 :مكرر من قانوف األسرة ،ویعترب إطالع وكیل اجلمهوریة على
ادللف إجراء شكلي إلزامي حسب ادلادة 494 :من قانوف اإلجراءات ادلدنیة واإلداریة .وبعد ذلك یتم إرساؿ
نسخة من ادللف إىل ضابط احلالة ادلدنیة ادلتواجد يف مكاف والدة الطفل القاصر ادلكفوؿ ،لتسجیلو على ىامش
شهادة میالده أبنو طفل مكفوؿ ،وتبقى الكفالة قائمة إىل أف یتم إلغاءىا بنفس اإلجراءات اليت قامت هبا ،ویكوف
ذلك إبرادة الكافل أو ورثتو بعد وفاتو.

12

املبحث الثاين
آاثر الكفالة وأسباب انقضائها

بعد أف یتم إبراـ الكفالة بتوافر شروطها القانونیة ،ودبوجبها تقوـ الكفالة صحیحة وتنتج آاثرىا القانونیة يف
مواجهة الكافل الذي یصبح ملزما هبا( ،ادلطلب األوؿ) ،إىل أف یطرأ علیها أي ظرؼ أو سبب یؤدي إىل
انقضائها وزواؿ آاثرىا يف الواقع القانوين (ادلطلب الثاين) .
املطخلب األول
آاثر الكفالة

تنشأ الكفالة عالقة قانونیة بني الطفل ادلكفوؿ والكافل یًتتب عنها آاثر قانونیة .وعلیو سأتعرض يف ىذا
ادلطلب إىل آاثر الكفالة ابلنسبة للكافل (الفرع األوؿ) ،مث آاثر الكفالة ابلنسبة للمكفوؿ (الفرع الثاين).
الفرع األول
آاثر الكفالة ابلنسبة لخلكافل

تًتتب على الكفالة رلموعة من اآلاثر القانونیة أمهها:
أوال -الوالية عخلى نفس املكفول:

الوالیة على نفس ادلكفوؿ ىي سلطة ذبعل لصاحبها القدرة على التصرؼ يف األمور ادلتعلقة بشخص ادلوىل
علیو ،كاحلضانة والرعایة والًتبیة والتعلیم والعنایة الصحیة والنفقة والتزویج .غری أنو ابلنسبة لكافل ادلرأة ال ديكن أف

 -12طاهري حسين ،اإلجراءات المدنية واإلدارية الموجزة ،الجزء األول ،دار الخمدونية ،4104 ،الجزائر ،ص .445
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تكوف ذلا والیة التزویج ألهنا سلطة شلنوحة للرجاؿ ولیس للنساء ،ومن شبة فالقاضي يف ىذه احلالة ويل من ال ويل
لو خصوصا ابلنسبة للقصر رلهويل النسب ،وىذا حسب ادلادة  11الفقرة 02 :من قانوف األسرة.
 -1االلتزاـ ابلنفقة :یلتزـ الكافل ابلنفقة حسب ادلادة  116من قانوف األسرة .وىي تتضمن الطعاـ والكسوة
والسكن والعالج ،وما یعد ضرورای كمصاریف الكهرابء والغاز وادلیاه وكذا أدوات النظافة ومصاریف التعلیم
والدراسة ،وغری ذلك من الضرورایت ،ألف ادلكفوؿ أیخذ نفس مرتبة االبن الشرعي ،وتستمر النفقة إىل غایة بلوغ
سن الرشد ابلنسبة للمكفوؿ الذكر ،أما ابلنسبة لألنثى ،فإف النفقة سبتد إىل غایة الدخوؿ هبا عمال ابدلادة  75من
قانوف األسرة ،وإذا كاف للقاصر ماؿ فتكوف النفقة من مالو ،وإف مل یكن لو ماؿ فإف نفقتو تقع على الكافل
ویتصرؼ ىذا األخری تصرؼ الرجل احلریص وذلك طبقا للمادتني  78و  88من قانوف األسرة .كما أف للكافل
احلق يف احلصوؿ على صبیع ادلنح العائلیة والدراسیة مثلو مثل الولد الشرعي ،طبقا لنص ادلادة 121 :من قانوف
األسرة " :زبوؿ الكفالة الكافل  .....وصبیع ادلنح العائلیة والدراسیة اليت یتمتع هبا الولد الشرعي" .
 -2االلتزاـ ابلًتبیة ورعایة الطفل ادلكفوؿ :تكوف الًتبیة وفقا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة ،ألف الكافل الشخص
الطبیعي جيب أف یكوف مسلما .وتقوـ مسؤولیة الكافل عن كل ضرر ینشأ عن األفعاؿ اليت یرتكبها ادلكفوؿ طبقا
لقواعد مسؤولیة ادلكلف ابلرقابة حسب ادلادة  134من القانوف ادلدين اجلزائري:
" كل من جيب علیو قانوان أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قصره ،أو بسبب حالتو العقلیة أو
اجلسمیة ،یكوف ملزما بتعویض الضرر الذي حيدثو ذلك الشخص للغری بفعلو الضار ویستطیع ادلكلف ابلرقابة أف
یتخلص من ادلسؤولیة  ،إذا أثبت أنو قاـ بواجب الرقابة ،أو أثبت أف الضرر كاف البد من حدوثو ولو قاـ هبذا
الواجب دبا ینبغي من العنایة".

