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        جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
  السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال

      )كالوت(
  احملتويات

الصفحة     
 ٤.........)قانون اإلعسار(قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود ذات صلة بقضايا 

  احملكمة العليا، : اململكة املتحدة -عسار  من قانون اإل٢١ و١٥ املادتان :٧٨٧القضية 
  بشأن راجاباكسا  ،B.P.I.R. 99 [2207]دائرة القضايا املالية، سجل مقاطعة بريستول، 

 ٤..................................................................)٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣(

   - من قانون اإلعسار ٢١ و٢٠ و١٧و) ٣ (١٦ و١٥ و١٤املواد : ٧٨٨القضية 
، (BRL) 60100-05الرقم مريكية لدائرة مقاطعة نيويورك اجلنوبية، حمكمة اإلفالس األ: الواليات املتحدة

  )La Mutuelle Du Mans Assurances IARDشركة ال ميتويل دي مان للتأمني، (بشأن لويد 
 ٥.................................................................)٢٠٠٥ديسمرب /  كانون األول٧(

   -من قانون اإلعسار ) ب(- )أ(و) ١ (١٧ و١٧و) ٣ (١٦و) ب (٢املواد : ٧٨٩القضية 
  ، (REG) 12762-07 اجلنوبية الرقم  نيويوركملقاطعةحمكمة اإلفالس األمريكية :  املتحدةالواليات

 ٦.....................)٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦ (Basis Yield Alpha Fund (Master)بشأن شركة 

   -من قانون اإلعسار ) ٤ (١٧و) ٣ (١٦ و٦و) ب(- )أ (٢املواد : ٧٩٠القضية 
  بشأن ، MER-22719-07س األمريكية ملقاطعة كولورادو، الرقم حمكمة اإلفال: الواليات املتحدة 

   Klytie’s Developments, LLC و .Klytie’s Developments, Incشركيت كلييت ألعمال التطوير 
 ٩...........................................................................)٢٠٠٨فرباير / شباط٨(
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الصفحة     
  ) ٤ (١٧ و١٧و) ٣ (١٦و) ج) (٢ (١٥ و١٥و) و(- )أ (٢املواد : ٧٩١القضية 

  حمكمة اإلفالس األمريكية لوالية ماساتشوسيتس، الرقمان : واليات املتحدةال -من قانون اإلعسار 
07-17180-JBR17518-07 و-JBR ، بشأن شركة ترادكس سويس)Tradex Swiss AG (  

 ١١..........................................................................)٢٠٠٨مارس / آذار١٢(

حمكمة : الواليات املتحدة - من قانون اإلعسار ) ز) (١ (٢١ و١٧ و٩ و٧املواد : ٧٩٢القضية 
، بشأن شركة بانكريديت 07 Civ. 11338 (LAK ,(SMB) 11026-06(ويورك اجلنوبية، الرقم مقاطعة ني

 ١٤..................)٢٠٠٨مارس / آذار٣١) (اخلاضعة للتصفية) (Bancredit Cayman Limited(كاميان 

حمكمة دائرة : الواليات املتحدة - من قانون اإلعسار ١٧و) ب (٢املادتان : ٧٩٣القضية 
، بشأن شركة B-15-23597-07 كاليفورنيا الشرقية يف الواليات املتحدة، الرقم ساكرامنتو يف مقاطعة

 ١٦.............................)٢٠٠٨مارس / آذار٣١) (Three Estates Company, Ltd(ثري ستيتس 

الواليات  - من قانون اإلعسار١٧و) ٣ (١٦ و١٥ و٩و) و(، )ج(- )ب (٢املواد : ٧٩٤القضية 
، بشأن 12384-07 و12383-07يف الواليات املتحدة، الرقمان حمكمة مقاطعة نيويورك اجلنوبية : املتحدة

 ١٧...........................................)٢٠٠٨مايو / أيار٢٢) (Bear Stearns(شركة بري سترينز 
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   مقّدمة    
 ونشر املعلومات عن القرارات الصادرة عن احملاكم مجع هذه اجملموعة من اخلالصات جزءا من نظام ُتشكِّل 

 والقوانني النموذجية املنبثقة عن أعمال جلنة األمم املتحدة للقانون ياتاالتفاقوهيئات التحكيم واملستندة إىل 
والغرض من ذلك هو تيسري التفسري املوّحد هلذه النصوص القانونية باإلشارة إىل ). األونسيترال( الدويل التجاري

رد يف يو. ف الداخلية الصرفةاملعايري الدولية اليت تتسق مع الطابع الدويل للنصوص خالفا للمفاهيم القانونية واألعرا
 النظام وعن هذا مساتعن الكاملة  علوماتاملزيد من امل )(A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1دليل املستعملني 
 يف املوقع الشبكي  متاحة)كالوت( إىل نصوص األونسيترال املستندةوثائق السوابق القضائية و. طريقة استعماله

  .(http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do):  اإلنترنتعلىألونسيترال ل
يتضمن كل عدد من أعداد كالوت قائمة حمتويات يف الصفحة األوىل توفر البيانات املرجعية الكاملة لكل و 

قضية ترد يف هذه اجملموعة من اخلالصات إىل جانب املواد املتعلقة بكل نص واليت فّسرهتا أو أشارت إليها 
 يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الذي (URL)عنوان اإلنترنت قد أدرج  و.ئة التحكيماحملكمة أو هي

 لغاهتاإحدى بترمجات بلغات األمم املتحدة الرمسية أو ال اإلنترنت اليت ترد فيها عناوينإىل جانب  األصلية
 إىل مواقع شبكية غري املواقع املرجعيةيرجى االنتباه إىل أن اإلشارات (يف عنوان كل قضية  حيثما كانت متاحة

 تزكية من جانب األمم املتحدة أو من جانب األونسيترال تشكّلالشبكية الرمسية اخلاصة باألمم املتحدة ال 
 يفكثريا ما تتغري املواقع الشبكية؛ ومجيع عناوين اإلنترنت الواردة   على ذلكوعالوةلذلك املوقع الشبكي؛ 

خالصات القضايا اليت يفسَّر فيها حتتوي و). ية حىت تاريخ إصدار هذه الوثيقةهذه الوثيقة هي العناوين السار
إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية متسقة مع ما يرد منها يف على قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم 

  أمانةالذي أعدته  بقانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويلاخلاصمكنـز املصطلحات 
النموذجي األونسيترال قانون ر اخلالصات املتعلقة بقضايا تفسِّما أ.  مع املراسلني الوطنينيبالتشاوراألونسيترال 

وميكن البحث عن اخلالصات  .بشأن اإلعسار عرب احلدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية
ونسيترال عن طريق اإلشارة إىل مجيع السمات يف قاعدة البيانات املتاحة من خالل املوقع الشبكي اخلاص باأل

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

ا بصورة استثنائية وقد تتوىل إعداده ؛أو مسامهون أفراد حكوماهتمعّينهم ت اخلالصات مراسلون وطنيون وُيعّد 
 ى األشخاص املشاركني علمنراسلني الوطنيني أو غريهم وجتدر املالحظة أن أيا من امل. أمانة األونسيترال نفسها

  . املسؤولية عن أي خطأ أو إغفال أو أي قصور آخر فيهيتحّملال  حنو مباشر أو غري مباشر يف تشغيل هذا النظام
    

