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إن إثبات النسب أساسي من
أجل تسجيل الوالدة في حال
التأخر بالتصريح بالوالدة لما
بعد بلوغ المولود عمر السنة.

متوف تنتقل الوالية إلى الجد لجهة األب
∑ إذا كان األب
ٍ
أو إلى العم.
∑ إذا كان الجد أو العم غير موجودين أو غير مهتمين
يمكن لألم أن تطلب تنصيبها ولية على القاصرين
بموجب حكم من المحكمة الطائفية التي يتبع لها األوالد
أي محكمة طائفة األب.
ً
ّ
∑ إذا كان األب غائبًا أو في السجن يمكنه أن ينظم وكالة
للجد أو العم أو األم لتقديم الدعوى عنه شرط أن يذكر
صراحة في الوكالة أنها لتقديم دعوى إلثبات نسب
أوالده القاصرين.

تتنـــاول هـــذه المطويـــة إثبـــات
النســـب لدى الطوائف المحمدية:
السنيــة ،الجعفريــة والدرزيــة.

• إذا كان األب غير متعاون يمكن أن ّ
تقدم األم دعوى إلثبات نسب
ٍ
أوالدها من زوجها.

لمــن ُي َّ
قـــدم طلــب إثبـــات نســـب ولمـــاذا؟
ّ

• إذا كان المولود راشدًا ّ
يقدم الدعوى بنفسه وإن كان مجتمعًا مع
ّ
إخوة قاصرين يمثلهم الوالد.

يقدم طلب إثبات النسب للمولودين من آباء من الطوائف اإلسالمية
أو الدرزية ويهدف إلى تثبيت بنوة الولد لألب واألم عن طريق إقرار
الوالدين بهذه البنوة.
يمكن االستعانة ُّبشهادة الشهود (ذكرين أو ذكر وأنثيين أو 4
إناث) في حال تعذر إقرار أحد الوالدين أي في غياب أحدهما أو
وفاته أو عدم تعاونه.
أهميــــة هـــــذا اإلثبـــــات أنــــه:
ّ
• يؤكـــــد العالقـــــات العائلـــــية،
• يستخدم لمسائل الحضانة والوالية والوصاية والنفقة واإلرث،
• ويستخدم كإثبات بنوة في دعاوى القيد التي تهدف إلى قيد
الوالدة على سجل األب في حال التأخر بالتصريح بها.

من ّ
يقدم طلب إثبات النسب؟
ّ

• يقدم طلب إثبات النسب عن األوالد القاصرين الولي عليهم:
ّ
التصرف
األب ،وهو الولي الجبري عل القاصرين أذ يمكنه
ً o
ّ
ويقدم الدعاوى باسمهم.
نيابة عنهم
الــصــفـــحـــــــــــــــة 02

ِّ
مميـــز أي لديـــه نقـــص فــي اإلدراك
• إذا كـــان المولـــود غيـــر
أو مـــرض عقلــــي.
ّ o
يقدم الدعوى الوصي على المولودُ .ي َّ
نصب الوصي بموجب
قرار من المحكمة ًالطائفية التي يتبع لها المولود .يتم
تنصيب األب عادة ،لكن يجوز تنصيب شخص آخر إذا وجدت
المحكمة أن مصلحة الولد تقضي بذلك.
• ويمكن ألي من هؤالء الذين يستطيعون تقديم الدعوى توكيل
محام لتقديم الدعوى عنه.
ٍ

ّ
تقــــدم ّالدعــــوى؟
بوجـــه مـــن

• إذا كان األوالد قاصرين ،تقدم الدعوى من ِق َبل األب وال تكون
بوجه ُأحد.
ِّ
ولد راشد  /أوالد راشدين منفردين تكون بوجه
• إذا قدمت من ِق َبل ٍ
األب إلثبات نسب الراشد منه .وهذا ال يعني بالضرورة أن هناك
خصومة بين األوالد واألب.
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 oإذا كــان الولــد الراشد أو األوالد الراشديــن مشتركين فــي
الدعوى مع األب الذي ّ
يقدم دعواه عن القاصرين ،ال تكون الدعوى
بوجه أحد ألن األب ّ
يقدمها والراشدين يشتركون معه فيها.
• إذا ُق ِّدمت من ق َبل األم ُت َّ
قدم بوجه األب أيضًا.
ِ
ّ
متوف ،تقدم الدعوى بوجه ورثته
• إذاكان األب أو األم أو كالهما
ٍ
المذكورين في حكم حصر اإلرث الخاص به.