13

اثنيا -الوالية عخلى مال املكفول:
ىي الوالیة يف األمور ادلالیة ،ویقصد هبا سلطة الكافل يف القیاـ بتصرفات قانونیة على ماؿ الغری ،أي إدارة
ماؿ ادلكفوؿ إف وجد ،بغرض ضبایتو ألف ىذا األخری یكوف غری قادر على ذلك بسبب نقص أىلیتو أو انعدامها
حقیقة أو حكما .والكافل دبقتضى أحكاـ الكفالة زبوؿ لو الوالیة القانونیة على ماؿ الطفل ادلكفوؿ ،وللقیاـ
بذلك فإنو یتوجب الرجوع إىل أحكاـ الوالیة على ماؿ القاصر .وتنتج ىذه التصرفات آاثرىا يف حقو .ودبا أف
ادلكفوؿ قاصرا ال یعمل فإف أموالو تكوف انذبة عن إرث أو وصیة أو ىبة .وتعد ىذه الوالیة إحدى صور النیابة
القانونیة .ويف ىذا الصدد تنص ادلادة  121من قانوف األسرة " :زبوؿ الكفالة الكافل الوالیة القانونیة وصبیع ادلنح
العائلیة والدراسیة اليت یتمتع هبا الولد األصلي ".وتنص ادلادة  " :122یدیر الكافل أمواؿ الولد ادلكفوؿ ادلكتسبة
من اإلرث والوصیة أو اذلبة لصاحل الولد ادلكفوؿ" .ىذا وقد وضع ادلشرع اجلزائري قواعد على الكافل احًتامها
 -13عالل آمال ،التبني والكفالة ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي ،مذكرة ماجستير في قانون األسرة ،كمية الحقوق ،جامعة

أبي بكر بمقايد ،4117-4116 ،ص .013
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عند إدارتو ألمواؿ القاصر ،تتعلق ابلسلطات اليت دينحها القانوف للكافل أثناء شلارستو لوالیتو على ماؿ القاصر
ادلكفوؿ ،حیث جيب أف یتصرؼ تصرؼ الرجل احلریص يف أمواؿ القاصر ،وأف یستأذف القاضي يف التصرفات
ادلنصوص علیها يف ادلادة  88من قانوف األسرة ،قیاسا على سلطات الويل ،حبیث جيب علیو احلصوؿ على
ترخیص قضائي صادر عن قاضي األحواؿ الشخصیة ابلنسبة للتصرفات التالیة - :بیع العقار ،وقسمتو ،ورىنو
وإجراء ادلصاحلة  -بیع ادلنقوالت ذات األمهیة اخلاصة  -استثمار أمواؿ القاصر ابإلقراض أو االقًتاض أو ادلسامهة
يف شركة  -إجيار عقار القاصر دلدة تزید عن ثالث سنوات أو سبتد ألكثر من سنة بعد بلوغو سن الرشد .وإذا
تعارضت مصاحل الكافل ومصاحل ادلكفوؿ القاصر یعني القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من لو
مصلحة ،قیاسا على أحكاـ الويل.
فعلى الكافل أف یسری أمواؿ الطفل ادلكفوؿ بطریقة تعود علیو ابلنفع والربح .وتتوقف ىذه اإلدارة عند بلوغ
14

ادلكفوؿ سن الرشد ،أو وفاة الكافل ،أو إصابتو إبحدى عوارض األىلیة.
الفرع الثاين

آاثر الكفالة ابلنسبة لخلمكفول

تتمثل اآلاثر القانونیة للكفالة ابلنسبة للمكفوؿ يف أثرین مها:
أوال -أثر الكفالة عخلى الذمة املالية لخلمكفول:

ال یًتتب للطفل ادلكفوؿ احلق يف النسب حسب ادلادة 120 :من قانوف األسرة ،اليت تنص على أنو" :
جيب أف حيتفظ الولد ادلكفوؿ بنسبو األصلي إذا كاف معلوـ النسب ،وإف كاف رلهوؿ النسب تطبق علیو ادلادة
 64من قانوف احلالة ادلدنیة ".اليت تنص على أنو " :خيتار أمساء األب واألـ ،أو يف حالة عدـ وجودمها ادلصرح،
وجيب أف تكوف األمساء أمساء جزائریة ،وجيوز أف یكوف غری ذلك ابلنسبة لألطفاؿ ادلولودین من أبوین معتنقني

داینة غری الداینة اإلسالمیة 15" .ودبا أف ادلكفوؿ ال تربطو عالقة نسب ابلكافل ،فإنو ال جيوز لو أف یرث من ماؿ
الكافل بعد وفاتو ،ألنو ال یعترب من صلبو ،فهو أجنبی عنو دبوجب قواعد ادلریاث ،ذلذا جيوز للكافل أف یتربع أو

یوصي للطفل ادلكفوؿ دبالو أو یهبو لو يف حدود الثلث ،ویبطل ما زاد عن الثلث إال إذا أجازه الورثة 16،وىو ما
ذىبت إلیو ادلادة 123 :من قانوف األسرة .فادلشرع أحلق ىنا اذلبة ابلوصیة ،على خالؼ القواعد العامة يف اذلبة
اليت ذبیز ىبة كل ادلاؿ ولیس ثلثو فقط ،وىذا ما یفهم من خالؿ ادلادة  123من قانوف األسرة.

17

 -14بمقاسم شموان ،النيابة الشرعية في ضوء المذاهب الفقهية والقوانين العربية ،الطبعة األولى ،مطبعة المنار ،الجزائر ،4100 ،ص

.444

 -15المادة 42 8من األمر رقم 41-51 8المؤرخ في 07 8فبراير  0751المتعمق بالحالة المدنية ،منشور في الجريدة الرسمية عدد8

 40المؤرخة في.0751 -14 – 45 8

- Nadia Younssi Haddad, O.P. cit, p. 27.
 -17شيخ نسيمة ،أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري ،الهبة الوصية الوقف ،دراسة قانونية مدعمة باألحكام

