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 جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل                 
  

 السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال
  )كالوت(

 احملتويات   
الصفحة  

..................)قانون اإلعسار النموذجي  (اإلعسار عرب احلدود    ذات صلة بقانون األونسيترال النموذجي بشأن        قضايا  ٣

٣ 

الواليات  -  من قانون اإلعسار النموذجي)أ (٢٩و) ه (-) أ) (١(٢١و ١٧ و١٥و) د(و) أ (٢ املواد: ٧٦٢القضية 
  Ian Gregory Thow  :: فيما يتعلق بـ،30432-05:  الرقم،سياتلحمكمة اإلفالس األمريكية ملنطقة غرب واشنطن يف  :املتحدة

.....................................................................................................)٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٠(

٥ 
 :، الرقم نيويوركشرق حمكمة منطقة: الواليات املتحدة - النموذجياإلعسار من قانون ) أ) (١ (٢١املادة  :٧٦٣القضية 

CV2003-1383(SJF)(MDG)، الواليات ملتحدة ضد J.A. Jones Const. Group, LLC )٢٠٠٥نوفمرب / الثاينتشرين ٢٩(..

٦ 

 - ذجي من قانون اإلعسار النمو)ب(٢و) ب)(١( ١٧ و)٤( و)٣(و) أ)(٢( ١٥و] ٦[و) ب( ٢املواد : ٧٦٤القضية 
ا يتعلق ـ فيم،(SMB) 11482-07  الرقمكاليفورنيا شعبة لوس اجنليس، وسطحمكمة اإلفالس األمريكية ملنطقة : الواليات املتحدة

......................................................)٢٠٠٥ديسمرب /األول  كانون ٧ (.TriGem Computer, Inc  شركة:ـب

٧ 

 نيويوركوب ــ جنمنطقةحمكمة  :املتحدةالواليات  -  من قانون اإلعسار النموذجي)أ)(١ (٢١و ٦  املادتان:٧٦٥القضية 
 Ephedra Products  شركة:ـما يتعلق بـفي ، Civ. 539(JSR) 06 وCiv. 538(JSR) 06، وMD 1598 (JSR) 04 :األرقام

Liability Litigation (Muscletech Research and Development, Inc., et al)) ٢٠٠٦أغسطس / آب١١(..............

٩ 

حمكمة اإلفالس  :الواليات املتحدة -  من قانون اإلعسار النموذجي٢٢ و٨ و٦و) د( و)أ( ٢املواد : ٧٦٦القضية 
 شركة : ـفيما يتعلق ب، C-15-22657-06 وC-15-22655-06 وC-15-22652-06كاليفورنيا، األرقام وسطاألمريكية ملنطقة 

Tri-Continental Exchange Ltd.) ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١(..............................................................

١٢ 

 -  من قانون اإلعسار النموذجي٢١و ٢٠و) ب(و) أ()٢(١٧و )٣(١٦ و٧و )]ب(و) أ [(٢ وادامل: ٧٦٧القضية 
شركة : ـفيما يتعلق ب، (SMB) 11482-07نيويورك الرقم جنوبة ـحمكمة اإلفالس األمريكية ملنطق :الواليات املتحدة

Schefenacker PLC) ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤(............................................................................

١٤ 
جنوب منطقة حمكمة : دةـات املتحـالوالي - من قانون اإلعسار النموذجي )٣( ١٦و ٨ و)ب (٢املواد : ٧٦٨القضية 
....)٢٠٠٧يوليه /متوز ٣ (.SphinX, Ltd شركة: ـفيما يتعلق ب، 06 Civ. 13215 (RWS) (RDD) 11760-06 : الرقمان،نيويورك

١٦ 

 - ن قانون اإلعسار النموذجي م)٣ (١٦و) ٣ (١٥و) ب(و) أ) (٢ (١٥و )د(و) أ (٢و) ٢ (١املواد : ٧٦٩القضية 
: ـفيما يتعلق ب، BS30434-6 :احملكمة العليا، دائرة اإلنصاف، سجل دائرة اإلنصاف ملنطقة بريستول، الرقم:  املتحدةاململكة
.....................................................)٢٠٠٦أغسطس / آب٨(  European Insurance Agency ASشركة 
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  مقدمة
ر املعلومات عن القرارات الصادرة عن احملاكم      ونش مجعاموعة من اخلالصات جزءا من نظام     تشكل هذه 

 والقوانني النموذجية املنبثقة عن أعمال جلنة األمم املتحدة للقانون         االتفاقيات وهيئات التحكيم واملستندة إىل   
والغرض من ذلك هو تيسري التفسري املوحد هلذه النصوص القانونية باإلشارة          ). األونسيترال( الدويل  التجاري
. ايري الدولية اليت تتسق مع الطابع الدويل للنصوص، خالفا للمفاهيم القانونية واألعراف الداخلية الصرفة            إىل املع

  هذا مساتعن   الكاملة   علوماتاملزيد من امل )(A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1رد يف دليل املستعملني  يو
يف  ) كالوت( إىل نصوص األونسيترال    املستندةوثائق السوابق القضائية    تتاح   و. النظام وعن طريقة استعماله  

 .(http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do):  اإلنترنت يفألونسيترال  لاملوقع الشبكي 

يتضمن كل عدد من أعداد كالوت قائمة حمتويات يف الصفحة األوىل توفر البيانات املرجعية                 و  
صات، إىل جانب املواد املتعلقة بكل نص واليت فسرا أو          الكاملة لكل قضية ترد يف هذه اموعة من اخلال       

 يرد فيه النص الكامل    الذي (URL)عنوان اإلنترنت   قد أدرج  و.أشارت إليها احملكمة أو هيئة التحكيم   
 اإلنترنت اليت ترد فيها ترمجاا بلغات األمم املتحدة الرمسية أو         عناوينللقرارات بلغتها األصلية، إىل جانب     

 إىل مواقع   املرجعيةيرجى االنتباه إىل أن اإلشارات  ( حيثما كانت متاحة، يف عنوان كل قضية    لغاا، إحدىب
 تزكية من جانب األمم املتحدة أو من      تشكّلشبكية غري املواقع الشبكية الرمسية اخلاصة باألمم املتحدة ال       

تغري املواقع الشبكية؛ ومجيع عناوين    على ذلك، كثريا ما ت    وعالوةجانب األونسيترال لذلك املوقع الشبكي؛    
خالصات  حتتوي و).  هذه الوثيقة هي العناوين السارية حىت تاريخ إصدار هذه الوثيقة   يفاإلنترنت الواردة 

إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية     على القضايا اليت يفسر فيها قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم    
 بقانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل،        اخلاص املصطلحات   متسقة مع ما يرد منها يف مكنـز      

قانون   ر  اخلالصات املتعلقة بقضايا تفس     ما  أ.  مع املراسلني الوطنيني بالتشاور الذي أعدته األونسيترال   
كن ومي .النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية    األونسيترال 

البحث عن اخلالصات يف قاعدة البيانات املتاحة من خالل املوقع الشبكي اخلاص باألونسيترال عن طريق            
اإلشارة إىل مجيع السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية يف وثائق كالوت أو      

 .رقم عدد كالوت أو تاريخ القرار أو جمموعة من أي من هذه      

ميكن إعدادها     و؛  أو مسامهون أفراد  حكومام، عينهم  ت اخلالصات مراسلون وطنيون    اد عدبإ ومقيو  
راسلني الوطنيني أو غريهم    وجتدر املالحظة أن أيا من امل     . بصورة استثنائية من جانب أمانة األونسيترال نفسها     

 املسؤولية عن أي    يتحمل  ال  حنو مباشر أو غري مباشر يف تشغيل هذا النظام،       ى  األشخاص املشاركني عل من
 .خطأ أو إغفال أو أي قصور آخر فيه     