––––––––––      
  ٢٠٠٨ املتحدة لألمم ةحمفوظ © الطبع حقوق

   يف النمساطبع
    

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

New York, N.Y. 10017, United States of America . تستنسخ هذا أنوجيوز للحكومات واملؤسسات احلكومية 
  . بذلكاملتحدة أن ُتعلم األمم  علىالعمل أو أجزاء منه دون إذن
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  قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود ذات صلة بقضايا   
      )قانون اإلعسار(
     من قانون اإلعسار٢١ و١٥ املادتان :٧٨٧القضية   

  احملكمة العليا، دائرة القضايا املالية، سجل مقاطعة بريستول: اململكة املتحدة
[2207] B.P.I.R. 99 
 )١(بشأن راجاباكسا

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
    األصل باإلنكليزية

 اإلجراءات األجنبية؛ ممثل أجنيب؛ االعتراف؛ اإلجراءات الرمسية :الرئيسية الكلمات[
  ]لالعتراف؛ االنتصاف بالطلب

بدآ إجراء ") الواليات املتحدة("كان املدينان زوجني مقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية 
وبعد ذلك عينت .  يف الواليات املتحدة٢٠٠٣يف هناية عام ") إجراءات أجنبية("إعسار 

حدد املمثل األجنيب و. على حوزهتما") ممثل أجنيب("حمكمة الواليات املتحدة ممثل إعسار 
ويف . عدة موجودات مملوكة للمدينني تقع خارج الواليات املتحدة بينها مسكن يف انكلترا

نزاع متعلق بذلك املسكن، خلصت حمكمة الواليات املتحدة إىل أنه جزء من حوزة 
 من لوائح ٢١ و١٥فتقدم املمثل األجنيب بطلب إىل حمكمة انكلترا مبوجب املادتني . اإلعسار

ملتمسا االعتراف ] قانون اإلعسار من ٢١ و١٥تقابالن املادتني  [)٢(اإلعسار عرب احلدود
باإلجراء األجنيب؛ واالعتراف بتفويض املمثل األجنيب مبعاملة املسكن كجزء من حوزة 
اإلعسار؛ واالعتراف بأن املسكن يف انكلترا يشكل جزءا من حوزة اإلعسار وبأن املمثل 

وكان الطلب مشفوعا بأدلة مؤيدة . بيعه وتوزيع عائداته على الدائننياألجنيب ميلك سلطة 
وبإقرار بصحته من املمثل األجنيب وكان يتضمن املعلومات والوثائق اليت تقتضيها لوائح 

  )٣(.ووافقت احملكمة اإلنكليزية على الطلب. اإلعسار عرب احلدود

                                                                 
  .أمر صادر عن احملكمة مل ُيبلغ عنه (1) 
ضمن القوانني الداخلية وال اإلعسار  اليت اشترعت قانون ٢٠٠٦عسار عرب احلدود لعام  إىل لوائح اإلتشري (2) 

تسري هذه اللوائح إال يف بريطانيا العظمى؛ ولذلك فإن اإلشارة ال تتعلق باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  .وايرلندا الشمالية

  رائية الناشئة يف القضية لعلم املمارسني وتشمل نشر مسجل احملكمة املالحظات التالية بشأن املسائل اإلج (3) 
  :ما يلي
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    انون اإلعسار من ق٢١ و٢٠ و١٧و) ٣ (١٦ و١٥ و١٤املواد : ٧٨٨القضية   
   حمكمة اإلفالس األمريكية لدائرة مقاطعة نيويورك اجلنوبية:الواليات املتحدة

  (BRL) 60100-05الرقم 
  )٤()La Mutuelle Du Mans Assurances IARD(بشأن لويد شركة ال ميتويل دي مان للتأمني 

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٧
  األصل باإلنكليزية
  :نشرت باإلنكليزية

Bankr. LEXIS ،٢٠٠٥  
    خالصة من إعداد بنديكت كالوسر

؛ إجراءات رئيسية أجنبية؛ املمثل األجنيب؛ اإلشعار؛ مركز املصاحل الرئيسية: الكلمات الرئيسية[
  ] طلب؛ االنتصاف التلقائي؛ االنتصاف الزجري‐افتراض مركز املصاحل الرئيسية؛ االعتراف 

  
 دي مان للتأمني يف اململكة املتحدة لربيطانيا كان فرع شركة التأمني الفرنسية ال ميتويل

 إعسار مبقتضى قانون الشركات موضع إجراءات) اململكة املتحدة(العظمى وايرلندا الشمالية 
يف تشرين مضمونة التمويل على خطة ترتيب  قد وافقت فيها احملكمة ،١٩٨٥الربيطاين لعام 

                                                                 
جيب أن تسجَّل يف احملكمة نسخ أصلية مصدق عليها من قرار بدء اإلجراءات األجنبية وتعيني املمثل   -١    

 ١٥كما ينبغي أن تكون أي شهادة من احملكمة األجنبية ُتقٌدم عمال باملادة .وال تقبل النسخ املصورة. األجنيب
  .شهادة أصلية ]قانون اإلعسار) [ب() ٢(
طلب اعتراف أو طلب انتصاف  إذا أصدرت حمكمة أجنبية أمرا يسمح للممثل األجنيب بإصدار  -٢

، فينبغي أن يبني اإلقرار الذي قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود من ٢١مبوجب املادة 
فإذا مل يكن قد استؤنف، فينبغي أن يبني . مة األجنبية قد استؤنفيقدمه املمثل األجنيب ما إذا كان أمر احملك

  .احلدود الزمنية اليت ميكن أن ُيقدم فيه طلب االستئناف
ال تقتضي اللوائح من احملكمة املوافقة على اإلعالن الذي ينبغي أن ينشر يف جريدة لندن الرمسية   -٣

وشكل اإلعالن حمدد .  املرفق باللوائح٢ردة باجلدول من األحكام الوا) ٧ (٢٦وإحدى اجلرائد عمال بالفقرة 
وجيوز للممارسني أن يلتمسوا توجيهات . ، ويتضمن أبوابا ال يشترط إدراجها يف كل حالةML8يف االستمارة 

احملكمة طاملا كانت ضرورية لشكل اإلعالنات اخلاصة وينبغي هلم أن يبلغوا احملكمة ووحدة السياسات بدائرة 
  .ي صعوبات يواجهوهنااإلعسار عن أ

إذا مل يكن للمدين عنوان للمراسلة يف إنكلترا وويلز أو إذا كان املدين شخصا مقيما خارج الوالية   -٤
القضائية، تنتظر احملكمة إرسال نسخة خمتومة من الطلب تصدرها مشفوعة بإقرار خطي يؤيد صحتها وأي 

ه االعتيادي أو على آخر عنوان معروف له خارج الوالية وثائق مبينة يف اإلقرار اخلطي، إىل املدين على عنوان
 من لوائح اإلعسار عرب احلدود ٧٧ و٢٢ و٢١، الفقرات ٢القضائية عمال باألحكام الواردة يف اجلدول 

  ].خدمات تقدمي الطلب، طريقة تنفيذ اخلدمة واخلدمة خارج نطاق الوالية القضائية[
  .مسية للواليات املتحدة وبالتايل ليس له أثر السوابقمل ينشر هذا األمر يف التقارير الر (4) 
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ء األجنيب يرمي إىل اإلسراع بعملية وكان اإلجرا. )إجراءات أجنبية (٢٠٠٥أكتوبر /األول
طلب "] املمثل األجنيب["ممثل اإلعسار  وقّدم .تصفية حساب تأمني حبري واالنتهاء منها