16

الفقهية واالجتهاد القضائي ،د -ط ،دار هومة لمطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ،4104 ،ص .061
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اثنيا -إمكانية تغيري لقب املكفول:
تعترب إمكانیة تغیری لقب ادلكفوؿ دبوجب عقد الكفالة جملهوؿ النسب من األب ،من أىم اآلاثر القانونیة
ادلًتتبة على قیاـ الكفالة ،ومنذ سنة  1984مل تتخذ أیة مبادرة تشریعیة حلل بعض اإلشكاالت العملیة ادلتعلقة
دبجهوؿ النسب ،حیث ثبت على أرض الواقع أف الكفالة ال تكفي وحدىا لتنشئة الطفل تنشئة سلیمة ،ألنو
سرعاف ما یكرب ویصبح شلیزا ویبدأ يف طرح أسئلة عن نفسو وعمن حولو ،وخاصة عند اإلطالع على واثئقو
ادلتعلقة ابحلالة ادلدنیة حیث یكتشف أف لقبو مغایر سباما للقب العائلة اليت تكفلو ،واليت كاف یظن أهنا عائلتو
احلقیقیة ،وىو ما یتسبب لو يف مشاكل نفسیة .ونظرا دلثل ىذه الوضعیة االجتماعیة تدخل ادلشرع ،حیث أجاز
منح الكافل لقبو للمكفوؿ ،وذلك دبوجب ادلرسوـ التنفیذي 24-92 :ادلؤرخ يف 13 :جانفي  1992ادلعدؿ

وادلتمم للمرسوـ 157-71 :ادلتعلق بتغری اللقب 18،الذي بني كیفیات وشروط ،وإجراءات تغیری اللقب.
 -1شروط تغیری لقب ادلكفوؿ وإحلاقو بلقب الكافل:

لقد نص ادلرسوـ التنفیذي 24-92 :ادلتعلق بتغیری اللقب على ىذه الشروط واليت تتمثل يف:
 وجود عقد الكفالة  -أف یكوف ادلكفوؿ قاصرا رلهوؿ النسب من األب  -أف تكوف الرغبة يف تغیری اللقب منالكافل  -ادلوافقة الصرحية ألـ ادلكفوؿ إذا كانت معلومة وعلى قید احلیاة.
 -2إجراءات تغیری لقب ادلكفوؿ:
لقد حدد ادلشرع اجلزائري الواثئق واإلجراءات الالزمة لطالب تغیری اللقب.
ابلنسبة للواثئق ادلطلوبة ىي:
 طلب خطي إىل وزیر العدؿ حافظ األختاـ یتضمن تغیری اللقب؛ نسخة من عقد الكفالة مصادؽ علیها؛ شهادة میالد الكافل؛ شهادة میالد الطفل ادلكفوؿ؛ نسخة من سجالت عقد زواج الكافل؛ ادلوافقة الكتابیة ألـ ادلكفوؿ إذا كانت معلومة وعلى قید احلیاة.وابلنسبة لألطفاؿ ادلوضوعني يف إطار ادلساعدة االجتماعیة ،فإنو زایدة عن الواثئق السابقة ال بد أف یتوافر يف
ادللف أیضا شهادة وضع يف إطار الكفالة ،تسلم من طرؼ مدیر النشاط االجتماعي تكوف مصادؽ علیها.
أما إجراءات التحقیق يف الطلب وإصدار األمر فهي كاآليت:

 -18المرسوم التنفيذي رقم 42-74 8المؤرخ في 01 8جانفي  0774المعدل والمتمم لممرسوم 035-50 8المؤرخ في 11 8جوان
 0774المتعمق بتغير المقب ،الصادر في الجريدة الرسمية العدد 13 8المؤرخة في 44 8جانفي .0774
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بعد تلقي وزیر العدؿ ملف الطالب كامال ،یقوـ إبرسالو إىل النائب العاـ للدائرة القضائیة دلكاف والدة الطفل
إلجراء ربقیق يف ادلوضوع ،والذي بدوره یكلف وكیل اجلمهوریة دلتابعة التحقیق ،وبعد إعداد التحقیق یرسل ادللف
إىل النائب العاـ ،والذي بدوره یرسلو إىل وزیر العدؿ حافظ األختاـ .ویكوف التحقیق عاد ًة بسماع الشهود
والبحث عن دوافع وأسباب تغیری اللقب ،ويف األخری یرجع القرار إىل وزیر العدؿ الذي یقرر بشأف الطلب بعد
اإلطالع على ملف التحقیق ،فإما یقبلو أو یرفضو .وإذا قبل الطلب ،أیمر وزیر العدؿ النیابة العامة ابلسهر على
تنفیذه ،وذلك بتقدًن التماساهتا إىل رئیس احملكمة عن طریق السلم التدرجي بواسطة وكیل اجلمهوریة ،قصد إصدار
أمر بتغیری لقب ادلكفوؿ .ووفقا للمرسوـ التنفیذي جيب أف تتم إجراءات التحقیق وإصدار األمر بتغیری اللقب من
رئیس احملكمة خالؿ أجل أقصاه  30یوما ادلوالیة لتاریخ اإلخطار من السید وزیر العدؿ ،والسهر على تنفیذ األمر
وتسجیلو بسجالت احلالة ادلدنیة .وعلیو یقوـ وكیل اجلمهوریة بتقدًن التماساتو الكتابیة إىل رئیس احملكمة .وبعد
تلقي رئیس احملكمة ادللف وادلستندات ادلؤیدة ،وبعد إطالعو على التماسات النیابة ،یصدر األمر يف إطار
صالحیاتو الوالئیة بتغیری لقب ادلكفوؿ للقب الكافل .ویشری أبف یسجل ذلك على ىامش سجل احلالة ادلدنیة،
وعقود ،ومستخرجات عقود احلالة ادلدنیة.

19

ىذا وذبدر اإلشارة إىل أنو وقع نزاع كبری بني مؤیدین ومعارضني للمرسوـ التنفیذي 24-92 :ادلتعلق بتغیری
اللقب ،خبصوص ما إذا كاف ىذا ادلرسوـ یؤدي إىل إحلاؽ النسب؟ أي ىل یعترب ىذا اإلجراء دبثابة تبين أـ یبقى
دائما يف نطاؽ الكفالة؟ وقد انقسمت اآلراء ىنا إىل فریقني:
فریق یعترب تغیری اللقب يف إطار ادلرسوـ  24-92تبنیاً :ویشكل ىذا الفریق الفئة اليت رفضت تطبیق ىذا
ادلرسوـ عند صدوره ،وطالبت ابستبعاده .حیث یرى ىذا الفریق أننا أماـ تبين اتـ بطریقة مستًتة وغری مباشرة ،ألف
ادلصادقة على طلب تغیری اللقب فیو تغیری للنسب وإحلاؽ نسب الطفل إىل نسب شخص جدید ،وىو ما یشكل
تعدي على اللقب العائلي لعائلة أخرى ،ویؤدي إىل اختالط األنساب .ویرى ىذا الفریق أیضا أبف مضموف ىذا
ادلرسوـ یتناقض مع ادلادة  120قانوف أسرة اليت توجب أف حيتفظ الولد ادلكفوؿ بنسبو األصلي إف كاف معلوـ
النسب ،وتطبق علیو ادلادة  64من قانوف احلالة ادلدنیة إذا كاف رلهوؿ النسب.