 
–––––––––– 

  
 ٢٠٠٨ املتحدة، لألمم حمفوظة © الطبع حقوق

  يف النمساطبع

وينبغي إرسال هذه  .  هذا العمل أو أجزاء منهاستنساخويرحب بأي طلبات للحصول على حق     .  احلقوق حمفوظةمجيع
 ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters, New York:الطلبات إىل العنوان التايل  

N.Y. 10017, United States of America .     تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه  أنوجيوز للحكومات واملؤسسات احلكومية 
 . بذلكاملتحدةدون إذن، ولكن يطلب إليها أن تعلم األمم          
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 بشأن اإلعسار عرب احلدودلة بقانون األونسيترال النموذجي ذات صقضايا 
    )اإلعسار النموذجيقانون (

 من قانون )أ (٢٩و) ه(-)أ)(١ (٢١ و١٧ و١٥و) د(و) أ (٢  املواد:٧٦٢القضية 
 اإلعسار النموذجي

 سياتل  واشنطن يف    غرب  حمكمة اإلفالس األمريكية ملنطقة        : الواليات املتحدة     
 30432-05 الرقم  
 )Ian Gregory Thow )1 :ما يتعلق بـ  يف

 ٢٠٠٥ نوفمرب  /تشرين الثاين    ١٠
 نكليزية إلاألصل با 

  خالصة أعدا األمانة
التعاون؛      مركز املصاحل الرئيسية؛      األجنيب؛   املمثل   األجنيب؛ اإلجراء   : الكلمات الرئيسية  [

  ]االعتراف 
، مستشــار ")يــات املــتحدةالوال(" املديــن، وهــو مواطــن يف الواليــات املــتحدة األمريكــية  كــان

 واجــه إجــراءات قضــائية وإداريــة  ٢٠٠٥يولــيه /ويف أوائــل متــوز. اســتثمارات يعمــل يف كــندا 
وفضال . جتميد موجوداتهfمـتعددة أقامـتها اللجـنة الكـندية لـألوراق املالية، اليت أصدرت أوامر       

 ٢٨ بنحو عون فيهاّعـن ذلـك، رفـع احملققـون عـدة دعـاوى قضـائية عـلى املديـن يف كـندا، يد                 
 طلـب املديـن إجراءات   ٢٠٠٥يولـيه  /ويف ايـة متـوز    . ملـيون دوالر كـندي يف مطالـبات علـيه         

وعينــت املكمــة الكــندية ممــثل إعســار بعــد ذلــك بوقــت ") اإلجــراء األجــنيب("إعســار يف كــندا 
أغســطس قــدم املديــن خطــة إعــادة تنظــيم مبوجــب   /ويف ايــة آب"). املمــثل األجــنيب("قصــري 

ــانون اإلعســ  ــول . ار الكــنديق ــة أيل ــن إجــراءات إعســار   ٢٠٠٥ســبتمرب /ويف بداي  طلــب املدي
 مث انــتقل بعــد يــوم واحــد إىل  )2( مــن قــانون اإلفــالس يف الواليــات املــتحدة ٧مبقتضــى الفصــل 
 .الواليات املتحدة

ــثاين   تقــدم ممــثل اإلعســار األجــنيب إىل حمكمــة الواليــات   ٢٠٠٥نوفمــرب /ويف أوائــل تشــرين ال
 االعـتراف باإلجـراء األجـنيب باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا مبوجب القانون الذي     املـتحدة طالـبا   

__________ 
 .ةمل ينشر هذا األمر يف التقارير الرمسية للواليات املتحدة، وعليه فقد ال يكون له أثر السابق(1))

 .قانون الواليات املتحدة اخلاص باإلعسار (2) 
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 وطالبا إصدار أوامر بوقف )3(يشـترع قـانون اإلعسـار الـنموذجي يف قوانـني الواليات املتحدة،        
ــن املوجــودة يف       ــية يف القضــية، وبتســليم ممــتلكات املدي مجــيع الدعــاوى ومجــيع املواعــيد النهائ

 .دة، وبتوجيه املدين إىل التعاون مع املمثل األجنيبالواليات املتح

) ٢٣ (١٠١واحـتج ممـثل اإلعسار األجنيب بأن اإلجراء األجنيب هو إجراء أجنيب مبقتضى البند             
من قانون اإلعسار ) أ (٢املقابل للمادة [ من املدونة القانونية للواليات املتحدة    ١١مـن الـباب     
 حــوزة املديــن، وتســوية ديونــه بواســطة الصــلح أو  ، ألن الغــرض مــنه هــو تصــفية ]الــنموذجي

اإلمهـال أو اإلعفـاء، أو تنفـيذ إعـادة التنظـيم، حتـت إشـراف احملكمة الكندية، وأنه ممثل أجنيب                 
) د (٢املادة  [ مـن املدونة القانونية للواليات املتحدة        ١١مـن الـباب     ) ٢٤ (١٠١عمـال بالبـند     

 من تلك ١١ من الباب ١٥١٥كـام البـند   ، وبذلـك يفـي بأح  ]مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي     
وأشــار املمــثل األجــنيب إىل وجــود مجــيع ].  مــن قــانون اإلعســار الــنموذجي١٥املــادة [املدونـة  

 .الدائنني املضمونني للمدين ومعظم دائنيه غري املضمونني وعقاراته يف كندا

 مــن ١٥١٥لبــند واعترفــت احملكمــة باإلجــراء األجــنيب باعتــباره إجــراء أجنبــيا رئيســيا عمــال با 
ــباب  ــتحدة     ١١ال ــية للواليــات امل ــة القانون ــن املدون ــان [ م ــانون اعســار   ١٧ و١٥املادت ــن ق  م

، مالحظــة أنــه إجــراء أجــنيب  ١٥باعتــبار ذلــك االعــتراف األول مبوجــب الفصــل  ] الــنموذجي
مــن قــانون اإلعســار ) أ (٢املــادة [ مــن تلــك املدونــة ١١مــن الــباب ) ٢٣ (١٠١عمـال بالبــند  

 من ١١من الباب  ) ٢٤ (١٠١ وأن املمـثل األجـنيب هـو ممـثل أجـنيب عمـال بالبـند                 ]الـنموذجي 
واعترفــت احملكمــة بــأن مركــز  ]. مــن قــانون اإلعســار الــنموذجي ) د (٢املــادة [تلــك املدونــة 

املصـاحل الرئيسـية لـلمدين يوجـد يف كـندا، بسـبب وجود مجيع موجودات املدين ومجيع دائنيه                 
ــندا  ــبا يف ك ــرت احمل. تقري ــند   وأم ــة، عمــال بالب ــباب  ) ٥(-)١) (أ (١٥٢١كم ــن ال ــن ١١م  م

، ]من قانون اإلعسار النموذجي   ) ه(-)أ) (١ (٢١املـادة   [املدونـة القانونـية للواليـات املـتحدة         
توقـف مواصـلة أو اسـتهالل الدعـاوى املـنفردة املتعلقة مبوجودات املدين والتنفيذ         ) أ: (مبـا يـلي   

ــتثناء إجــراء    ــن، باس ــلى موجــودات املدي ــات     ع ــتظار يف الوالي ــيد االن ــيت هــي ق ات اإلعســار ال
تعلـــيق احلـــق يف نقـــل موجـــودات املديـــن يف الواليـــات املـــتحدة أو رهـــنها أو  ) ب(املـــتحدة؛ 

على املدين أن يضع نفسه وسجالته ذات الصلة حتت ) ج(التصـرف فـيها بـأي طريقة أخرى؛       
ــر املمــثل األ ) د(تصــرف املمــثل األجــنيب لتفتيشــها أو فحصــها؛     ــن  يدي جــنيب موجــودات املدي