الباب  من ١٥١٧ و١٥١٥اعتراف وانتصاف زجري لدى حمكمة نيويورك طبقا للفقرتني 
ضمن قوانني قانون اإلعسار  والقانون الذي يشترع  من مدونة قوانني الواليات املتحدة١١

بغية محاية املستحقات ] قانون اإلعسار من ١٧ و١٥يقابالن املادتني  [)٥(الواليات املتحدة
  .واملوجودات الكائنة داخل الواليات املتحدة

والتمس املمثل األجنيب يف طلبه االعتراف باإلجراء األجنيب بوصفه إجراء رئيسيا أجنبيا 
من مدونة  ١١من الباب ) ج (١٥١٦ عليها يف الفقرة استنادا إىل القرينة القانونية املنصوص

بأن مركز املصاحل الرئيسية ] قانون اإلعسارمن ) ٣ (١٦املادة [قوانني الواليات املتحدة، 
للمدين يقع يف اململكة املتحدة حيث ُسجل الفرع املعسر وأُعطي ترخيص ممارسة النشاط 

 من ١٥١٤إلخطار الواردة يف الفقرة وبعد أن تأكدت احملكمة من أن مقتضيات ا. التجاري
قد اسُتوفيت، ]  من قانون اإلعسار١٤املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة، ١١الباب 

اعترفت باإلجراء األجنيب بوصفه إجراء رئيسيا أجنبيا على الرغم من أن مكان تأسيس 
  .يقع يف فرنساالشركة األم 

 ١٥٢٠ االنتصاف التلقائي الكامل مبقتضى الفقرة ورأت احملكمة أن ملقدم الطلب احلق يف
كما ] قانون اإلعسار من ٢٠املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب 

 من مدونة قوانني ١١ من الباب ١٥٢١أصدرت أمر انتصاف زجريا مبقتضى الفقرة 
 اختاذ إجراءات بشأن مينع الدائنني من] قانون اإلعسار من ٢١املادة [الواليات املتحدة، 

وأخريا، أذنت احملكمة . موجودات املدين أو طلب التسديد دون مراعاة اإلجراء األجنيب
للممثل األجنيب بإدارة منشأة املدين وأمرت بأن يكون حملكمة اململكة املتحدة االختصاص 

  .احلصري للبت يف أي مطالبات أو لتسوية أي نزاعات تتصل باإلجراء األجنيب
    

    من قانون اإلعسار) ب(-)أ(و) ١ (١٧ و١٧و) ٣ (١٦و) ب (٢املواد : ٧٨٩ية القض
   اجلنوبية نيويوركملقاطعةحمكمة اإلفالس األمريكية : الواليات املتحدة

  (REG) 12762-07الرقم 
  Basis Yield Alpha Fund (Master)) ماستر(بشأن شركة بيسس ييلد ألفا فاند 

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٦
                                                                 

  ".١٥الفصل " من قانون اإلفالس يف الواليات املتحدة، ١٥الفصل  (5) 
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  صل باإلنكليزيةاأل
  :نشرت باإلنكليزية

381 B.R. 37; 49 Bankr. Ct. Dec. 89   
مركز املصاحل الرئيسية؛ إجراء رئيسي أجنيب؛ إجراء غري رئيسي أجنيب؛  :الكلمات الرئيسية[

  ] طلب احلصول على‐ افتراض مركز املصاحل الرئيسية؛ االعتراف 
  

لية معفاة من الضرائب مبقتضى الباب تأسست اجلهة املدينة بوصفها شركة حمدودة املسؤو
 واحتفظت مبقرها )٦()٢٠٠٤املنقح يف عام ( من قانون الشركات يف جزر كاميان ١٩٣

وُعيِن ") إجراء أجنيب("، ُبِدء إجراء إعسار ٢٠٠٧أغسطس /ويف آب. املسجل يف ذلك البلد
راف باإلجراء وبعد ذلك قدم املمثلون األجانب طلب اعت"). ممثلون أجانب("ممثلو إعسار 

من الباب ) ١) (أ (١٥١٧األجنيب بوصفه إجراء أجنبيا رئيسيا أو غري رئيسي مبقتضى الفقرة 
قانون من القانون الذي يشترع ) ٢( من مدونة قوانني الواليات املتحدة أو الفقرة ١١

 قانونمن ) ب(أو ) أ) (١ (١٧تقابل املادة  [)٧(كجزء من قانون الواليات املتحدةاإلعسار 
طبيعة أو نطاق أي نشاط جتاري مارسه املدين يف ) أ: (ومل يوّضح الطلب ما يلي. اإلعسار

ما إذا كان لدى املدين أي موظفني أو مديرين أو موجودات يف جزر ) ب(جزر كاميان، 
ومل تبَد أي اعتراضات على طلب . املكان الذي تدار منه أموال املدين فعليا) ج(كاميان، 

 )٨(.انتقل املمثلون األجانب الحقا إىل استصدار اعتراف كحكم عاجلاالعتراف، وبذلك 
ودفعوا بأن هلم احلق يف االعتراف على أساس أن مركز املصاحل الرئيسية للمدين يقع يف جزر 

 من مدونة قوانني ١١من الباب ) ج (١٥١٦تبعا للقرينة املنصوص عليها يف الفقرة كاميان 
ودفعوا كذلك بأنه إذا اسُتوفيت مقتضيات ] قانون اإلعسار) ٣ (١٦املادة [الواليات املتحدة 

 من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١ من الباب ١٥١٧االعتراف األخرى عمال بالفقرة 
  .، فسيتوجب االعتراف] من قانون اإلعسار١٧املادة [

                                                                 
ال جيوز لشركة معفية من الضرائب أن : " من قانون شركات جزر كاميان على ما يلي١٩٣ينص الباب  (6) 

و مؤسسة إال فيما يعزز األعمال اليت تقوم هبا اجلزيرة مع أي شخص أو شركة أ متارس نشاطا جتاريا يف
  ."الشركة املعفية خارج اجلزيرة

  . أعاله٥انظر احلاشية  (7) 
احلكم العاجل هو إجراء قانوين معًجل توافق فيه احملكمة على الطلب دون جلسات استماع، استصدار  (8) 

قية من حيث الوقائع املادية وأن الطرف معتمدة على ما أدىل به الطرف مقدم الطلب بأنه ال وجود لقضية حقي
  .حيق له قانونا أن يستصدر حكمامقدم الطلب 
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ورفضت احملكمة طلب استصدار حكم عاجل إذ أن عدم وجود أي اعتراضات على الطلب 
 من ١٥١٧ حيد من سلطة احملكمة يف أن تقرر بنفسها ما إذا كانت مقتضيات الفقرة مل

قد اسُتوفيت، ]  من قانون اإلعسار١٧املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١الباب 
وخصوصا يف حتديد ما إذا كان اإلجراء األجنيب إجراء رئيسيا أجنبيا مبقتضى الفقرتني 

املادتان [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة، ١١من الباب ) ٤ (١٥٠٢و) ١) (أ (١٥١٧
ويف استنتاجاهتا، نظرت احملكمة يف النص الفعلي ]. من قانون اإلعسار) ب (٢و) أ) (١ (١٧