20

أما الفریق اآلخر فال یعترب زلتوى ىذا ادلرسوـ تبنیاً :حیث أبقاه يف إطار الكفالة واعتربه يف صاحل ادلكفوؿ،
ألف األمر یتعلق دبجرد تسهیالت إداریة ،وقد أجازه بعض العلماء ،من بینهم الشیخ أضبد ضباين رضبو هللا الرئیس
السابق للمجلس اإلسالمي األعلى وجلنة اإلفتاء ابجلزائر ،وىو الرأي السائد حالیاً .فهذا الفریق یرى ضرورة
االستجابة لطلبات تغیری اللقب ،واعتمدوا على نص ادلادة  5مكرر من ادلرسوـ السالف الذكر واليت تقضي
بضرورة تسجیل اسم ادلكفوؿ يف ىامش شهادة ادلیالد ،وكل العقود ،ومستخرجات احلالة ادلدنیة .ویتم االحتفاظ
 -19بن عبيدة عبد الحفيظ ،الحالة المدنية واجراءاتها ،الطبعة الثانية ،دار هومة لمطباعة والنشر ،الجزائر ،4113 ،ص .35

 -20القانون رقم 16-02 8المؤرخ في 4102-16-17 8يعدل ويتمم األمر رقم 41-51 8المؤرخ في 0751-14-07 8والمتعمق

بالحالة المدنية ،الصادر في الجريدة الرسمية العدد 27 8بتاريخ 20 8أوت . 2014
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ابللقب األصلي ،أما اللقب اجلدید فیعترب رلرد لقب إضايف فقط ،ألنو ال ديكن إخفاء االسم األصلي عند إبراـ
عقد الزواج ،وال ديكن االستفادة منو يف ادلریاث .فهذا ادلرسوـ حيفظ حقوؽ الطفل داخل اجملتمع ،وال یلحق دبوجبو
النسب للكافل ،ومن شبة ال تتقرر موانع الزواج دبوجب ىذا اللقب ،حیث ديكن للكافل أف یتزوج دبن كفلها
حسب مقتضیات قانوف األسرة ،ویبقى حقو يف اإلرث ،وموانع الزواج تبقى قائمة مع عائلتو األصلیة إذا كاف
معلوـ األـ.

21

املطخلب الثاين
أسباب انقضائها
إف عقد الكفالة كغریه من العقود یقوـ ویبقى وینتج آاثره القانونیة ماداـ غری زلدد ادلدة ومل یقم على شرط
واقف أو فاسخ ،وىو أیضا غری دائم ،أي أنو ديكن أف ینقضي ألي سبب من األسباب اليت تؤدي إىل انقضائو.
وتتمثل أسباب انقضاء الكفالة يف:
الفرع األول
طخلب والدي الطفل املكفول اسرتجاعه

تنص ادلادة 124 :من قانوف األسرة " :إذا طلب األبواف أو أحدمها عودة الولد ادلكفوؿ إىل والیتهما خيری
الولد يف االختیار بین هما إذا بلغ سن التمییز وإف مل یكن شلیزا ال یسلم إال إبذف من القاضي مع مراعاة مصلحة
ادلكفوؿ".
وعلیو فإنو طبقاً ألحكاـ الكفالة ،جيوز ألبوي ادلكفوؿ إذا كاان كالمها معلومني أو أحدمها اسًتجاع الولد
ادلكفوؿ من الكافل ،وتعود والیتهما القانونیة علیو ،وابلتايل تنقضي وتنتهي والیة الكافل .ولقد میز ادلشرع ىنا بني
حالتني مها:
أوال -قبل بلوغ ادلكفوؿ سن التمییز :أي قبل بلوغو سن  13سنة ،وىذا حسب ادلادة 42 :فقرة 02 :من
القانوف ادلدين ،أي یكوف عدًن األىلیة وإدراكو یكوف انقصا وال یستطیع أف ديیز بني ما ینفعو وما یضره ،فتصرفاتو
تكوف ابطلة سواء كانت انفعة لو أو ضارة ،وابلتايل ال نستطیع أف طلریه بني الرجوع إىل والدیو أو أحدمها أو البقاء
مع الكافل ،كما ال ديكن زبیری الكفیل ألنو من ادلمكن أف یتمسك بو .وىنا جيب أف یتقدـ األب أو الوالدین
بطلب إىل رئیس احملكمة یوضح فیو سبب الرغبة يف اسًتجاع االبن ادلكفوؿ ،وعلى القاضي أف یقوـ إبجراء ربقیق
يف األمر ،دلعرفة أین تكمن مصلحة ادلكفوؿ ،وذلك من خالؿ حبث مكثف ،وبناءا علیو یصدر أمر ابلرفض أو
ابلقبوؿ ،حیث أف السلطة التقدیریة ترجع ىنا للقاضي يف تقدیر مصلحة ادلكفوؿ ،فإذا رأى أهنا عند كافلو أمر

 -21سميمان ولد خسال ،الميسر في شرح قانون األسرة ،األصالة لمنشر والتوزيع ،بدون بمد النشر0212 ،هـ4104 -م ،ص .012
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إببقائو لدیو ،أما إذا رأى أف مصلحة ادلكفوؿ عند والدیو معا أو أحدمها ،أمر برجوعو وتسلیمو ألحدمها أو إلیهما
معا.

