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لى إي القاضجه تو  وهي القاعدة القانونية التي 

قانونية القانون المطلوب تطبيقه على المراكز ال
.جنبيأالمشوبة بعنصر 



القـات من قاعدة اإلسـناد هـو إجيـاد حـل لتنـازع القـــوانني الناشـئ عـن قيـام عف داهل
:اولكل قاعدة إسناد عناصر تتكون منها ولديها سيمات متيزهخاصة، دولية 

سنادضابط اإل
الفكرة 
المسندة

القانون 
المسندة إليه



الفكرة املسندة

ل وهو الواقعة القانونية أو المسألة القانونية مح
النزاع، والتي يكيفها القاضي على أنها من 

األحوال الشخصية أو مواضيع األحوال 
.أوغيرها...العينية



ضي إىل القانون املختار الذي يستهدي به القاواملعيار هو املرشد : سناداإلضابط 
.املسندةالواجب التطبيق على الفكرة 

:حيث تتعدد صوره فنجد

ضابط االسناد

اإلسناد 
المركب

اإلسناد 
التخييري

اإلسناد الموزع

اإلسناد البسيط

تتضمن ضابط 
اإلسناد واحد



القانون املسندة إليه
اع هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النز

إلسناد، والذي يتوصل إليه القاضي بفضل ضابط ا
.جنبياأقانونا و أيكون قانونا وطنيا قد 



:خصائص قواعد االسناد

قواعد وطنية

سناد من صنع المشرع إلان قواعد ا•
ي  الوطني وهي تخص النظام القانوني ف
دولة باالستناد الى نظامها السياسي

واالجتماعي واالقتصادي وتوجهاتها 
.الدينية

قواعد مزدوجة 
الجانب

فهي تشير إلى اختصاص القانون •
.او القانون األجنبيالقاضي 

قواعد محايدة
أي انها تقود لتطبيق القانون •

صلة بالمركز القانون، األكثر
بصرف النظر عن مضمون هذا 

.القانون أو اثار تطبيقه





:النموذج األول

نزاع حول أهلية شخص مصري مقيم بالمغربحدث »
.«القانونيةويمارس التجارة وهو بعمر دون  السن 

؟النزاعهذالحلاستعملهالنايمكنالتياإلسنادقاعدةهيما

؟النزاعهذافيإليهالمسندالقانونهوما

النزاع؟هذالحلالمسندةالفكرةوماهي

يق؟التطبالواجبالقانونلتحديدبهاإلستعانةتمالذياإلسنادضابطوماهو

؟مركبأمبسيطإسنادضابطهوهل



لنزاع؟أي قاعدة اإلسناد ميكن لنا استعملها حلل هذا ا

حسب الفصل  الثالث من ظهير: نص قاعدة اإلسناد

سين الخاص  بالوضعية المدنية للفرن1913غشت 12

تخضع الحالة و األهلية الخاصة " و األجانب 
".بالفرنسيين واألجانب لقوانينهم الوطنية



ما هو القانون املسند إليه يف هذا النزاع؟

وبتطبيق هذه القاعدة  الخاصة بالنزاع حول أهلية شخص مصري مقيم 

.بالمغرب ويمارس التجارة وهو بعمر دون السن القانونية

كان عنه أن قانون المصري هو المسند إليه في تحديد أهليته، فإذايترتب 

سمح له القانون المصري يعتبره راشدا، فيعتبره القانون المغربي راشدا وي

.التجارةبممارسة 

القانون المصري: القانون المسند إليه حل النزاع هوإذا 



املسندة حلل هذا النزاع؟الفكرة وماهي 

المسندة أو موضوع النزاع أو الواقعة الفكرة 
ــــــةاألهليـــــــــــــــ: القانونية أو المسألة القانونية 



التطبيق؟اجب الو وماهو ضابط اإلسناد الذي مت اإلستعانة به لتحديد القانون 

أهليةحولبالنزاعالخاصالمثالهذافياإلسنادضابط
.الشخصجنسية:هوالشخص

مركب؟أمبسيطإسنادهوهل

أهليةحولبالنزاعالخاصالمثالهذافياإلسنادضابط

جنسيةعلىيحيلبسيطإسنادضابط:هوالشخص
.الشخص



:النموذج الثاين
ن عقد بيع بين تاجر مغربي متواجد بالمغرب وبائع فرنسي، لكأبرم »

تالي الطرفين لم يتفقا على اختيار القانون الذي يحكم عقدهم صراحة وبال

.«الضمنيةتعذر على القاضي المغربي استخالص إراتهم 

النزاع؟هذالحلاستعملهالنايمكنالتياإلسنادقاعدةهيما

النزاع؟هذافيإليهالمسندالقانونهوما

النزاع؟هذالحلالمسندةالفكرةوماهي

تطبيق؟الالواجبالقانونلتحديدبهاإلستعانةتمالذياإلسنادضابطوماهو

مركب؟أمبسيطإسنادضابطهوهل



حلل هذا استعملهااليت ميكن لنا قاعدة اإلسناد ما هي 
النزاع؟

12حسب الفصل  الثالث عشر من ظهير : نص قاعدة اإلسناد

انب الخاص  بالوضعية المدنية للفرنسين و األج1913غشت 

واجب وفي حالة سكوت الطرفين، إذا لم يتبين القانون ال" ... 

نسبية، تطبيقه ال من طبيعة العقد وال من وضعية المتعاقدين ال

وال من موقع األموال، تمسك القاضي بقانون موطنها 

طني المشترك، فإذا لم يكن لهما موطن مشترك، فبقانونهما الو

المشترك، وإن لم يكن لهما ال موطن مشترك وال قانون وطني
".مشترك، فبقانون مكان إبرام العقد



ما هو القانون املسند إليه يف هذا النزاع؟

غشت12ظهيرمن13الفصلفيعليهاالمنصوصالقاعدةهذهوبتطبيق

1913.

اع،النزحلعلىالقاعدةهذهتطبقيمكنال:المشتركموطنهاقانونفإن

يوجدوالفرنسامنالثانيوالشخصالمغربمناألولالشخص)ألن

.(مشتركموطنبينهما

نيمكالالمشترك،الوطنيفبقانونهمامشترك،موطنلهمايكنلمفإذا

.(نمختلفتيالطرفينجنسية)ألنالنزاع،حلعلىالقاعدةهذهتطبق

كانمفبقانونمشترك،وطنيقانونوالمشتركموطناللهمايكنلموإن

.ياإلسبانالقانونالنزاعهذاحلإليهالمسندالقانونوهو:العقدإبرام



املسندة حلل هذا النزاع؟الفكرة وماهي 

ري العقد التجا: المسندة  الفكرة 
الدولي



الواجب نون وماهو ضابط اإلسناد الذي مت اإلستعانة به لتحديد القا
التطبيق؟

وليالدالتجاريالعقدحولبالنزاعالخاصالمثالهذافياإلسنادضابط

.العقدإبراممكان:هو

مركب؟أوبسيطإسنادهوهل

وليالدالتجاريالعقدحولبالنزاعالخاصالمثالهذافياإلسنادضابط

متعددةإسنادضوابطالقاعدةتضمنتحيثمركبسنادإضابط:هو

التخييريباإلسناديسمىوبالتاليوتخييرية



شكـــــرا لمتابعتكـــــــم