 من مدونة قوانني الواليات املتحدة، وتارخيها التشريعي، وال ١١ من الباب ١٥١٧للفقرة 
 )١٠( وبري سترينز)٩(سفينكس(وقانون السوابق القضائية سيما دليل اشتراع قانون اإلعسار، 

ورأت احملكمة كذلك أن القرينة املنصوص .  وآراء املعلقني املنشورة))١١(كونتيننتال- وتراي
) ٣ (١٦[ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) ج (١٥١٦عليها يف الفقرة 

لنظر يف الوقائع الفعلية، وخصوصا عندما ال حتول دون قيام احملكمة با] من قانون اإلعسار
يغفل املمثلون األجانب بعض املسائل وعندما تسوغ الوقائع املعروفة إجراء املزيد من 

من الباب ) ج (١٥١٦كما شددت احملكمة على أن القرينة الواردة يف الفقرة . التحقيقات
تضع عبء ] اإلعسارمن قانون ) ٣ (١٦املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١

وذكرت احملكمة أمثلة ملزاعم مؤيدة لطلب االعتراف ميكن . اإلثبات على املمثلني األجانب
 من ١١من الباب ) ج (١٥١٦أن ترتضيها احملكمة لالستناد إىل القرينة الواردة يف الفقرة 

. االعتراضيف حالة عدم ] من قانون اإلعسار) ٣ (١٦املادة [مدونة قوانني الواليات املتحدة 
حيث جيري البت يف [ومن بني تلك األمثلة وجود املقر الرئيسي للمدين يف البلد األجنيب 

وكذلك موجوداته األساسية، وكتابة عقوده التجارية يف سوق ذلك البلد ] اإلجراء األجنيب
  .وكتابة أغلب العقود املتأثرة باإلجراء األجنيب من املقر الرئيسي للمدين

 وأجيب ١٥ألجنيب فيما بعد بطلب لشطب الدعوى املرفوعة مبوجب الفصل وتقدم املمثل ا
  .إىل طلبه دون مزيد من املناقشات القانونية

    
                                                                 

اليت وجدت حمكمة اإلفالس أهنا أدلة إثبات فيما يتعلق بتحديد " مصفوفة العوامل"وال سيما فيما يتعلق بـ  (9) 
 ,SPhinX, 351 B.R. 103 بشأن شركة سفينكس ٨٦٨مركز املصاحل الرئيسية، وانظر أيضا كالوت، القضية 

227 (Bankr. S.D.N.Y. 2006), (“SPhinX I”).  
 Bear Stearns High-Grade Structured Credit بشأن شركة بري سترينز ٧٦٠انظر أيضا كالوت، القضية  (10) 

Strategies Master Fund, Ltd., 374 B.R. 122, 129 (Bankr. S.D.N.Y. 2007).  
 .Tri-Continental, 349 B.R. 627 (Bankr بشأن شركة تراي كونتيننتال٦٢٧انظر أيضا كالوت، القضية  (11) 

E.D. Cal. 2006).  
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    من قانون اإلعسار) ٤ (١٧و) ٣ (١٦ و٦و) ب(-)أ (٢املواد : ٧٩٠القضية 
  حمكمة اإلفالس األمريكية ملقاطعة كولورادو: الواليات املتحدة 

  MER-22719-07 الرقم 
 Klytie’s  وKlytie’s Developments, Inc(ن شركيت كلييت ألعمال التطوير بشأ

Developments, LLC(  
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨

  األصل باإلنكليزية
  :نشرت باإلنكليزية

383 B.R. 773   
التعاون؛ محاية الدائنني؛ إجراء رئيسي أجنيب؛ سياسة عامة؛ الغرض من  :الكلمات الرئيسية[

    ] قرار‐ العتراف قانون اإلعسار؛ ا
مبقتضى قوانني كندا ") ألف("، أنشأ زوجان إسرائيليان شركة استثمار ٢٠٠٥يف عام 

") باء("بعد ذلك بوقت قصري شركة أخرى " ألف"وأنشأت . وسجال املقر يف كندا
، ٢٠٠٦ويف عام . وكان الغرض من إنشائهما االحتيال. وسجلتها يف الواليات املتحدة

ويف تشرين .  يف كندا والواليات املتحدة حتقيقات بشأن الشركتنيأجرت أجهزة الرقابة
، اختذت أجهزة الرقابة يف كال البلدين، كل يف نطاق واليته القضائية، ٢٠٠٦أكتوبر /األول

، رفع ٢٠٠٧يونيه /ويف حزيران". باء"إجراءات ضد الزوجني والشركتني ومدير الشركة 
الزوجني والشركتني واملدير يف الواليات عدة مستثمرين تعرضوا لالحتيال دعوى ضد 

") ممثل أجنيب("، عينت حمكمة كندية ممثل إعسار ٢٠٠٧أغسطس /ويف آب. املتحدة
  ").إجراء أجنيب("يف اإلجراء " باء"وأدخلت الحقا الزوجني والشركة " ألف"للشركة 

ء األجنيب ، تقدم املمثل األجنيب بطلب االعتراف باإلجرا٢٠٠٧نوفمرب /ويف تشرين الثاين
 ١٥٠٢والفقرة ) ٢٣ (١٠١بوصفه إجراء رئيسيا أجنبيا يف الواليات املتحدة مبقتضى الفقرة

من ) ب(و) أ (٢اللتني تقابالن املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) ٤(
 )١٢(.من القانون الذي يشترع قانون اإلعسار ضمن قوانني الواليات املتحدة] قانون اإلعسار

وُدفع بأن االعتراف بالدعوى باعتبارها إجراء رئيسيا أجنبيا ضروري للمساعدة يف استقصاء 
  . وكياناهتا الشقيقة يف الواليات املتحدة واقتفاء أثرها" ألف"موجودات الشركة 

                                                                 
  . أعاله٥انظر احلاشية  (12) 
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 فإن احملكمة أفادت بأن الغرض من الفصل )١٣(وباإلشارة إىل القرار الصادر يف قضية سفينكس،
 التعاون بني حماكم الواليات املتحدة واألمناء والفاحصني واملدينني واملدينني  هو تيسري١٥

احلائزين وبني احملاكم وسائر السلطات املختصة يف البلدان األجنبية من أجل حتقيق قدر أكرب 
عرب من االتساق يف قانون التجارة واالستثمار؛ والترويج إلدارة نزيهة كفء حلاالت اإلعسار 

  . محاية مصاحل مجيع الدائنني واألطراف املعنية األخرى مبا يف ذلك املديناحلدود مع
وباإلضافة إىل ذلك، الحظت احملكمة أن القضية معقدة ألهنا تفتقر إىل الوضوح فيما يتعلق 

يف اإلجراء األجنيب، إذ أن احملكمة الكندية أدخلت يف البداية الشركة ) املدينني(باملدين 
وتساءلت احملكمة عما إذا كان . الحقا" باء"دها، مث أدخلت الشركة يف القضية وح" ألف"

يتعني تقييم حالة كل كيان على حدة لتعيني مركز املصاحل الرئيسية اخلاص به أو عما إذا 
 لتحديد ما إذا كانت هناك "مييط اللئام عن أسرار الشركتني"كان ينبغي إجراء حتليل 