22

اثنیا -إذا كاف الولد ادلكفوؿ شلیزا :ادلمیز ىو الذي سنو یًتاوح بني  13سنة إىل دوف  19سنة ،وتكوف تصرفاتو
دائرة بني النفع والضرر ،وىي قابلة لإلبطاؿ .ويف ىذه احلالة وجب زبیریه بني العودة إىل والدیو أو أحدمها ،أو
البقاء ربت رعایة كفیلو ،ألنو يف ىذه ادلرحلة تكوف لو قدرة اإلدراؾ والتمییز اليت تؤىلو أبف خيتار وحبریة مع من
یرید العیش .وتتطلب ىذه ادلسألة الدقة يف اإلجراءات حىت تراعى مصلحة ادلكفوؿ ،فیجب أف تتم أماـ القضاء،
أین یتم مساع رأي ادلكفوؿ دوف أي ضغط علیو من كال الطرفني األبوین أو الكافل ،وإثبات عودتو إىل والدیو أو
أحدمها تكوف دبوجب أمر أو حكم قضائي ،وحيرر زلضر بذلك أماـ القاضي ویوقع علیو األطراؼ ،وىذا ضبایة
حلقوؽ ادلكفوؿ .ويف ىذا الصدد صدر قرار عن احملكمة العلیا ملف رقم 71801 :بتاریخ 21 :ماي 1991
جاء فیو " :من ادلقرر قانوانً أف ادلسألة ادلتعلقة ابحلالة الشخصیة من النظاـ العاـ ال جيوز الصلح بشأهنا إال بنص
خاص .ومن شبة فإف قضاة ادلوضوع ابعتمادىم على وثیقة الصلح يف إسناد كفالة البنت من دوف مساع رأیها،
وزبیریىا بني البقاء عند مربیها أو الذىاب لوالدىا رغم أهنا ذباوزت سن التمییز ،فإهنم بذلك خرقوا القانوف
واستحق قرارىم النقض".

23

الفرع الثاين
ختخلي الكافل عن التزاماته القانونية

إذا قرر الكافل التخلي عن التزاماتو القانونیة اذباه مكفولو ،كتعرضو لظرؼ طارئ جيعلو عاجز عن التكفل
ابلطفل مادای أو معنوای ،فإف القانوف اشًتط ىنا فسخ عقد الكفالة أماـ اجلهة اليت أنشأتو ،سواء كاف قاضي أو
موثق ،مع ضرورة إعالـ النیابة العامة بذلك ،وىو ما نصت علیو ادلادة  125من قانوف األسرة أبف " :التخلي عن
الكفالة یتم أماـ اجلهة اليت أقرت الكفالة ،وأف یكوف بعلم النیابة العامة" .ابعتبارىا طرفا يف صبیع النزاعات ادلتعلقة
بشؤوف األسرة لتبدي مالحظاهتا والتماسها ،كما ىو منصوص علیو يف ادلادة 03 :مكرر من قانوف األسرة ويف
حالة الوفاة تنتقل الكفالة إىل الورثة إف التزموا بذلك ،وإال فعلى القاضي أف یصدر حكما ابإلشهاد للكافل
ابلتخلي عن الكفالة أو إهنائها من طرؼ الكافل ،ویقوـ إبسناد كفالة الطفل إىل أبیو أو أمو يف حالة وجودمها،
وعند االقتضاء إىل ادلؤسسة ادلختصة يف رعایة الطفل.
ويف ىذا الصدد نصت احملكمة العلیا على أنو ":جيب على الكافل القیاـ بًتبیة الطفل ادلكفوؿ واإلنفاؽ علیو
وتعلیمو ،ابعتباره ولیاً قانونیاً ما مل یثبت زبلیو عن الكفالة".
 -22حميش حسان ،التبني والكفالة ،مذكرة تخرج المعهد الوطني لمقضاء ،األبيار ،مديرية التربصات ،4111 ،الدفعة الحادية عشر،

ص .11

 -23مدقن عبد القادر ،شرح وجيز لنظام األسرة الجزائري ،ممخص من الفقه اإلسالمي ،ط ،0 .المطبعة العربية ،الجزائر ،0776 ،ص

 - .13عبد الرحمن بربارة ،شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ط ،2منشورات بغدادي ،الجزائر ،4101 ،ص .143
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إذف فالكفالة تقضي أیضا بتخلي الكافل عن كفالة القاصر أماـ اجلهة اليت أقرت الكفالة ،وجيب أف یكوف
بعلم النیابة العامة .ودبوجب طلب كتايب مسبب ،وإعالـ النیابة العامة بذلك یكوف قصد إبداء الرأي ،فال ديكن
تصور ىذه احلالة إال أماـ القضاء ،وابلتايل فمن األحسن استبعاد ادلوثق ىنا ،ألف القاضي ىو الذي یستطیع أف
یقدر مصلحة ادلكفوؿ ابعتباره حامي احلقوؽ دوف غریه.

24

الفرع الثالث
وفاة الكافل أو املكفول

إف وفاة الكافل أو ادلكفوؿ یؤدي إىل انقضاء عقد الكفالة .فوفاة الكافل الذي یعد ادللتزـ األساسي يف
عقد الكفالة ابعتباره عقد تربع یؤدي إىل انقضاء التزامو واهنیار عقد الكفالة .وقد نص ادلشرع األسري يف ادلادة
 125على أنو يف حالة وفاة الكافل تنتقل الكفالة إىل الورثة إف التزموا بذلك ،وإال وجب على القاضي إسناد أمر
القاصر إىل اجلهة ادلختصة ابلرعایة .فانتقاؿ الكفالة دبضموهنا إىل الورثة يف حالة وفاة الكافل یعترب من اآلاثر
ادلًتتبة على الكفالة ،بشرط أف یبدوا التزامهم هبا .وقد تضمنت ادلادة  497من قانوف اإلجراءات ادلدنیة واإلداریة
اإلجراءات ادلتعلقة بوفاة الكافل ،فبوفاتو یتعني على ورثتو أف خيربوا فورا قاضي شؤوف األسرة الذي أمر ابلكفالة.
ونظراً للطابع اإلستعجايل ىنا ،وجب على القاضي أف جيمع الورثة يف ظرؼ شهر لسماعهم حوؿ مدى إمكانیة
اإلبقاء على الكفالة ،فإذا قبل الورثة والتزموا ابإلبقاء علیها یعني القاضي أحد الورثة كافالً ،والتزاـ الورثة ابلكفالة
جيب أف یكوف أماـ احملكمة أو ادلوثق ،ألف االلتزاـ ابلكفالة ىو دبثابة إنشاء عقد الكفالة من جدید .وذبدر
اإلشارة إىل أف ادلشرع نص على إمكانیة انتقاؿ الكفالة دوف أف یبني من الذي تكوف لو الوالیة مباشرة على
ادلكفوؿ بعد وفاة الكافل .وابلرجوع إىل أحكاـ الوالیة على النفس وادلاؿ سیما النفس ،اليت تنص على أنو یكوف