األم موجـــودة أو كانـت
مالحظـــــــة :إذا لم
ّ
تكــــنُت َّ
قدم الدعوى من ِق َبــــل
مطلقــة أوغير متعاونــة،
األب أو األوالد بوجههــــا أيضــًا.

مـــا هـــي المستنــدات التــي يجــب أن ُت َّ
قـــدم؟

 -1وثيقة الزواج أو حكم إثبات الزواج.
 -2شهــادة والدة للمطلــوب إثبـــات نسبهــم مــن المستشفـــى أو
القابلـــة القانونيـــة.
في حال عدم وجود شهادة والدة من المستشفى أو القابلة
القانونية -أي في حال كان الطفل مولودًا على يد داية:-
إذا كانـت الدايـة َّعلـى قيــد الحيــاة :يمكن االستحصال
على إفادة منها موقعة من المختار وشاهدين.
االستحصال من
إذا كانــت الدايــة متوفـــاة :يمكن َّ
المختار على إفادة عن الداية تكون موقعة من شاهدين.
 -3افادة مختار ّ
تبين واقعة الزواج للزوجين وواقعة الوالدة لألوالد
المطلوب إثبات نسبهم.
 -4استدعاء ُي َّ
قدم للمحكمة.

∑ يمكن أن تطلـب المحكمـة الشرعيــة إبراز مستنـدات
إضافيــة :ننصــح بتوفيرهــا فــورًا تسريعــًا للدعــوى.

أين ّ
تقدم الدعوى؟

ليــس هنــاك مكان إلزامي في هذه الدعــاوى ،إذ يمكن أن ُت َّ
قدم
َ
ستحســن تقديمها
في أي محكمة شرعية من طائفة األب ،لكن ُي
َّ
أمام محكمـــة في مكان إقامة العائلـــة أو المدعى عليــه :أي في
منطقة سكــن األب.
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∑ المحاكم الشرعية السنية موجودة في المناطق التالية:

▪ فــي محافظــة بيــروت :المحكمة الشرعية العليا؛ محكمة بيروت
الشرعية السنية.
▪ فـــي محافظـــة جبـــل لبنــــان :الغبيري؛ شحيم؛ برجا؛ جبيل.
▪ فـــي محافظــــة الشمــــال :طرابلس؛ المنية؛ سير.
▪ فـــي محافظـــة عكـــار :حلبا؛ البيرة.
▪ فـــي محافظــــة البقــــاع :جب جنين؛ زحلة؛ شتورا؛ راشيا.
▪ في محافظــــة بعلبــــك الهرمــــل :بعلبك؛ عرسال.
▪ فـــي محافظة الجنـــوب :صيدا؛ صور.
▪ فـــي محافظـــة النبطيــــة :حاصبيا.

∑ المحاكم الشرعية الجعفرية موجودة في المناطق التالية:

▪ فـــي محافظــــة بيــــروت:
المحكمة الشرعية الجعفرية العليا؛ محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية االبتدائية.
▪ فـــي محافظــــة جبــــل لبنــــان :الشياح؛ بعبدا؛ جبيل.
▪ فـــي محافظــــة الشمــــال :طرابلس.
▪ فــــي محافظـــــة البقــــــاع :زحلة؛ مشغرة.
▪ فـي محافظـة بعلبـــك الهرمـل :بعلبك؛ شمسطار؛ اللبوة؛ الهرمل.
▪ فــــي محافظـــــة الجنـــــوب :صيدا؛ صور؛ جباع؛ جويا.
▪ فـــي محافظـة النبطيــــة :النبطية؛ بنت جبيل؛ تبنين؛ مرجعيون.

∑ المحاكم المذهبية الدرزية موجودة في المناطق التالية:

▪ محافظة بيروت :المحكمة االستئنافية العليا  -محكمة بيروت
المذهبية الدرزية ،الدرجة األولى
▪ فــــي محافظـــــة جبـــــل لبنـــــــان :المتن؛ عاليه؛ بعقلين.
▪ فــــي محافظـــــة محافظــــــة البقــــــاع :راشيا.
▪ فــــي محافظـــــة النبطيـــــة :حاصبيا.