الكائــنة يف الواليــات املــتحدة والــيت مــن شــأا أن تكــون مــن ممــتلكات حــوزة املديــن مبوجــب  
؛ عــلى املديــن أن يــتعاون مــع املمــثل األجــنيب فــيما )ه(قـانون اإلفــالس يف الواليــات املــتحدة ؛  

__________ 
 ".١٥الفصل " من قانون اإلفالس يف الواليات املتحدة، ١٥الفصل  (3) 
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ختيار القانون  ومل تصـدر احملكمة قرارا بشأن مسائل ا       . يـتعلق حبقوقـه وواجـباته مبوجـب األمـر         
 .املتعلقة باملوجودات اليت تتألف منها حوزة املدين

  
 من قانون اإلعسار النموذجي       ) أ) (١( ٢ املادة: ٧٦٣القضية  

  نيويورك   شرق حمكمة منطقة    : الواليات املتحدة     
 CV2003-1383(SJF)(MDG) :الرقم  

 J.A. Jones Const. Group, LLCالواليات املتحدة ضد شركة : ـفيما يتعلق ب

 ٢٠٠٥نوفمرب    / الثاين    تشرين ٢٩
 نكليزية إلاألصل با 

 : يف  نكليزية نشرت باإل  
333 B.R. 637, 45 Bankr. Ct. Dec. 203 

  ليب-أعدا سوزان بلوك
التعاون؛ اإلجراء األجنيب؛ املمثل األجنيب؛ املسائل اإلجرائية؛                   :لكلمات الرئيسية   ا[

التلقائي؛    ‐شكلياته؛ اإلنتصاف      ‐تراف   قانون التحكيم النموذجي؛ االع            ‐االعتراف؛ الغرض     
  ]الزجري؛ اإلنتصاف بناء على الطلب         ‐اإلنتصاف  

رفعـت دعوى على املدين يف الواليات املتحدة بسبب حاالت التأخري املتعلقة مبشروع إنشائي              
يف كــندا فقــد ") اإلجــراء األجــنيب("ومبــا أن املديــن كــان مــنخرطا يف إجــراءات إعســار . معــني

رسـالة عـلى قاضـي الواليـات املتحدة يبلغه فيها بأن            ") املمـثل األجـنيب   ("ار  أرسـل ممـثل اإلعسـ     
ــانون اإلعســار         ــا لق ــن وفق ــيها وقــف الدعــوى عــلى املدي ــيا قــد اســتهل ويطلــب ف إجــراء أجنب

 .الكندي

ورأت احملكمـة أن الرسـالة ال تشكل طلب اعتراف بإجراء أجنيب على النحو املطلوب مبقتضى           
 ويف حــني )4(.ن اإلعســار الــنموذجي يف قوانــني الواليــات املــتحدة القــانون الــذي يشــترع قــانو

كـان مـن شـأن االعـتراف بإجراء أجنيب أن يوقف استمرار الدعوى اليت هي قيد االنتظار على            
 مــن املدونــة القانونــية ١١مــن الــباب ) أ)(١ (١٥٢١املديـن يف الواليــات املــتحدة، انظــر البــند  

، قـررت احملكمة أنه يف  ]مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي     ) أ)(١ (٢١املـادة   [للواليـات املـتحدة     
 ليسـت هلـا صـالحية الـنظر يف طلـب الوقـف املقدم من                ١٥غـياب االعـتراف مبوجـب الفصـل         

ــن الفصــل   . املمــثل األجــنيب  ــرض م ــنظر إىل أن الغ ــني حمــاكم    ١٥وبال ــتعاون ب  هــو تشــجيع ال
__________ 

 .٤انظر احلاشية  (4) 



 

 6 
 

 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/73

 اإلعسار عرب احلدود إدارة عادلة      الواليـات املـتحدة واحملـاكم األجنبية والترتيب إلدارة حاالت         
وكفـؤة وإتاحـة ااملـة مـن جانـب حمـاكم الواليـات املتحدة لإلجراءات األجنبية فقد أوقفت                   

 يوما بغية إتاحة تقدمي طلب اعتراف يف غضون ذلك الزمن مبوجب        ٦٠احملكمـة الدعـوى ملدة      
 .١٥الفصل 

  
) ب  (٢ و )ب)(١( ١٧و  )٤(و )٣(و) أ)(٢( ١٥و] ٦[و )ب( ٢املواد : ٧٦٤القضية  

 من قانون اإلعسار النموذجي       
 كاليفورنيا الوسطى شعبة لوس اجنليس         حمكمة اإلفالس األمريكية ملنطقة        : الواليات املتحدة     

 (SMB) 11482-07 :لرقم  ا
 )TriGem Computer, Inc )5شركة    : ـفيما يتعلق ب  

 ٢٠٠٥ ديسمرب  /كانون األول    ٧
   األصل باالنكليزية  

 ]السياسة العامة     مركز املصاحل الرئيسية؛ اإلجراء األجنيب الرئيسي؛              :ية الكلمات الرئيس  [

بعـد أن تعـرض املديـن، وهـو شـركة كـبرية تصـنع احلواسيب، لصعوبات مالية، أصبح خاضعا             
اإلجـــراء  ("٢٠٠٥يونـــيه /إلجـــراءات إعســـار مبوجـــب قـــانون مجهوريـــة كوريـــا يف حزيـــران 

الذي عني يف اإلجراء األجنيب إصدار أمر ") جنيباملمثل األ("وطلـب ممـثل اإلعسار    "). األجـنيب 
يعـترف باإلجـراء األجـنيب باعتـباره إجـراء أجنبـيا رئيسـيا مبقتضـى القانون الذي يشترع قانون                     

 وبـأن ميـنع الوقف التلقائي التقاضي، ألن   )6(اإلعسـار الـنموذجي يف قوانـني الواليـات املـتحدة،       
 .ضي قيد االنتظار فيهاللمدين دائنون يف الواليات املتحدة والتقا

واحـتج املمـثل األجـنيب بـأن اإلجـراء األجـنيب إجـراء أجنيب رئيسي يف حدود املعىن املقصود يف              
من ) ب (٢املـادة  [ مـن املدونـة القانونـية للواليـات املـتحدة      ١١مـن الـباب    ) ٤ (١٥٠٢البـند   

 املدونــة  مــن تلــك١١مــن الــباب ) ١)(أ (١٥١٧ألغــراض البــند ] قــانون اإلعســار الــنموذجي
، ألن اإلجـراء األجـنيب هـو إجـراء قضائي     ]مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي       ) أ)(١ (١٧املـادة   [

إلعـادة تنظـيم شـركة ومـازال قـيد االنـتظار يف مجهوريـة كوريـا، الـبلد الـذي يوجد فيه مركز                   
وأشــار املمــثل األجــنيب إىل أنــه يوجــد يف مجهوريــة كوريــا املكتــب  . املصــاحل الرئيســية لــلمدين

وفضال عن . رئيسـي واملكاتـب الفرعية وكذلك مراكز األعمال والبحوث والتدريب للمدين          ال
__________ 

 .مل ينشر هذا األمر يف التقارير الرمسية يف الواليات املتحدة، ولذلك فقد ال يكون له أثر السابقة (5) 
 .٤انظر احلاشية  (6) 
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 مـن قانون اإلفالس يف    ١١ مـن الـباب      ١٥١٥ذلـك، قـال املمـثل األجـنيب إن مقتضـيات البـند              
 :مستوفاة كما يلي]  من قانون اإلعسار النموذجي١٥املادة [الواليات املتحدة 

مـن القـرار، الـذي أكـد وجود اإلجراءات يف           أرفقـت بالطلـب نسـخة موثقـة          )أ( 
ــند     ــا وتعــيني املمــثل األجــنيب عمــال بالب ــة كوري ــباب  ) ١)(ب (١٥١٥مجهوري  مــن ١١مــن ال