األب ولیا على أوالده القصر وبعد وفاتو ربل زللو األـ ،فإنو إذا التزمت زوجة الكافل ادلتوىف ابلكفالة تصبح كافلة
للطفل دبوجب ادلادة  125من قانوف األسرة .لكن ىل توجد إجراءات قانونیة النتقاؿ ىذه الكفالة إىل الكافل
اجلدید؟ .لقد سكت ادلشرع األسري ومل یتطرؽ إىل ىذه احلالة ،حیث نص فقط على أهنا تنتقل إىل الورثة إذا
التزموا هبا ،لكن عملیا صلدىم یلجؤوف إىل تقدًن طلب كفالة من جدید إىل احملكمة حيددوف فیو الكافل اجلدید.
أما يف حالة رفض الورثة االلتزاـ دبضموف الكفالة ،یقوـ القاضي إبهنائها بنفس األشكاؿ ادلقررة دلنحها ،ویسلم
الطفل الذي أصبح بدوف كافل إما لوالدیو أو إىل اذلیئة ادلكلفة ابلرعایة ،وىي ادلؤسسات ادلخولة أبمور ادلساعدة
االجتماعیة ادلتخصصة حبمایة الطفولة ،أو یرتب عقد كفالة جدید لعائلة أخرى ترغب يف رعایة الولد ،وىذا
حسب ما تقتضیو مصلحتو.

 -24لحسين بن الشيخ آث ممويا ،المنتقى في فضاء األحوال الشخصية ،الجزء األول ،دار هومة ،الجزائر ،4113 ،ص .015 ،014
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كما تنقضي الكفالة أیضا بوفاة ادلكفوؿ ،ألف أحد شروط احملل وىو أف یكوف موجودا أو قابال للوجود مل
یعد متوافر دبوت ادلكفوؿ ،فالعنایة والرعایة والًتبیة والنفقة مل یعد ذلما داعي للتطبیق لعدـ وجود من سوؼ تقاـ
من أجلو أو دلصلحتو.

25

الفرع الرابع
ختخلف أحد الشروط القانونية لخلكافل

ینقضي عقد الكفالة إذا زبلف شرط من الشروط ادلنصوص علیها يف ادلادة 118 :من قانوف األسرة ،اليت
تنص على أنو " :یشًتط أف یكوف الكافل مسلما ،عاقال أىال للقیاـ بشؤوف ادلكفوؿ وقادرا على رعایتو" .
یتضح لنا من خالؿ ىذه ادلادة أف الكفالة تنقضي إذا إختل شرط اإلسالـ يف الكافل ،كما تنتهي أیضا
ابحلجر علیو ،قیاسا على أحكاـ الوالیة .وتتمثل أسباب احلجر يف أف یعًتي الكافل بعد إبراـ عقد الكفالة عارض
من عوارض األىلیة كاجلنوف ،أو العتو ،أو السفو ،ویكوف احلجر دبوجب حكم یثبت ذلك حسب ادلادتني103 :
و  111من قانوف األسرة .كما تنتهي الكفالة إبسقاطها عن الكافل ،ویكوف ذلك دبوجب حكم قضائي ،إذا
كاف مثال مسیئا ألبنائو أو ظهر علیو الفسق والفجور ،كتعاطي اخلمور وادلخدرات .تنتهي الكفالة كذلك بعجز
الكافل ،أي العجز اجلسماين ،وابلتايل یصبح الكافل غری قادر على رعایة القاصر واحلفاظ على أموالو.

26

 -25بوعشة عقيمة ،الكفالة في قانون األسرة والشريعة اإلسالمية ،المعهد الوطني لمقضاء ،مديرية التربصات ،الدفعة ،04 8سنة8