مالحظــــــة :ال يوجــــد محاكـــــم درزيــــــة فـــــي
باقــــــي المحافظــــــات.
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تقديم َّ الدعوى؟
ماذا يحصل بعد
َ

• تختلف المراحل حسب من تقدم بالدعوى:
 oفي حال كان األب هو ّ
المدعي واألم موجودة ومتعاونةُ ،ت ِّ
عين
المحكمة فورًا موعد جلسة اإلقرار بالبنوة :قد يكون في اليوم
نفسه أو في يوم آخر.
 oفــي حال كان هناك ّ
مدعى عليــه (األب أو األم أو ورثتهما
أو ورثة أي منهمــا) :تقــوم المحكمة بتبليــغ المدعــى عليــه
بالدعوى للرد عليها .بعــد الرد ،يتم استدعــاء األب واألم أو
الورثــة لإلقــرار بالبنـــوة.
 oفي حال عدم حضور ّ
المدعى عليه رغم التبليغ والمهلة
اإلضافية وإال ُيحاكم غيابيًا.

• يمكن أن يتم استدعاء شهود
إلى المحاكمة الشرعية تختارهم
المحكمة بنفسها أو تطلب من
ّ
المدعين اختيار شهودهم.

الكلفة

كلفة الدعوى الشرعية غير
ّ
موحدة لدى كل المحاكم
الطائفية ،لكنها تتراوح بين 75
و 200ألف ليرة لبنانية حسب
عدد ّ
المدعين وعدد المستندات
ّ
المقدمة في الدعوى.
 oيجب إلصاق طابع على
كل مستند من المستندات
َّ
المقدمة في الدعوى.

كلفة الدعوى الشرعية
غير ّ
موحدة لدى كل
المحاكم الطائفية،
لكنها تتراوح بين 75
و 200ألف ليرة لبنانية

في حال كان هناك ّ
«مدعى عليه/م» سوف يكون هناك
تبليغات كما ذكرنا ،وكلفة إضافية وهي كلفة المباشر الذي
سيأخذ األوراق ليبلغها لألشخاص المعنيين.

كم تستغرق الدعوى من وقت؟

يختلف الوقت حسب الحاجة إلى التبليغ أم ال ،و هي تتراوح بين
ّ
بالمعدل حسب:
أسبوعين إلى  6أشهر
 oمن ُي ِّ
قدم الدعوى وبوجه من،
 oإذا كان الوالدان متوافقين وحاضرين أو وجوب إبالغ أحدهما،
 oإذا كان هناك ورثة يجب تبليغهم...

كـــــيفيــة الحصول على معلومات
إضــــافيـــة

 لدى محكمة الطائفة األقرب إلى محل
السكن أو رجل الدين في المنطقة.

 االتصــال بجمعيــة ّرواد الحقــوق علــى
الرقم .01 383 556

 oفي حــال طلبــت المحكمـــة مستنــدات جديدة ،يتــم دفع
مبلــغ  2000ليـــرة لبنانيـــة عن كل مستنــد جديــد إلـى جانب
إلصـــاق طابـــع عليـــه.
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ّ
جمعيــــــة ّرواد الحقـــــــوق

ّ
ّ
غير حكومية لبنانية ،تعمل على الدفاع عن الحقوق األساسية
جمعية رواد ّالحقوق منظمة ّ
للفئات المهمشة في لبنان ،مركزة بشكل خاص على عديمي الجنسية والالجئين والمهاجرين.
تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الالجئين والمهاجرين
وتقوم رسالتها على
ّ
ّ
المتخصص
وعديمي الجنسية .وتتمثل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب
ّ
المعنية وأصحاب الشأن ،والتوثيق واألبحاث ونشر الدراسات ،إضافة إلى بناء
لمختلف الفئات
حوار ّبناء مع الجهات الرسمية .جمعية ّرواد الحقوق عضو ّ
مؤسس في كل من االئتالف المدنيّ
لدعم استقالل القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية.
ّ
الكتيـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة األمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون الالجئيـــــــن.
تــم إنتـاج هــذا
ّ
ّ
ّ
لجمعيــــة ّرواد الحقــــوق .يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات
الفكريــــة محفوظــــة
الملكيــــة
حقـــوق
ّ
الكتـــــيب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.
الـــــواردة فــــي هــــذا
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