 ؛]من قانون اإلعسار النموذجي) أ)(٢ (١٥املادة [املدونة القانونية للواليات املتحدة 

ــند     )ب(  ــيزية عمــال بالب ــرار إىل اإلنكل ــرمجة للق ــباب ) د (١٥١٥ت ــن ال ــن ١١ م  م
 ؛]من قانون اإلعسار النموذجي) ٤ (١٥املادة [املدونة القانونية للواليات املتحدة 

بـيان حيـدد مجـيع اجـراءات األجنبـية املـتعلقة بـاملدين املعروفة للممثل األجنيب                   )ج( 
) ٣(١٥املادة [ من املدونة القانونية للواليات املتحدة    ١١من الباب   ) ج (١٥١٥عمـال بالبـند     

 ]. اإلعسار النموذجيمن قانون

 .ومل يقدم أي اعتراض على طلب املمثل األجنيب

 من املدونة   ١١ من الباب    ١٥١٥وأشـارت احملكمـة إىل أن الطلـب يسـتويف متامـا أحكام البند               
، وال يتعارض تعارضا   ] مـن قـانون اإلعسار النموذجي      ١٥املـادة   [القانونـية للواليـات املـتحدة       

 من تلك ١١ مـن الباب  ١٥٠٦عمـال بالبـند    [يـات املـتحدة     واضـحا مـع السياسـة العامـة للوال        
ــلمادة   ــنموذجي ٦املدونــة ، املــناظر ل ، وأنــه إجــراء أجــنيب رئيســي يف  ] مــن قــانون اإلعســار ال

من قانون ] ب[٢املادة [ من املدونة ١١من الباب ] ٤[١٥٠٢حـدود املعـىن املقصـود يف البند     
مــن ) ٢)(أ (١٥١٧ألغــراض البــند " خصشــ"، وأن املمــثل األجــنيب هــو ]اإلعســار الــنموذجي

ونتيجة لذلك،  ]. مـن قـانون اإلعسـار النموذجي      ) ب)(١ (١٧املـادة   [ مـن املدونـة      ١١الـباب   
) ٢)(ب (١٥١٧اعترفـت احملكمـة باإلجـراء األجنيب باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا عمال بالبند              

ــباب   ــة  ١١مــن ال ــن املدون ــادة [ م ــانون اإلعســار الــ  ) ب)(٢ (١٧امل وأمــرت ] نموذجيمــن ق
ــة أو أخــرى أو إجــراء        ــبدء أو مواصــلة أي وكــل دعــوى قضــائية أو إداري ــتلقائي ل ــالوقف ال ب
قضـائي أو إداري أو آخـر، مبـا يف ذلـك إصـدار إعالنـات الدعـوى أو استخدامها، على املدين                  

 .يف الواليات املتحدة
  

  من قانون اإلعسار النموذجي)أ)(١ (٢١و ٦ املادتان: ٧٦٥القضية 
 جنوب نيويورك    حمكمة منطقة    :لواليات املتحدة     ا

 Civ. 539(JSR) 06 و Civ. 538(JSR) 06 و MD 1598 (JSR) 04 :األرقام  
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 Ephedra Products Liability Litigation (Muscletech Research and :ـلق بعفيما يت

Development, Inc., et al.) 

 ٢٠٠٧ أغسطس  /آب   ١١
 األصل باالنكليزية    

 :  يف  ليزيةنشرت باالنك   
349 B.R. 333, 56 Collier Bankr. Cas.2d 734 

  ليب-أعدا سوزان بلوك
  ] عند الطلب  ‐محايتهم؛ السياسة العامة؛ االنتصاف          ‐الدائنون   : ة  الرئيسي ات الكلم[

إىل حمكمـة الواليـات املـتحدة، اليت كانت قيد       ") املمـثل األجـنيب   ("قـدم املمـثل األجـنيب الكـندي         
وى مســؤولية عــلى نفــس املديــن بشــان منــتج يــباع يف مــناطق مــتعددة، طلــبا   االنــتظار فــيها دعــ

باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا، مدعيا أن ") اإلجراء األجنيب("لالعـتراف بإجراء اإلعسار الكندي    
وبعد أن اعترفت احملكمة باإلجراء األجنيب باعتباره     . مركز املصاحل الرئيسية للمدين يقع يف كندا      

ا رئيسـيا، أصدرت احملكمة الكندية حكما باملوافقة على إجراءات لتسوية املطالبات     إجـراء أجنبـي   
وعندئذ قدم املمثل   . مـن أجل تبسيط تقدير وتقييم مجيع دعاوى املسؤولية عن املنتج على املدين            

األجـنيب طلـبا يف حمكمـة الواليات املتحدة إلصدار حكم يعترف باحلكم الذي صدر يف اإلجراء                 
 من ١١ من الباب ١٥٢١يـنِفذه ويوافـق عـلى إجـراءات تسوية املطالبات عمال بالبند      األجـنيب و  

وأثريت ].  من قانون اإلعسار النموذجي    ٢١املناظر للمادة   [املدونـة القانونـية للواليـات املـتحدة         
اعتراضـات حبجـة أن إجـراءات تسـوية املطالـبات تـتعارض تعارضـا واضـحا مـع السياسـة العامــة           

 من قانون اإلعسار ٦املادة [ مـن املدونـة   ١١ مـن الـباب   ١٥٠٦دة، وفقـا للبـند    للواليـات املـتح   
، مـن حيـث أن مـن شـأنه أن حيـرم الدائـنني مـن الضمانات اإلجرائية واحملاكمة أمام                     ]الـنموذجي 
 .هيئة حملَّفني

ووافقـت احملكمـة عـلى أن االعـتراف بإجـراءات تسـوية املطالبات وإنفاذ تلك اإلجراءات يدخل          
  ٢١املادة [ من املدونة القانونية للواليات املتحدة ١١مـن الـباب   ) ١)(أ (١٥٢١ق البـند  يف نطـا  

 مــن تلــك ١١ مــن الــباب ١٥٠٦ويف حــني أن البــند ]. مــن قــانون اإلعســار الــنموذجي) أ)(١(
يـنص عـلى أن عـلى احملكمـة أن ترفض ذلك            ]  مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي        ٦املـادة   [املدونـة   

ن شـأن الدعـوى أن تتعارض تعارضا واضحا مع السياسة العامة للواليات     االعـتراف إذا كـان مـ      
املتحدة، وافقت احملكمة مبدئيا على أن من املمكن تصور تفسري إجراءات تسوية املطالبات، اليت 
تقضي بالوساطة اإللزامية وبأنه إذا أدت الوساطة إىل خطة توافق عليها أغلبيات منصوص عليها              

طالـبات املتبقية تقدر وتصفَّى، بأا تسمح ملوظف املطلبات بأن يرفض تلقّي   مـن الدائـنني فـإن امل      
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ومت . البيـنات وأن يصـفّي املطالـبات دون إتاحـة الفرصة لألطراف ذات املصلحة لالستماع إليها             
تعديـل إجـراءات تسـوية املطالـبات لتوضـيح أن إتاحـة تلك الفرصة سيكون مشترطا، وخلصت                  

ــناء عــ  ــتلك    احملكمــة الحقــا، ب ــية ســوف تســتوىف ب ــتعديل، إىل أن الضــمانات اإلجرائ لى ذلــك ال
 .اإلجراءات اخلاصة بتسوية املطالبات

وبشـأن االدعـاء بـأن احلرمان من احلق يف احملاكمة أمام هيئة حملّفني يتعارض تعارضا واضحا مع                
االعتراض السياسـة العامـة للواليـات املـتحدة، رأت احملكمـة أن املعترضـني قـد تـنازلوا عـن ذلك                  

غري أا مل تنظر يف مسالة التنازل، وحكمت بدال من  . عندماقدموا مطالبام يف اإلجراء األجنيب    
 مـن املدونة القانونية للواليات املتحدة وال أي قانون          ١١ مـن الـباب      ١٥٠٦ذلـك بأنـه ال البـند        