 ،4112ص .31 ،34

 -26عالل أمال ،المرجع السابق ،ص  040وما يميها.
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اخلامتة
توصلت يف هنایة ىذا البحث إىل أف الكفالة عبارة عن البدیل القانوين والشرعي للتبين ،وىي نظاـ قانوين
یتمثل يف عقد قائم بذاتو مىت توافرت صبیع شروطو ،وتلعب إرادة ادلشرع األثر الواضح يف سلتلف مراحلو .فادلشرع
اىتم ابلطفولة ادلتخلى عنها من خالؿ نظاـ الكفالة ،وىذا حلمایتها من سلاطر معنویة أو مادیة قد تتعرض ذلا.
ف الكفالة ىي التزاـ شخصي للكافل برعایة الطفل القاصر معلوـ أو رلهوؿ النسب والقیاـ على شؤونو ادلالیة
والشخصیة ،فهي تعترب حل اجتماعي وقانوين أمثل حلمایة أطفاؿ أبرایء من احلرماف والتهمیش داخل اجملتمع بدوف
ادلساس حبقوؽ الغری ،فهي ربل الكثری من مشاكل األطفاؿ رلهويل النسب ،ومعلومي النسب ادلتخلى عنهم من
طرؼ عائالهتم ،وذلك عن طریق رعایتهم وحفظ حقوقهم ادلالیة ،وأتىیلهم أبف یكونوا يف ادلستقبل رجاال راشدین
قادرین على ربمل ادلسؤولیة ال أف یكونوا عبئا على غریىم .ويف نفس الوقت تعویض النقص ألسر زلرومة من
احلصوؿ على طفل .وقد نظم ادلشرع اجلزائري الكفالة من خالؿ عدة مواد يف قانوف األسرة ،والقانوف ادلدين ،كما
أصدر ادلرسوـ التنفیذي 24 -92 :ادلؤرخ يف 13 :جانفي  1992ادلتعلق بتغیری اللقب للمكفوؿ ،أي أف ادلشرع
األسري نظم وضعیة األوالد رلهويل النسب حىت یضمن ذلم حیاة مستقرة داخل العائلة ادلتكفلة هبم ،وداخل
اجملتمع بصفة عامة ،وذلك بتغیری لقبهم ونسبتهم للكافل ،أي أف ادلشرع یسمح لألسرة الكفیلة أف سبنح للطفل
ادلكفوؿ لقبها العائلي ،وتوفری احلمایة ذلم لكي ینشؤوا ویعاملوا بطریقة عادیة ،وابلتايل یتم درلهم يف اجملتمع دوف
عقد حلمایتهم من االضلراؼ ،كي ال یكونوا عرضة لإلجراـ واالضلراؼ ،كل ىذا مع مراعاة مبادئ الشریعة
اإلسالمیة ،ال سیما منع اختالط األنساب وعدـ ادلساس حبقوؽ الغری ،أي دوف أف یًتتب على ذلك ثبوت
النسب ،واحلقوؽ ادلًتتبة عنو كادلریاث وغریه .فالكافل یلتزـ برعایة الطفل ادلكفوؿ كأحد أبنائو ،وتكوف لو الوالیة
القانونیة علیو ،ویكوف ذلذا األخری احلق يف ادلنح العائلیة وادلدرسیة كالولد األصلي .فكل ما یكسبو ادلكفوؿ من
أمواؿ عن طریق اإلرث أو اذلبة أو الوصیة ترجع إدارهتا لكافلو ابعتباره ولیا عنو .وديكن للكافل أف یوصي
للمكفوؿ دبالو يف حدود الثلث ،وما زاد على ذلك ،یعد ابطال إال إذا أجازه الورثة.
وإذا طلب الوالداف رجوع ادلكفوؿ إىل والیتهما ،خيری الولد يف ذلك إف كاف قد بلغ سن التمییز ،وإف كاف
دوف ذلك البد من إذف القاضي ،الذي ترجع لو السلطة التقدیریة يف تقریر ذلك ،حیث یراعي عند إصدار حكمو
مصلحة الطفل .وإذا زبلى الكافل عن الكفالة لسبب من األسباب ،فإهنا تنقضي بنفس اإلجراءات اليت انعقدت
هبا ،مع إخطار النیابة العامة بذلك .ويف حاؿ وفاة الكافل ،فإف الكفالة تنتقل إىل الورثة إف أرادوا ذلك ،وإال فعلى
القاضي أف یسلم القاصر إىل اجلهة ادلختصة برعایة القصر ،أو إىل عائلة أخرى ترید كفالتو ،أو إىل والدیو إف كاف
ذلك شلكنا.
یتضح من خالؿ ادلواد من 116 :إىل غایة ادلادة 125 :من قانوف األسرة وادلتعلقة ابلكفالة ،أف ادلشرع
أغفل بعض ادلسائل حیث تركها غامضة رغم أهنا يف غایة األمهیة ،وىو ما أدى إىل وجود ثغرات قانونیة ،مثل
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الشرط ادلتعلق جنس الكافل ،حیث كاف على ادلشرع أف ینص صراحة أف ادلرأة ذلا احلق يف طلب الكفالة ألهنا أوىل
من الرجل برعایة الطفل وتنشئتو ومنحو احلناف ،ابإلضافة إىل شرط الزواج ،وأیضا الشرط ادلتعلق ابلكافل الشخص
ادلعنوي .كما صلد ادلادة 118 :من قانوف األسرة تنص بشكل واضح وصریح على الشروط ادلتعلقة ابلكافل،
وأغفلت النص صراحة على شروط ادلكفوؿ .كما أف ادلشرع مل حيدد ال سن الكافل وال شرط الزواج ،وأیضا مل
یتطرؽ دلصری الطفل القاصر بعد بلوغو سن الرشد ،أو يف حالة طالؽ الزوجني.
ديكن القوؿ أف التشریعات ادلنظمة للكفالة تتسم ابلقصور ،وجيب على ادلشرع أف یعید النظر فیها دبا
یتماشى وادلرجعیة الدینیة ،خاصة ما تعلق منها ابدلرسوـ التنفیذي ،24/92 :وكذلك التفصیل يف مواد قانوف
األسرة ادلنظمة للكفالة.
وأخریا یشرفين أف أقدـ بعض االقًتاحات أسوة ابالقًتاحات اليت سبقتين يف دراسة ىذا ادلوضوع:
 إعادة النظر يف التخلي عن ىؤالء األطفاؿ احملرومني من الدؼء العائلي عند بلوغهم سن الرشد .والبد من فتحمراكز إیواء تتكفل هبمحىت ال یكوف مصریىم الشارع.
 على ادلشرع إعادة النظر يف موضوع الكفالة ،حبیث أغفل كثری من النقاط ،من بینها عدـ النص على كفالةاجملنوف وادلعتوه الذین یعتربوف دبثابة قصر.