من مثَّ الحظت احملكمة أن قرار االعتراف يبدو أنه و. شركتان منفصلتان وكيانان خمتلفان
 وال يتطلب دعوى كاملة للفصل بصورة هنائية يف حدود مسؤولية صدر يف دعوى جزئية

وخلصت احملكمة إىل أن هناك احتماال معقوال بأن . كل منهما عن األخرى ويف إدارهتما
 احملكمة ككيانني منفصلني ومل تقيمهما. كان االحتيال" باء"و" ألف"الغرض من الشركتني 
 يسمح بتعديل قرار االعتراف أو إهنائه يف املستقبل مبقتضى الفقرة ١٥مشرية إىل أن الفصل 

من قانون ) ٤ (١٧املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) د (١٥١٧
  .يف حالة التوصل إىل استنتاج خمتلف يف اإلجراء األجنيب] اإلعسار

حملكمة حتليال لتحديد املكان الذي يقع فيه مركز املصاحل املركزية للبت فيما إذا وأجرت ا
 )١٤(والحظت أن قانون اإلفالس األمريكي. كان اإلجراء األجنيب يشكل إجراء رئيسيا أجنبيا
 من مدونة قوانني ١١ من الباب ١٥١٦مل يعّرف مركز املصاحل الرئيسية وأن الفقرة 

تفترض أن مقر العمل املسجل للمدين هو ] من قانون اإلعسار) ٣(دة املا[الواليات املتحدة 
 )١٥(ونظرت احملكمة يف احلكمني الصادرين يف القضيتني سفينكس. مركز مصاحله الرئيسية

 واستشهدت باحلكم الصادر يف األخرية بأن مركز املصاحل الرئيسية )١٦(كونتيننتال- وتراي
واستخدمت احملكمة العوامل اليت حددهتا احملكمة . يللمدين مماثل ملفهوم مكان العمل الرئيس

                                                                 
  . أعاله٩انظر احلاشية  (13) 
  .قانون اإلعسار يف الواليات املتحدة األمريكية (14) 
  . أعاله٩انظر احلاشية  (15) 
  . أعاله١١انظر احلاشية  (16) 
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وهذه .  لتقرر بأن مركز املصاحل الرئيسية لكال املدينني يقع يف كندا)١٧(يف قضية بري سترينيز
‘ ٣‘مكان اجلهة املدينة؛ ‘ ٢‘مكان من يديرون اجلهة املدينة؛ ‘ ١‘: العوامل هي كالتايل

الوالية القضائية اليت ينطبق ‘ ٥‘ة الدائنني ومكان غالبي‘ ٤‘مكان املوجودات الرئيسية؛ 
  .قانوهنا على معظم النـزاعات

ورأت احملكمة بأن االعتراف ليس من شأنه، كما دفع بذلك الدائنون املعترضون، أن ينتهك 
 من مدونة قوانني ١١ من الباب ١٥٠٦السياسة العامة للواليات املتحدة مبقتضى الفقرة 

والحظت الشركة أن االستثناء يف السياسة ].  من قانون اإلعسار٦ املادة[الواليات املتحدة 
العامة يتعني أن يطبق على نطاق ضيق وال ينبغي اللجوء إليه إال عندما تكون معظم 

 ١٥السياسات األساسية للواليات املتحدة يف خطر، مشرية إىل التاريخ التشريعي للفصل 
حملكمة الدفع بأن حصصا أقل سُتوزع على  ورفضت ا)١٨(.واحلكم الصادر يف قضية إيفيدرا

ورأت . الدائنني احملليني ألن اإلجراء األجنيب يشمل أيضا مستثمرين من كندا وإسرائيل
احملكمة أنه ينبغي أن حيصل مجيع املستثمرين املتضررين على حصة متكافئة من املوجودات 

كما رفضت احملكمة . املكاناملتجمعة يف إطار اإلجراء األجنيب بصرف النظر عن اجلنسية أو 
الدفع بأن تكاليف اإلجراء األجنيب من شأهنا أن تؤدي إىل تضاؤل موجودات املدين مما 

  .يترتب عليه توزيع حد أدىن من احلصص على املستثمرين
    

  ) ٤ (١٧ و١٧و) ٣ (١٦و) ج) (٢ (١٥ و١٥و) و(-)أ (٢املواد : ٧٩١القضية 
    من قانون اإلعسار
  حمكمة اإلفالس األمريكية لوالية ماساتشوسيتس: الواليات املتحدة

  JBR and 07-17518-JBR-17180-07الرقمان 
  )١٩()Tradex Swiss AG(بشأن شركة ترادكس سويس 

  ٢٠٠٨مارس / آذار١٢
  األصل باإلنكليزية
  :نشرت باإلنكليزية

384 B.R.34; 49 Bankr. Ct. Dec. 190  
                                                                 

  . أعاله١٠شية انظر احلا (17) 
 Ephedra Products Liability Litigation, 349 B.R. 333 بشأن شركة إيفيدرا ٧٦٥انظر أيضا كالوت، القضية  (18) 

(S.D.N.Y. 2006).  
  . أعاله٤انظر احلاشية  (19) 
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 تأسيس؛ حمكمة أجنبية؛ إجراء رئيسي أجنيب؛ مركز املصاحل الرئيسية؛ :الكلمات الرئيسية[
 ‐ إجراء غري رئيسي أجنيب؛ افتراض مركز املصاحل الرئيسية؛ مسائل إجرائية؛ اعتراف 

    ]إجراءات رمسية
 وهلا تكان املدين شركة صرافة مسجلة يف سويسرا تستخدم منصة جتارية على االنترني

 مكتب الواليات املتحدة سلطة التوقيع وميلك مدير. مكتبان يف سويسرا والواليات املتحدة
وعلى مر السنني، أخذت عمليات املدين ُتنقل إىل مكتب . بالنسبة حلسابات املدين املصرفية

املفوضية االحتادية ، بدأت ٢٠٠٧نوفمرب /ويف بداية تشرين الثاين. الواليات املتحدة
ضد املدين ") إجراء أجنيب"( إجراء إعسار يف سويسرا السويسرية املعنية باألعمال املصرفية

ولُيبت بعد يف دعوى االستئناف ضد قرار بدء "). ممثالن أجنبيان("وعينت ممثلي إعسار 
وبعد بدء اإلجراءات بوقت قصري، ُشرع . اإلجراء األجنيب، غري أنه مل يصدر أي أمر بوقفه

 وبعد مرور )٢٠(").إجراء أمريكي("بإجراء إعسار غري طوعي ضد املدين يف الواليات املتحدة 
ثالثة أسابيع تقريبا، تقدم ممثال اإلعسار األجنبيان بطلب يف الواليات املتحدة للحصول على 
االعتراف باإلجراء األجنيب بوصفه إجراًء رئيسيا أجنبيا مبقتضى القانون الذي يشترع قانون 

  . ورفض اإلجراء األمريكي)٢١(اإلعسار ضمن قوانني الواليات املتحدة
ائنون على االعتراف بزعم أن اإلجراء األجنيب ليس إجراء أجنبيا وفق تعريف واعترض الد

يف سويسرا وفق تعريف التأسيس يف " مؤسسا"، ألن املدين ليس ١٥هذا اإلجراء يف الفصل 
) و (٢تقابل املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) ٢ (١٥٠٢الفقرة 