ملطالبات ومن آخـر ميـنع حمكمـة الواليـات املـتحدة مـن االعـتراف بإجـراء إعسار أجنيب لتصفية ا                   
ويف التوصل إىل . إنفاذ ذلك اإلجراء رد أن اإلجراء وحده ال يشتمل على احلق يف هيئة حملفني  

ذلـك االسـتنتاج، رجعت احملكمة إىل دليل األونسيترال الشتراع قانون اإلعسار النموذجي وإىل              
ة، اللذيـن يشــددان  قـانون السـوابق القضـائية يف الواليـات املـتحدة بشــأن إنفـاذ األحكـام األجنبـي        

مع اعتبارات السياسة  " متعارضا تعارضا واضحا  "كالمهـا عـلى أن القرار بأن االعتراف سيكون          
 .العامة الوطنية جيب أن تربره ظروف استثنائية

  
  من قانون اإلعسار النموذجي         ٢٢ و  ٨ و ٦و) د(و ) أ( ٢املواد  : ٧٦٦القضية  

 كاليفورنيا    وسط نطقة  مريكية مل حمكمة اإلفالس األ     : الواليات املتحدة     
 C-15-22657-06 و C-15-22655-06 و C-15-22652-06 :األرقام  

 .Tri-Continental Exchange Ltdشركة : ـفيما يتعلق ب
 ٢٠٠٦ سبتمرب / أيلول  ١١

 األصل باالنكليزية  
 : يف  نشرت باالنكليزية   

349 B.R. 627, 47 Bankr. Ct. Dec. 31 

  ليب -خالصة أعدا سوزان بلوك        
 محايتهم؛ اإلجراء األجنيب الرئيسي؛ ‐مركـز املصـاحل الرئيسية؛ الدائنون    : ت الرئيسـية  الكـلما [

 مركز املصاحل الرئيسية؛ السياسة العامة؛ ‐ األصل الدويل؛ االفتراض‐املمـثل األجـنيب؛ التفسـري    
 ] قانون اإلعسار النموذجي‐الغرض
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زر غريــنادين كــان املديــنون شــركات تــأمني مســجلة مبوجــب قوانــني ســانت فنســنت وجــ        
يف احملكمــة العلــيا لشــرق الكــارييب، حمكمــة ") اإلجــراء األجــنيب("وخاضــعة إلجــراءات إعســار 

وكانت املكاتب  . العـدل العلـيا، مبقتضـى قـانون الشـركات يف سانت فنسنت وجزر غرينادين              
وعلى الرغم من .  موظفا٢٠الوحـيدة للمديـنني موجـودة يف سـانت فنسـنت، ويعمـل ـا حنو                 

 بوليصـة تـأمني حلائزين يف الواليات املتحدة وكندا فقد كانت           ٥ ٨٠٠نني بـاعوا حنـو      أن املديـ  
كـل األعمـال جتـري عن طريق مكاتب املدينني املسجلة يف كينغستاون بسانت فنسنت وجزر          

وكانـت مدفوعـات أقسـاط الـتأمني ترسـل بـريديا إىل عـناوين يف الواليـات املتحدة            . غريـنادين 
هذه إىل مكاتب املدينني يف سانت فنسنت       " صناديق إلقاء الربيد  "ن  ولكـن حـزم الـربيد حتال م       

ــداع وترســل إىل حســابات مصــرفية حيــتفظ ــا        ــنادين، حيــث تعــتمد بغــرض اإلي وجــزر غري
 .املدينون يف الواليات املتحدة

إىل احلصـول عـلى االعـتراف باإلجراء األجنيب،       ") املمـثلون األجانـب   ("وسـعى ممـثلو اإلعسـار       
واليــات املــتحدة، مبوجــب القــانون الــذي يشــترع قــانون اإلعســار الــنموذجي يف    يف حمكمــة ال

وزعم أحد دائين املدينني، وهوحائز .  بصـفة إجـراء أجنيب رئيسي  )7(قوانـني الواليـات املـتحدة،     
عـلى حكـم عـلى املدينني مبوجب قانون الواليات املتحدة، أن مركز املصاحل الرئيسية للمدينني     

وعالوة . يـات املـتحدة عـلى أسـاس أن معظم دائين املدينني يوجدون فيها             ينـبغي أن يعتـرب الوال     
عــلى ذلــك، ســعى الدائــن املعــترض إىل احلصــول عــلى قــرار مــن احملكمــة بــأن أمــوال املديــنني    
املوجـودة يف الواليـات املـتحدة لـن تسـتخدم لسـداد قـيمة بـنود مثل الرسوم أو النفقات املهنية              

 .مال بقانون الواليات املتحدةدون موافقة أخرى من احملكمة ع

وقـررت احملكمـة أن إجـراء اإلعسار القائم يف سانت فنسنت وجزر غرينادين هو إجراء أجنيب                 
 مـن املدونـة القانونية للواليات   ١١مـن الـباب   ) ٢٣ (١٠١يف حـدود املعـىن املقصـود يف البـند       

س يف الواليات املتحدة،    من قانون اإلفال  ] من قانون اإلعسار النموذجي   ) أ (٢املـادة   [املـتحدة   
 من  ١١من الباب   ) ٢٤ (١٠١وأن املمـثلني األجانـب للمديـنني هم ممثلون أجانب وفقا للبند             

وقررت احملكمة أيضا أن املدينني     ]. مـن قـانون اإلعسار النموذجي     ) د (٢املـادة   [تلـك املدونـة     
ب إجــراءات كــان مــن شــأم أن يكونــوا غــري مؤهلــني مبوجــب قــانون الواليــات املــتحدة لطلــ 

بـيد أن احملكمـة أشـارت إىل أن شـركات الـتأمني األجنبـية مؤهلـة لالنتصاف مبوجب                    . إعسـار 
 .١٥الفصل 

__________ 
 .٤انظر احلاشية  (7) 
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وردا عـلى االدعـاء بـأن القضـية ينـبغي أن يعترف ا باعتبارها إجراء أجنبيا غري رئيسي وليس                  
إجــراء أجــنيب باعتــبارها إجــراء أجنبــيا رئيســيا، رات احملكمــة أن إجــراء اإلعســار األجــنيب هــو  

وإذ خلصت احملكمة إىل أن مركز املصاحل الرئيسي للمدينني يوجد يف سانت فنسنت              . رئيسـي 
 مـن املدونة القانونية للواليات     ١١ مـن الـباب      ١٥٠٨وجـزر غريـنادين، أشـارت إىل أن البـند           

ة اليت يتطلب منها أن تنظر يف القوانني املماثل]  من قانون اإلعسار النموذجي  ٨املـادة   [املـتحدة   
ــة تفســري عــبارة      ــية، وهــذه تشــمل، يف حال مركــز املصــاحل  "اعــتمدا الواليــات القضــائية أجنب

ــم    "الرئيســية ــن الئحــة الــس األورويب رق ــار٢٩ املؤرخــة ١٣٤٦/٢٠٠٠٠،كــال م ــايو / اي م
والقوانني املشترعة يف الواليات   ") الئحـة االحتاد األورويب   (" بشـأن إجـراءات اإلعسـار        ٢٠٠٠

ــنموذجي   القضــائية ا ــانون اإلعســار ال ــية لتنفــيذ ق ــواردة يف  . ألجنب ــبارة ال ورأت احملكمــة أن الع
الفقــرات االســتهاللية مــن الئحــة االحتــاد األورويب والــيت تشــري إىل أن مركــز املصــاحل الرئيســية  
ينـبغي أن يكـون املكـان الـذي يضـطلع فـيه املديـن بـإدارة مصـاحله بصفة منتظمة ولذلك ميكن              