 إعادة النظر يف ادلرسوـ ادلتعلق بتغیری لقب ادلكفوؿ لیتالءـ مع قانوف األسرة ادلستمد من الشریعة اإلسالمیة. النص على مصری الطفل ادلكفوؿ يف حالة طالؽ أو انفصاؿ الزوجني. وأخریا على مدیرایت النشاط االجتماعي الزایدة يف العنصر البشري من أخصائیني نفسانیني واجتماعیني دلتابعةىؤالء األطفاؿ ابستمرار ،سواء يف الدور ادلتخصصة أو عند األسر ادلتكفلة هبم.
قائمة املراجع واملصادر
 .1بكاكریة ىدى ،صالح فاطمة الزىراء ،أحكاـ التبين والكفالة ،مذكرة اللیسانس يف احلقوؽ ،جامعة شریف
مساعدیة سوؽ أىراس.2012 ،
 .2بلقاسم شلواف ،النیابة الشرعیة يف ضوء ادلذاىب الفقهیة والقوانني العربیة ،الطبعة األوىل ،مطبعة ادلنار ،اجلزائر،
.2011
 .3بن عبیدة عبد احلفیظ ،احلالة ادلدنیة وإجراءاهتا ،الطبعة الثانیة ،دار ىومة للطباعة والنشر ،اجلزائر2005 ،
 .4بوعشة عقیلة ،الكفالة يف قانوف األسرة والشریعة اإلسالمیة ،ادلعهد الوطين للقضاء ،مدیریة الًتبصات ،الدفعة:
 ،12سنة.2004 :
 .5بیدویري كردية ،الكفالة والتبين ،مذكرة ماسًت يف احلقوؽ ،جامعة عبد الرضباف مریة ،جایة.2013 ،
 .6ضبیش حساف ،التبين والكفالة ،مذكرة زبرج ادلعهد الوطين للقضاء ،األبیار ،مدیریة الًتبصات،2003 ،
الدفعة احلادیة عشر.
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 .7خلیفة جاب هللا ،التبين يف القانوف الوضعي والشریعة اإلسالمیة ،مذكرة ماسًت يف احلقوؽ ،أحواؿ شخصیة،
جامعة دمحم خیضر ،بسكرة.2015-2014 ،
 .8سلیماف ولد خساؿ ،ادلیسر يف شرح قانوف األسرة ،األصالة للنشر والتوزیع ،بدوف بلد النشر1434 ،ىػ-
2012ـ.
 .9شیخ نسیمة ،أحكاـ الرجوع يف التصرفات التربعیة يف القانوف اجلزائري اذلبة الوصیة الوقف دراسة قانونیة
مدعمة ابألحكاـ الفقهیة واالجتهاد القضائي ،د .ط ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزیع اجلزائر.2012 ،
 .10عبد الرضبن برابرة ،شرح قانوف اإلجراءات ادلدنیة واإلداریة ،ط ،4منشورات بغدادي ،اجلزائر.2013 ،
 .11عالؿ آماؿ ،التبين والكفالة ،دراسة مقارنة بني الشریعة والقانوف الوضعي ،مذكرة ماجستری يف قانوف
األسرة ،كلیة احلقوؽ ،جامعة أيب بكر بلقاید.2009-2008 ،
 .12الغوثي بن ملحة ،قانوف األسرة على ضوء الفقو والقضاء ،ط ،2.دیواف ادلطبوعات اجلامعیة ،اجلزائر،
.2008
 .13قدیري سوسن ،الكفالة على ضوء قانوف األسرة اجلزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة
ادلاسًت ،زبصص :قانوف دويل وحقوؽ اإلنساف ،جامعة دمحم خیضر بسكرة ،السنة اجلامعیة2015-2014 :
.
 .14حلسني بن الشیخ آث ملوای ،ادلنتقى يف فضاء األحواؿ الشخصیة ،اجلزء األوؿ ،دار ىومة ،اجلزائر،
.2005
 .15مدقن عبد القادر ،شرح وجیز لنظاـ األسرة اجلزائري ،ملخص من الفقو اإلسالمي ،ط ،1 .ادلطبعة
العربیة ،اجلزائر.1998 ،
 .16مصطفى معواف ،أسباب ربرًن التبين وإحالؿ الكفالة بني أحكاـ الشریعة اإلسالمیة وقانوف األسرة
اجلزائري ،رللة ادلعیار ،جامعة قسنطینة ،عدد ،09 :سنة .2004
 .17وعشة عقیلة ،الكفالة يف قانوف األسرة والشریعة اإلسالمیة ،مذكرة هنایة التكوین ،ادلعهد الوطين للقضاء،
الدفعة الثانیة عشر ،السنة اجلامعیة.2004-2001 :
 .18األمر رقم 20-70 :ادلؤرخ يف 19 :فربایر  1970ادلتعلق ابحلالة ادلدنیة ،منشور يف اجلریدة الرمسیة عدد:
 21ادلؤرخة يف.1970-02 –27 :
 .19ادلرسوـ التنفیذي رقم 24-92 :ادلؤرخ يف 13 :جانفي  1992ادلعدؿ وادلتمم للمرسوـ157-71 :
ادلؤرخ يف 03 :جواف  1992ادلتعلق بتغری اللقب ،الصادر يف اجلریدة الرمسیة العدد 05 :ادلؤرخة يف22 :
جانفي .1992
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 .20األمر رقم 02-05 :ادلؤرخ يف 18 :زلرـ 1426ىػ ادلوافق لػ 27 :فیفري  2005ادلعدؿ لقانوف األسرة،
وادلنشور ابجلریدة الرمسیة عدد 15 :بتاریخ 18 :زلرـ 1426ىػ ادلوافق لػ 27 :فیفري .2005
 .21القانوف رقم  09-08ادلؤرخ يف 18 :صفر  1429ادلوافق لػ 25 :فربایر  2008یتضمن قانوف
اإلجراءات ادلدنیة واإلداریة ،منشور يف اجلریدة الرمسیة عدد ، 21 :ادلؤرخة يف 23 :أفریل .2008
 .22القانوف رقم 08–14 :ادلؤرخ يف 9 :أوت  2014یعدؿ ویتمم األمر رقم 20-70 :ادلؤرخ يف-19 :
 1970-02وادلتعلق ابحلالة ادلدنیة ،الصادر يف اجلریدة الرمسیة العدد 49 :بتاریخ 20 :أوت . 2014
23. Nadia Ait Zai, la kafala en droit algérien, R.A.S.J.E.R, Université
d’Alger, n°4, 1993.
24. Nadia

Younssi Haddad, La kafala en droit Algérien, R.A.S.J.E.R,
Université d’Alger, n°4, 1999.
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