كذلك بأن مركز املصاحل الرئيسية يقع يف الواليات املتحدة وأن ودفعوا ]. من قانون اإلعسار
وأراد الدائنون . اإلجراء األجنيب ينبغي أن يعترف به على األكثر كإجراء غري رئيسي أجنيب

وردا على . أن يستمر اإلجراء األمريكي، بزعم أن ذلك خيدم مصاحلهم على حنو أفضل
جراء غري الطوعي العالق باإلجراء املتخذ وفقا ذلك، سعى املمثالن األجنبيان إىل دمج اإل

  .، إذ مل يريا ضرورة لالستمرار يف اإلجراء األول١٥للفصل 
والتفتت احملكمة يف حتليلها أوال إىل مسألة ما إذا كان اإلجراء األجنيب إجراء أجنبيا مبوجب 

من قانون ) أ (٢ املادة[ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) ٢٣ (١٠١الفقرة 
والحظت احملكمة أن التحديد يتطلب تطبيقا صارما لنص التعريف الوارد يف ]. اإلعسار

                                                                 
  . من قانون اإلفالس األمريكي٧ُشرع باإلجراء مبقتضى الفصل  (20) 
  . أعاله٥انظر احلاشية  (21) 
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 والحظت كذلك أن اإلجراء منصوص عليه يف الفقرتني )٢٢(.قانون اإلفالس األمريكي
 من قانون ١٥املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١ من الباب ١٥١٥ و١٥٠٤
دم ترمجة األمر األجنيب ترمجة كاملة ليس كافيا، كما ادعى الدائنون، وأن ع] اإلعسار

 من مدونة قوانني الواليات ١١من الباب ) ٣) (ب (١٥١٥إلبطال الطلب مبقتضى الفقرة 
والحظت كذلك أن اإلجراء األجنيب هو ]. من قانون اإلعسار) د) (٢ (١٥املادة [املتحدة 

 ١٠١ون يتعلق باإلعسار أو تسوية دين مبقتضى الفقرة إجراء إداري يف بلد أجنيب مبوجب قان
إذ ] من قانون اإلعسار) أ (٢املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) ٢٣(

 هيئة إدارية املفوضية االحتادية السويسرية املعنية باألعمال املصرفيةمل ينازع أحد يف كون 
على عكس الدائنني، اعتربت احملكمة املفوضية و. متلك سلطة تنظيم البنوك والسماسرة

من الباب ) ٣ (١٥٠٢حيث إن التعريف املنصوص عليه يف الفقرة " حمكمة أجنبية"االحتادية 
يتضمن سلطة ] من قانون اإلعسار) ه (٢املادة [  من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١

وبناء على . نيب أو اإلشراف عليهقضائية خمتصة أو غريها من السلطات ملراقبة اإلجراء األج
من ) ٢٣ (١٠١ذلك، رأت احملكمة أن اإلجراء األجنيب هو إجراء أجنيب مبقتضى الفقرة 

 وأن املمثلني ]من قانون اإلعسار) أ (٢املادة [  من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١الباب 
 من مدونة قوانني ١١ب من البا) ٢٤ (١٠١مبقتضى الفقرة [األجنبيني مها ممثالن أجنبيان 

  ].من قانون اإلعسار) د (٢تقابل املادة [الواليات املتحدة، 
، إما إجراء رئيسيا ١٥والحظت احملكمة أن اإلجراء األجنيب ميكن أن يكون مبقتضى الفصل 

أو غري رئيسي أو جمرد إجراء أجنيب ال رئيسي وال غري رئيسي وال يستوجب االعتراف به 
رأت احملكمة أن الفرق بني اخليارين األولني واخليار األخري هو أن و. ١٥مبقتضى الفصل 

اخليار األخري ينقصه مكان الكيان املؤسسي للجهة املدينة، وهو أي مكان عمل نفذ فيه 
 من مدونة قوانني ١١من الباب ) ٢ (١٥٠٢املدين نشاطا اقتصاديا غري عابر مبقتضى الفقرة 

  ].قانون اإلعسارمن ) و(املادة [الواليات املتحدة 
وحلّلت احملكمة ما إذا كان اإلجراء األجنيب إجراء رئيسيا أو غري رئيسي مبقتضى الفقرتني 

أو ) ب (٢املادتان [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١من الباب ) ٥(أو ) ٤ (١٥٠٢
. االذي يعترب مكان مركز املصاحل الرئيسية للمدين ركنا حامس] من قانون اإلعسار) ج(

والحظت احملكمة أن قانون اإلفالس مل يقدم أي تعريف ملركز املصاحل الرئيسية غري أن 
 وصف املفهوم بشكل مماثل ملكان العمل الرئيسي وأشار إىل )٢٣(احلكم يف قضية بري سيترنز

                                                                 
  . أعاله١٤ظر احلاشية ان (22) 
  . أعاله١٤انظر احلاشية  (23) 
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والحظت احملكمة أن الدائنني قد . بعض العوامل املهمة يف حتديد مركز املصاحل الرئيسية
 من مدونة قوانني ١١من الباب ) ج (١٥١٦ لدحض القرينة املذكورة يف الفقرة قّدموا دليال

بأن مركز املصاحل الرئيسية للمدين يقع ] من قانون اإلعسار) ٣ (١٦املادة [الواليات املتحدة 
وهو يثبت أن مكان املنصة التجارية يف بوسطن، ومكان املوجودات وعدد كبري . يف سويسرا

. يات املتحدة وأن سلطة التوقيع يف يد املدير يف مكتب الواليات املتحدةمن الدائنني يف الوال
ورأت احملكمة أن الدليل على أن مكان الشركة املدينة سويسرا وحدها وأن مقّرها يف 
. سويسرا وأن مالكها سويسري غري كاف إلثبات أن مكان العمل الرئيسي يقع يف سويسرا

ني األجنبيني مل يقّدما البّينة املطلوبة واعترفت باإلجراء وبناء عليه، رأت احملكمة أن املمثل
ومل تشطب احملكمة إجراء الواليات املتحدة إذ مل جتد ما . األجنيب كإجراء غري رئيسي أجنيب

والحظت أن . ١٥مينع االستمرار يف ذلك اإلجراء يف إطار القضية املرفوعة مبوجب الفصل 
ة قوانني الواليات املتحدة مسحت للممثل األجنيب  من مدون١١من الباب ) ب (٣٠٥الفقرة 

أن يلتمس شطب أو تعليق اإلجراءات غري الطوعية، إذا حظي طلب االعتراف املقدم مبوجب 
 من قانون ١٥املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١ من الباب ١٥١٥الفقرة 
وأخذت .  على أكمل وجه١٥، باملوافقة وكان من شأنه أن حيقق أغراض الفصل ]اإلعسار

 تتحقق على أكمل ١٥احملكمة بالرأي القائل بأنه ال ُمسوغ للرفض مبا أن أغراض الفصل 
وخلصت احملكمة . وجه بالسماح باستمرار اإلجراء غري الطوعي العالق يف الواليات املتحدة

ينبغي أن إىل أن ممثل اإلعسار املُعّين يف ذلك اإلجراء شرع بالفعل يف مجع املوجودات و
  ".جممد"يستمر يف إدارة القضية خصوصا وأن اإلجراء األجنيب 