وعلى هذا األساس قررت احملكمة أنه، يف       . أن تـتحقق مـنه هـي عـبارة مقـنعة          لألطـراف الثالـثة     
عــلى العكـس، يفـترض أن املكتـب املسـجل لــلمدين، أو     ) evidence (دلـيل حـني أنـه يف غـياب    

مسـكنه املعـتاد يف حالـة الفـرد، هو مركز املصاحل الرئيسية للمدين، فإن مركز املصاحل الرئيسية        
وأشارت يف . مبوجـب قانون الواليات املتحدة " العمـل الرئيسـي  مكـان  "يعـادل عمومـا مفهـوم      

 ختــتلف اخــتالفا طفــيفا عــن عــبارات قــانون اإلعســار ١٥هــذا الصــدد إىل أن عــبارات الفصــل 
) proof(برهان  "الـنموذجي وعـبارات الئحـة االحتاد األورويب، من حيث أن األخرية تشري إىل               

] ن املدونــة القانونــية للواليــات املــتحدة مــ١١مــن الــباب ) ج (١٥١٦البــند " [عــلى العكــس،
مــن ) ٣ (١٥١٦البــند " [عــلى العكــس) evidence(دلــيل " وجــود ١٥بيــنما يشــترط الفصــل  

، موضـحة أن كونغـرس الواليات املتحدة   ] مـن املدونـة القانونـية للواليـات املـتحدة        ١١الـباب   
يقع على عاتق " سيةمركز املصاحل الرئي"اخـتار هـذه العـبارة صـراحة لتوضـيح أن عـبء إثبات            

وهـنا رأت احملكمـة أن املمـثلني األجانب وفوا بعبء     . املمـثل األجـنيب الـذي يطلـب االعـتراف         
 .اإلثبات هذا

وبشـأن اسـتخدام األموال احملفوظة يف حسابات مصرفية موجودة يف الواليات املتحدة، قررت              
ة، ألن املمثلني األجانب    احملكمـة أنه ليس من الضروري وضع قيود إضافية على املبالغ املصروف           
وأشارت احملكمة أيضا . مل يطلـبوا أن يعهـد إلـيهم، وليسـوا معهـودا إلـيهم، بتوزيع املوجودات               

 توفـــر محايـــة كافـــية للدائـــنني وتذكـــر صـــراحة االســـتثناء املـــتعلق ١٥إىل أن أحكـــام الفصـــل 
اليات املتحدة  مـن املدونـة القانونية للو    ١١ مـن الـباب      ١٥٠٦بالسياسـة العامـة مبوجـب البـند         

،الـذي ينـبغي أن يفسر تفسريا ضيقا، وكذلك البند     ] مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي        ٦املـادة   [
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ــباب ١٥٢٢ ــنموذجي ٢٢املــادة [ مــن املدونــة ١١ مــن ال وأضــافت ].  مــن قــانون اإلعســار ال
 املتمثل ١٥حملكمـة أن فـرض املـزيد مـن القـيود عـلى املمـثلني األجانب سيحبط غرض الفصل                  

 .م قيمة احلوزة املوجودة عرب احلدود واملتاحة للتوزيعيف تعظي
  

 ٢١و ٢٠و ) ب( و)أ ()٢( ١٧ و  )٣ (١٦ و ٧و )] ب(و) أ [(٢املواد  : ٧٦٧القضية  
 من قانون اإلعسار النموذجي       

  اجلنوبية   نيويورك حمكمة اإلفالس األمريكية ملنطقة        : الواليات املتحدة     
 (SMB) 11482-07 :الرقم  

 )Schefenacker PLC )8  شركة  :ـفيما يتعلق ب  
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران    ١٤

 األصل باالنكليزية  
  خالصة أعدا األمانة     

 اإلجراء األجنيب الرئيسي؛        املساعدة اإلضافية؛ مركز املصاحل الرئيسية؛          : الكلمات الرئيسية  [
  ]  مركز املصاحل الرئيسية     ‐االفتراض   اإلجراء األجنيب غري الرئيسي؛        

ومتت املوافقة على اتفاق شركة طوعي للمدين   . عة السيارات الدولية  كـان املديـن مـوردا لصنا      
اململكـــة (" يف اململكـــة املـــتحدة لـــربيطانيا العظمـــى وإيرلـــندا الشـــمالية  ٢٠٠٧مـــايو /يف أيـــار
") املمـثلون األجانــب ("وبعـد ذلـك بوقــت قصـري سـعى ممـثلو اإلعســار املشـتركون       "). املـتحدة 

 الطوعي إىل احلصول على االعتراف يف الواليات املتحدة         الذيـن عيـنوا مبوجـب اتفـاق الشركة        
ــتحدة      ــات امل ــنموذجي يف الوالي ــانون اإلعســار ال ــذي يشــترع ق ــانون ال  وعــلى )9(.مبقتضــى الق

اخلصــوص، ســعى املمــثلون األجانــب إىل احلصــول عــلى االعــتراف باإلجــراء املــتعلق باتفــاق      
أجنبــيا رئيســيا، جيعــل اتفــاق الشــركة  باعتــباره إجــراء ") اإلجــراء األجــنيب("الشــركة الطوعــي 

الطوعـي ســاري املفعـول يف الواليــات املـتحدة ويــنِفذه فـيها عــن طـريق أمــر زجـري وميــنح مــا       
 من الباب   ١٥٢١ و ١٥٢٠ و ١٥١٧ و ١٥٠٧سـوى ذلـك مـن انتصـاف مالئـم عمال بالبنود             

عســار  مــن قــانون اإل٢١ و٢٠ و١٧ و٧املــواد [ مــن املدونــة القانونــية للواليــات املــتحدة  ١١
ــنموذجي ــانوين      ]. ال ــبهم أن اإلجــراء األجــنيب هــو إجــراء ق وأوضــح املمــثلون األجانــب يف طل

مبوجــب قــانون اإلعســار اإلنكلــيزي، الــذي يتــيح للشــركة أن تــتفق مــع دائنــيها عــلى ترتيــب    
 .لسداد ديوا، رهنا بإعادة النظر من جانب احملكمة اإلنكليزية

__________ 
 .مل ينشر هذا األمر يف التقارير الرمسية للواليات املتحدة ولذلك ميكن ان ال يكون له أثر السابقة (8) 
 .٤انظر احلاشية  (9) 
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ــان    ــة األســهم األمل ــن محل ــتراف    وعارضــت جمموعــة م ــنها أن االع ــن بي  الطلــب عــلى أســس م
ــيا غــري        ــباره إجــراء أجنب ــبغي، إذا مت عــلى اإلطــالق، أن يقتصــر عــلى اعت باإلجــراء األجــنيب ين

ــلمدين     ــترا ليســت مركــز املصــاحل الرئيســية ل ــنظر إىل أن  . رئيســي، ألن إجنل ــه بال واحــتجوا بأن
أنه يوجد يف أملانيا أكرب عدد      الغالبـية السـاحقة مـن أصـحاب أسـهم املديـن يقـيمون يف أملانـيا و                 

 .من العاملني لدى املدين ومن مرافقه فإن أملانيا هي مركز املصاحل الرئيسية للمدين

وردا عـلى ذلـك، أشار املمثلون األجانب إىل أن أصحاب األسهم مل يطعنوا يف اتفاق الشركة                 
ى االتفاق من جانب     يوما بعد املوافقة عل    ٢٨الطوعـي يف غضـون فـترة الطعـون احملددة البالغة            

 يف ١٥األغلبـية املطلوبـة مـن دائـين املديـن، وأن محلـة األسهم املعترضني حائزون على أقل من           
وبشأن حتديد مركز املصاحل الرئيسية للمدين، أشار . املائـة مـن قـيمة السـندات املستحقة األداء       

 مالحظـني أن  Re SPHinX, 351 B.R. 103, 117املمـثلون األجانـب إىل القـرار الـوارد يف القضـية      
قـانون اإلفـالس يف الواليـات املـتحدة ال يـنص عـلى األدلة الالزمة لدحض االفتراض الوارد يف               

من قانون ) ٣ (١٦املادة [ مـن املدونة القانونية للواليات املتحدة  ١١ مـن الـباب     ١٥١٦البـند   
ــنموذجي  ــثل مكــان املكتــب     ]اإلعســار ال ــنفردة أو جمــتمعة، م الرئيســي ، وأن عوامــل شــىت، م

الذي ميكن تصور أن يكون املكتب الرئيسي (لـلمدين ومكـان مـن يديرون أعمال املدين فعليا          
وأشـار املمثلون األجانب كذلك    . ، ميكـن أن تكـون ذات صـلة ـذا للـتحديد            )لشـركة قابضـة   

 بشـأن إجراءات اإلعسار، اليت تنص على أن    ١٣٤٦/٢٠٠٠إىل الئحـة الـس األورويب رقـم         
 الرئيسـية ينـبغي أن يـناظر املكـان الـذي يقـوم فيه املدين بإدارة مصاحله بانتظام،       مركـز املصـاحل   

ــتحقق مــنه    ــثة ال ــتايل ميكــن لألطــراف الثال ــة األســهم   . وبال والحــظ املمــثلون األجانــب أن محل
املعترضـني مل يركـزوا سـوى عـلى الـتاريخ املؤسسـي للفروع العاملة التابعة للمدين ومل يضعوا                  

ملدين هو شركة قابضة منظمة على النحو الواجب ومؤسسة يف إجنلترا وويلز،            يف االعتـبار أن ا    
والحظ املمثلون األجانب كذلك أن املدين حيتفظ       . ويوجـد مركـز عملـياا يف امللكـة املتحدة         

مبكتـبه الوحيد يف إجنلترا وأن الوظائف الوحيدة اليت يؤديها املدين هي االحتفاظ حبقوق ملكية           
ولذلـك خلـص املمثلون األجانب إىل أنه ال توجد   . شـكيل مديونيـته املالـية    يف فـروعه وإعـادة ت     

. حقـائق كافـية لدحـض االفـتراض بـأن املكتـب املسـجل لـلمدين هـو مركـز مصـاحله الرئيسية                      
والحـظ املمـثلون األجانـب أيضـا أن فـروع املدين تعمل على نطاق العامل يف تسعة أماكن، ال                  

علــق املمــثلون األجانــب كذلــك بأنــه لــن يكــون بوســع  و. يوجــد ســوى واحــد مــنها يف أملانــيا
طـرف ثالـث أن يـتحقق مـن محلـة السـندات أو الدائـنني عموما، وعليه فإن وجودهم يف أملانيا               
لــن يؤثــر يف حتلــيل مركــز املصــاحل الرئيســية عمــال بقــرار حمكمــة العــدل األوروبــية يف القضــية     
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Bondi v. Bank of America, N.A., (In re Eurofood IFSC Ltd.)،)10(    ألنـه يـتعني الـنظر إىل 
 .املدين منفصال عن فروعه لدى حتديد مركز مصاحله الرئيسية

واعترفـت احملكمـة باإلجـراء األجـنيب إما باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا أو باعتباره إجراء أجنبيا                  
 مـــن املدونـــة القانونـــية ١١مـــن الـــباب ) ٢(و) ١(٠)ب (١٥١٧غـــري رئيســـي عمـــال بالبـــند 

وكما هو معرف  ] من قانون اإلعسار النموذجي   ) ب(و) أ)(٢ (١٧املـادة   [واليـات املـتحدة     لل
مــن )] ج(و) ب)[(٢ (١٧املــادة [ مــن املدونــة ١١مــن الــباب )] ٥(و) ٤ [(١٥٠٢يف البــند 

وعقب . ، مشـرية إىل أن التميـيز ال يلـزم ملـنح االنتصاف املطلوب             ]قـانون اإلعسـار الـنموذجي     
محلة األسهم املعترضة قرار احملكمة، مدعية، يف مجلة أمور، أن احملكمة           ذلـك استانفت جمموعة     

 دون البت يف ما إن      ١٥أسـاءت اسـتخدام حـرية تقديـرها يف منح أمر زجري مبوجب الفصل               
ــرار يف    . كــان اإلجــراء األجــنيب إجــراء رئيســيا أم غــري رئيســي     ــتم التوصــل إىل ق ــه مل ي ــيد أن ب

 .رضني سحبوا استئنافهم بعد تقدميه بوقت قصرياالستئناف، ألن محلة األسهم املعت
  

 من قانون اإلعسار النموذجي          )٣(١٦و  ٨ و )ب (٢املواد  : ٧٦٨القضية  
  حمكمة منطقة جنوب نيويورك      :الواليات املتحدة     

 Civ. 13215 (RWS) 06 و (RDD) 11760-06: الرقمان   
 .SPhinX, Ltdشركة : ـفيما يتعلق ب

 ٢٠٠٧ يوليه  / متوز  ٣
 نكليزية األصل باال 

  :نشرت باالنكليزية يف
371 B.R. 103 

  ليب-خالصة اعدا سوزان بلوك
 ؛ ؛ اإلجراء األجنيب الرئيسي      محايتهم  ‐الدائنون     مركز املصاحل الرئيسية؛      :الكلمات الرئيسية  [
  ] مركز املصاحل الرئيسية     –؛ االفتراض      األصل الدويل    ‐تفسري ال

. مسـجلة ومؤسسـة مبوجب قوانني جزر كاميان  ) hedge funds(كـان املديـنون صـناديق حتـوط     
وكانــت هلــم عالقــة اســتثمارية بسمســار عقــود ســلع أساســية وعقــود آجلــة اســتهل إجــراءات  

ومت التوصــل إىل اتفــاق عــلى . إعســار يف الواليــات املــتحدة ورطــت املديــنني يف دعــوى إبطــال

__________ 
 .E.C.R. I-813 (E.C.J. May 2, 2006) 2006 ,341/04القضية  (10) 
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ة، استهلت إجراء إعسار    تسـوية تلك الدعوى، ولكن قبل أن تتسىن املوافقة على اتفاق التسوي           
 .يف جزر كاميان على املدينني") اإلجراء األجنيب("

 ســعى )11(ومبوجــب القــانون الــذي يشــترع قــانون اإلعســار الــنموذجي يف الواليــات املــتحدة، 
إىل احلصــول عــلى االعــتراف باإلجــراء األجــنيب   "] املمــثلون األجانــب ["ممــثلو إعســار املديــن  

يف نفـس حمكمـة الواليـات املــتحدة الـيت كانـت املوافقـة عــلى       " ياإجـراء أجنبـيا رئيســ  "باعتـباره  
واعترفـت احملكمـة باإلجراء األجنيب للمدين باعتباره إجراء   . اتفـاق التسـوية قـيد االنـتظار فـيها        

واســتندت جزئــيا يف هــذا ". إجــراء أجنبــيا رئيســيا"أجنبــيا غــري رئيســي، ولكــن لــيس باعتــباره 
ن بتجارة أو أعمال يف جزر كاميان وليس لديهم موظفون وال    القـرار إىل أن املديـنني ال يقومـو        

ــان          ــانون كامي ــيت يشــترط ق ــر وســجالت الشــركة ال ــة وال موجــودات غــري دفات ــب مادي مكات
ورأت احملكمـة أيضـا أن هـناك اعتـبارات عملـية تدعـم اسـتنتاجها بـأن مركــز         . وجودهـا هـناك  

ن عـدم وجــود موجــودات يف   وهــي أ–املصـاحل الرئيســية لـلمدين يوجــد خــارج جـزر كاميــان    
جـزر كاميـان يعـين أنه سيتعني على ممثلي اإلعسار أن يعتمدوا على املساعدة من حماكم أخرى                