    
  من قانون اإلعسار) ز) (١ (٢١ و١٧ و٩ و٧املواد : ٧٩٢القضية 

  
  حمكمة مقاطعة نيويورك اجلنوبية: الواليات املتحدة

07 Civ. 11338 (LAK ,(SMB) 11026 -06(الرقم 
)٢٤(  

  )اخلاضعة للتصفية) (Bancredit Cayman Limited(بشأن شركة بانكريديت كاميان 
 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١

      األصل باإلنكليزية
                                                                 

 وميكن العثور على قرار احملكمة االبتدائية حتت الرمز. عند نشر هذه اجملموعة، مل يكن احلكم قد نشر رمسيا (24) 
2008 WL 2198272 (S.D.N.Y.), 2008 U.S. Dist. LEXIS 41456 . أعاله بشأن ٤يرجى النظر إىل احلاشية 

  . املنشورةاآلراء غري
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 اللجوء مباشرة؛ إجراء ‐ مساعدة إضافية؛ اجملاملة؛ املمثل األجنيب  :الكلمات الرئيسية[
    ]رئيسي أجنيب؛ مسائل إجرائية

 ، شرعت املؤسسة يف إجراء٢٠٠٦ويف عام . املدين هو مؤسسة مالية من جزر كاميان
وتقدم "). ممثالن أجنبيان(" يف جزر كاميان، ُعيِن فيه ممثال إعسار ") إجراء أجنيب("إعسار 

املمثالن الحقا بطلب اعتراف يف الواليات املتحدة مبقتضى القانون الذي يشترع قانون 
 بغية استقصاء موجودات الشركة يف الواليات )٢٥(اإلعسار ضمن قوانني الواليات املتحدة

، وافقت ٢٠٠٧يونيه /ويف حزيران. اذ اخلطوات الالزمة لتسييل املوجودات هبااملتحدة واخت
 ١١ من الباب ١٥١٧احملكمة على االعتراف باإلجراء كإجراء رئيسي أجنيب مبقتضى الفقرة 

وبعد ذلك ].  من قانون اإلعسار١٧تقابل املادة [من مدونة قوانني الواليات املتحدة 
ا تكميليا تأذن فيه للممثلني األجنبيني جبملة أمور، من بأسبوعني، أصدرت احملكمة حكم

 من ١٥٠٩بينها التقصي ورفع دعوى يف الواليات املتحدة يف نطاق ما تسمح به الفقرة 
ويف ].  من قانون اإلعسار٩تقابلها املادة [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١الباب 
لتأكيد   توضيح احلكم التكميلي،، تقدم املمثالن األجنبيان بطلب٢٠٠٧أغسطس /آب

 من ١١  من الباب١٠٨فقرة لحقهما يف االستفادة من متديد مدة التقادم املنصوص عليه يف ا
  )٢٦(.املتحدة مدونة قوانني الواليات

ورفضت حمكمة اإلفالس الطلب، على األقل من الناحية اإلجرائية، إذ ال توجد قضية أو 
 من مدونة ١١من الباب ١٠٨زم قرار بشأن تطبيق الفقرة نقطة خالفية عالقة وبالتايل ال يل

ورفضت حمكمة اإلفالس ما دفع به املمثالن األجنبيان من أن . قوانني الواليات املتحدة
حقوق املدعى عليهم احملتملني ينبغي أال ُتوضع يف االعتبار ألن موازنة العوامل الواردة يف 

 من قانون ٧املادة [الواليات املتحدة  من مدونة قوانني ١١ من الباب ١٥٠٧الفقرة 
والحظت حمكمة اإلفالس . ال تتطلب مراعاة األطراف الثالثة املدعى عليها احملتملة] اإلعسار

أن عوامل املوازنة تناولت اعتبارات اجملاملة، بيد أن املمثلني األجنبيني مل يلتمسا اجملاملة، بل 
وعالوة على ذلك، حىت لو . الواليات املتحدةكانا يطلبان إىل احملكمة اللجوء إىل قوانني 

                                                                 
  . أعاله٥انظر احلاشية  (25) 
يف حالة حتديد فترة موجب قانون اإلفالس الساري ) أ: "( يف اجلزء ذي الصلة، على ما يلي١٠٨ينص الباب  (26) 

أو أمر صدر يف إطار دعوى عدم إفالس أو اتفاق مربم، جيوز خالهلا للمدين بدء إجراء، وعدم انقضاء تلك 
:  الطلب، ال جيوز لألمني أن يشرع يف هذا العمل إال قبل انقضاء أي مما يلي أيهما الثاينالفترة قبل تاريخ تقدمي

سنتني بعد ) ٢(هناية هذه الفترة، مبا يف ذلك أي تعليق هلذه الفترة حيدث مع بداية القضية أو بعدها، أو ) ١(
  ."أمر االنتصاف
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كان املمثالن األجنبيان يلتمسان اجملاملة، فإن حمكمة اإلفالس ما زال يتعني عليها أن تراعي 
  .السياسة العامة والضرر الذي يلحق مواطين الواليات املتحدة

ورأت . فةوأّيدت حمكمة املقاطعة األحكام املستأن. وأستأنف املمثالن األجنبيان احلكم
احملكمة أن اختصاص حمكمة اإلفالس قاصر على النظر يف الدعاوى التبعية اليت قد يرفعها 

 من مدونة قوانني الواليات ١١من الباب ) أ (١٥٠٩املمثالن األجنبيان مبقتضى الفقرة 
والحظت أن املمثلني األجنبيني التمسا فتوى ال ].  من قانون اإلعسار٩املادة [املتحدة 
  . حماكم الواليات املتحدة تقدميهاتستطيع

    
     من قانون اإلعسار١٧و) ب (٢املادتان : ٧٩٣القضية 

  حمكمة دائرة ساكرامنتو يف مقاطعة كاليفورنيا الشرقية يف الواليات املتحدة : الواليات املتحدة
  B-15-23597-07الرقم 

  )٢٧()Three Estates Company, Ltd(بشأن شركة ثري ستيتس 
  ٢٠٠٨رس ما/ آذار٣١

    األصل باإلنكليزية
    ]إجراء رئيسي أجنيب؛ مسائل إجرائية :الكلمات الرئيسية[

وكانت لديه . كان املدين، وهو شركة نشر، يسَير أعماله يف اليابان، مركز مصاحله الرئيسية
") إجراء أجنيب("وُبدأ إجراء إعسار . ممتلكات يف كاليفورنيا اشتراها ألغراض االستثمار

وأصدرت . ٢٠٠٦يونيه /يف حزيران") ممثل أجنيب("ين يف اليابان وُعيِن ممثل إعسار بشان املد
. احملكمة اليابانية توجيها للممثل األجنيب بتصفية املمتلكات العقارية للمدين يف كاليفورنيا

ومبا أنه كانت هناك صعوبات يف تسييل تلك املمتلكات دون أمر صادر من حمكمة يف 
تقدم املمثل األجنيب بطلب االعتراف باإلجراء األجنيب كإجراء رئيسي الواليات املتحدة، 

 يف )٢٨(أجنيب مبقتضى القانون الذي يشترع قانون اإلعسار ضمن قوانني الواليات املتحدة
 من ١١ من الباب ١٥١٧ووافقت احملكمة على الطلب مبقتضى الفقرة . ٢٠٠٧مايو /أيار

، فاعترفت باإلجراء األجنيب ] من قانون اإلعسار١٧ املادة[مدونة قوانني الواليات املتحدة 
 من مدونة قوانني الواليات ١١من الباب ) ٤ (١٥٠٢كإجراء رئيسي أجنيب مبقتضى الفقرة 