وأخـريا، شـددت احملكمـة عـلى أن أغراضا غري سليمة            . للقـيام بعملـيات الـتوزيع عـلى الدائـنني         
ق حفـزت عـلى اسـتهالل إجـراءات اإلعسـار وعـلى طلـب االعـتراف، وهـي السـعي، عن طري                 

لدعـــوى اإلبطـــال، دون التصـــدي ملوضـــوع ] SPhinXشـــركة [الـــتأخري، إىل إســـقاط تســـوية 
 .واستأنف املمثلون األجانب قرار االعتراف. الدعوى

ويف حــني الحظــت أن مركــز املصــاحل  . ويف االســتئناف، أكــدت احملكمــة قــرار احملكمــة األدىن 
م مؤسسون فيها، انظر البند   الرئيسـية للمديـنني يكـن أن يفترض أنه يوجد يف جزر كاميان أل             

 مـــن املدونـــة القانونـــية للواليـــات املـــتحدة  ١١مـــن الـــباب ) ج (١٥١٦والبـــند ) ٤ (١٥٠٢
خلصـت احملكمة إىل أن السؤال      ] مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي       ) ٣ (١٦و) ب (٢املادتـان   [

 املدين، املالئـم هـو مـاذا يلـزم لدحـض االفتراض بأن مركز املصاحل الرئيسية هو مكان تسجيل                
ــند   ــباب  ) ج (١٥١٦عمــال بالب ــة  ١١مــن ال ــادة [ مــن املدون ــانون اإلعســار  ) ٣ (١٦امل مــن ق
 يوجــه حملــاكم إىل االسترشــاد بتطبــيق القوانــني املماثلــة مــن   ١٥ومبــا أن الفصــل ]. الــنموذجي

 ١٥٠٨جانـب الواليـات القضـائية األجنبـية، بسـبب املنشأ الدويل لتلك القوانني، عمال بالبند                 
، رأت أن حتليل املسألة ] مـن قـانون اإلعسـار الـنموذجي    ٨املـادة  [ مـن املدونـة      ١١باب  مـن الـ   

 Bondi v. Bankولدى الرجوع إىل القضية . الـذي توصـلت إلـيه حمكمـة العـدل األوروبية مقنع     

of America, N.A., (In re Eurofood IFSC Ltd.)،)12(     رأت احملكمـة أن حمكمـة العـدل األوروبـية 
__________ 

 .٤انظر احلاشية  (11) 
 .١٢انظر احلاشية  (12) 
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ن مركـز املصـاحل الرئيسـية لـلمدين قابال للتحديد انطالقا من معايري موضوعية     تشـترط أن يكـو    
ميكـن لألطـراف الثالـثة أن تـتحقق مـنها، وأا تسمح بدحض االفتراض إذا أثبتت تلك املعايري              

ال تقوم بأي عمل يف املكان " صندوق بريد"أن املكتـب املسـجل للشـركة لـيس سـوى شـركة        
وبشأن وقائع القضية، رأت احملكمة أن االفتراض مدحوض . جلالـذي يوجـد فـيه مكتـبها املس      

وتوصـلت إىل ذلـك االستنتاج باالستناد إىل افتقار املدين إىل وجود مادي يف جزر            . مبـا يكفـي   
كاميـان وإىل األغـراض غـري السـليمة السـتهالل إجراءات اإلعسار يف جزر كاميان والسعي إىل            

 .١٥احلصول على االعترف مبقتضى الفصل 
  

 من   )٣ (١٦و ) ٣ (١٥و ) ب(و ) أ)(٢ (١٥و ) د(و )أ (٢و) ٢ (١املواد  : ٧٦٩القضية  
 قانون اإلعسار النموذجي      

 العليا، دائرة اإلنصاف،         كمة  احمل  :  املتحدة   اململكة 
 BS30434-6 سجل دائرة اإلنصاف ملنطقة بريستول رقم         

 )Re European Insurance Agency AS )13شركة    : ـفيما يتعلق ب  
 ٢٠٠٦سطس   أغ /آب   ٨

 األصل باالنكليزية  
  خالصة أعدها إيان فليتشر، املراسل الوطين             

 املمثل األجنيب؛       مركز املصاحل الرئيسية؛ اإلجراء األجنيب الرئيسي؛                :الكلمات الرئيسية   [
  ] مركز املصاحل الرئيسية؛ النطاق       –االفتراض   

إجــراءات إعســار واســتهلت . كــان املديــن شــركة تــأمني يوجــد مكتــبها املســجل يف الــنرويج  
ومل تكن للمدين . ٢٠٠٦يناير  /بشـأن املدين يف النرويج يف كانون الثاين       ") اإلجـراء األجـنيب   ("

أي أمـاكن عمـل يف بريطانـيا العظمـى أو يقـوم بأعمـال فـيها، ولكـن كانـت له موجودات يف            
ــز  ــترا وويل ــثل اإلعســار   ٢٠٠٦أغســطس /ويف آب. إجنل ــدم مم لإلجــراء ") املمــثل األجــنيب (" ق

نروجيي طلـبا لـلمحكمة اإلنكليزية للحصول على أوامر من بينها االعتراف باإلجراء األجنيب      الـ 
  ١٥ودعـم املمـثل األجـنيب طلـبه باملعلومات املطلوبة يف املادة     ".إجـراء أجنبـيا رئيسـيا   "باعتـباره   

مـــن قـــانون ) ب(و) أ)(٢ (١٥املــادة   [)14(مــن الئحـــة اإلعســار عـــرب احلـــدود  ) ب(و) أ)(٢(
املادة [مـن الئحـة اإلعسـار عرب احلدود         ) ٣ (١٥، وأعلـن، عمـال باملـادة        ]الـنموذجي اإلعسـار   
__________ 

 . يوجد تقرير عنهقرار حمكمة ال (13) 
 ال تنطبق إال يف بريطانيا العظمى، ولذلك ال يشار إىل اململكة املتحدة ٢٠٠٦الئحة اإلعسار عرب احلدود لعام  (14) 

 .لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
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، أن اإلجـراء األجـنيب هـو إجراء اإلعسار الوحيد على            ]مـن قـانون اإلعسـار األجـنيب       ) ٣ (١٥
 .املدين

من ‘ ١ ’٢وقـال املمـثل األجـنيب يف طلـبه إن اإلجـراء األجـنيب هـو إجـراء أجـنيب عمـال باملـادة                     
، اليت تشترع قانون ]مـن قانون اإلعسار النموذجي ) أ (٢املـادة  [عسـار عـرب احلـدود     الئحـة اإل  

من ) ٢ (١اإلعسـار الـنموذجي، وال ينطبق عليه أي من االستثناءات املنصوص عليها يف املادة       
ــادة [الئحــة اإلعســار عــرب احلــدود    ــنموذجي  ) ٢ (١امل ــانون اإلعســار ال ــه املمــثل  ]مــن ق ؛ وأن

من قانون  ) د (٢املادة  [من الئحة اإلعسار عرب احلدود      ) ي (٢ باملـادة    األجـنيب لـلمدين عمـال     
؛ وأن املكتـب املسـجل للمدين يف النرويج يشكل مركز املصاحل الرئيسية      ]اإلعسـار الـنموذجي   

 ].من قانون اإلعسار النموذجي) ٣ (١٦عمال باملادة [للمدين 

جنيب باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا وحكمـت احملكمـة، يف مجلـة أمـور، باالعـتراف باإلجـراء األ       
عمال [وفقـا لقانون اإلعسار النموذجي كما هو منصوص عليه يف الئحة اإلعسار عرب احلدود                

 ].من قانون اإلعسار النموذجي) أ)(٢ (١٧باملادة 
 

 