  ].من قانون اإلعسار) ب (٢املادة [املتحدة 
                                                                 

  . أعاله٤انظر احلاشية  (27) 
  . أعاله٥انظر احلاشية  (28) 
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وبناء على ذلك، طلب املمثل األجنيب احلصول على أمر هنائي بإغالق القضية، مبا أن 
واستشهد املمثل األجنيب . دين يف الواليات املتحدة كانت تدار على حنو كاملموجودات امل

 وأشار على سبيل القياس ١٥يف طلبه بأحكام قوانني الواليات املتحدة خارج دائرة الفصل 
  )٢٩(.١١إىل قضايا رفعت مبقتضى الفصل 

بشأن إصدار والحظت احملكمة يف استنتاجاهتا أن صالحياهتا . ووافقت احملكمة على الطلب
واستنتجت كذلك .  حمدودة، إن وجدت١٥حكم هنائي يف القضايا املرفوعة مبوجب الفصل 

أن أحكام القانون اليت ذكرها املمثل األجنيب ال تنطبق على القضايا املرفوعة مبوجب الفصل 
بيد أن احملكمة رأت من املناسب إغالق القضية مبا أن املوجودات الكائنة يف الواليات . ١٥

  .املتحدة كانت تدار بالكامل دون نزاع
    

     من قانون اإلعسار١٧و) ٣ (١٦ و١٥ و٩و) و(، )ج(-)ب (٢املواد : ٧٩٤القضية 
  حمكمة مقاطعة نيويورك اجلنوبية يف الواليات املتحدة: الواليات املتحدة

  12384-07 و12383-07الرقمان 
  )Bear Stearns(بشأن شركة بري سترينز 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢
  األصل باإلنكليزية
 :نشرت باإلنكليزية

2008 WL 2198272 (S.D.N.Y.), 2008 U.S. Dist. LEXIS 41456, Bankr. L. Rep. (CCH) P81,258    
 اللجوء مباشرةً؛ اجملاملة؛ –املساعدة؛ مركز املصاحل الرئيسية؛ احملكمة  :الكلمات الرئيسية[

جنيب؛ افتراض مركز املصاحل الرئيسية؛ تأسيس؛ إجراء رئيسي أجنيب؛ إجراء غري رئيسي أ
    ]الغرض من قانون اإلعسار

أّيدت حمكمة املقاطعة قرار حمكمة اإلفالس، فرفضت طلب االعتراف بإجراء اإلعسار يف 
  )٣٠(].٧٦٠انظر قضية كالوت رقم ") [ إجراء أجنيب("كاميان  جزر

أن مبادئ اجملاملة مل وخلصت احملكمة إىل أن حمكمة اإلفالس كانت على صواب عندما رأت 
تظهر يف حتليل االعتراف يف القانون الذي يشترع قانون اإلعسار ضمن قوانني الواليات 

                                                                 
  .الفصل اخلاص بقانون اإلفالس يف الواليات املتحدة الذي يتناول إعادة تنظيم شؤون املدين (29) 
  .أعاله ١٠انظر احلاشية  (30) 
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 ألن التحليل املذكور اشترط تطبيق معايري موضوعية لالعتراف باإلجراءات )٣١(املتحدة
   ١٥١٥و) ٥ (١٥٠٢و) ٤ (١٥٠٢كإجراءات رئيسية أو غري رئيسية مبقتضى الفقرات 

) ج (٢و) ب (٢تقابلها املواد [ من مدونة قوانني الواليات املتحدة ١١ن الباب  م١٥١٧و
والحظت احملكمة أن تلك املعايري املوضوعية جتسد القرارات ].  من قانون اإلعسار١٧ و١٥و

 اليت تقضي بأنه ال حيق لإلجراء األجنيب اللجوء إىل )٣٢(التشريعية لألونسيترال والكونغرس
ف أو تلقي املساعدة منها مباشرةً إال إذا كان لدى املدين وجود اقتصادي حماكم البلد املضي

 ومن قانون ١٥كاف قبل تقدمي الطلب يف بلد اإلجراء األجنيب، إذ أن الغرض من الفصل 
الفقرة [اإلعسار هو معاجلة حاالت اإلعسار الدويل معاجلة مثلى من خالل تيسري ذلك 

 من قانون ٩الواليات املتحدة اليت تقابل املادة  من مدونة قوانني ١١ من الباب ١٥٠٩
 تتطلب حتديدا للوقائع ١٥وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت احملكمة أن صياغة الفصل ]. اإلعسار

والحظت . وعدم تطبيق مبادئ اجملاملة يف إجراءات االنتصاف املتاحة إال بعد االعتراف هبا
 كان ينبغي أن يراجع الشروط اليت )٣٣(احملكمة كذلك أن القرار يف قضية سفينكس الثانية

 اعترفت )٣٤(حددها القانون لعدم اعتبار اإلجراءات غري رئيسية ألن القضية سفينكس األوىل
ورأت احملكمة أن تفسري حمكمة اإلفالس لقرينة . باإلجراء إجراًء غري رئيسي دون القيام بذلك
 من مدونة قوانني ١١لباب من ا) ج (١٥١٦مركز املصاحل الرئيسية فيما يتعلق بالفقرة 

احملكمة ما دفع به ورفضت . صحيح] من قانون اإلعسار) ٣ (١٦املادة [الواليات املتحدة 
رفض حمكمة اإلفالس املوافقة على االعتراف واجملاملة أحبط أغراض الفصل أن املستأنفون من 

للقصد الفا  وأن من شأنه أن حييل اإلجراء إىل عملية معقدة ومرهقة تستنفد الوقت خ١٥
.  إذا مل يعترض أحد األطرافاعتباره هنائيامركز املصاحل الرئيسية ينبغي حتديد  وأن املدعى،

 من مدونة قوانني ١١ من الباب) ج (١٥١٦وأخذت احملكمة بالرأي القائل بأن الفقرة 
ابلة تسفر إال عن قرينة استداللية قمل ]من قانون اإلعسار) ٣ (١٦املادة [الواليات املتحدة، 
 مل يعترض وإن الصلة حىت يقدم البّينة ذات أن  املمثل األجنيب يتعني علىللدحض وأنه كان

 )٣٥( بقضية تراي كونتيننتال احملكمة دعما الستنتاجاهتاواستشهدت. تلك القرينةأحد على 

                                                                 
  . أعاله٥انظر احلاشية  (31) 
  .هيئة اختاذ القرارات يف الواليات املتحدة (32) 
  ، انظر أيضا كالوت، القضية SPinX, Ltd., 371 B.R. 10 (S.D.N.Y.2007), (“SPinX II”)فيما خيص  (33) 

  .٧٦٨رقم 
  . أعاله٩انظر احلاشية  (34) 
  . أعاله١١انظر احلاشية  (35) 
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كان ، وال سيما أن الكونغرس ١٥والتاريخ التشريعي للفصل   قانون اإلعساراشتراعدليل و
دليل "إىل " خالف ذلكإثبات "من األمريكي قانون اإلعسار يف  ذات الصلة العبارةقد عدل 

واستنتجت .  النهائي يقع على املمثل األجنيبعبء البّينة، بغية توضيح أن "على خالف ذلك
، الرئيسيةاحملكمة كذلك أن املعيار الذي اعتمدته حمكمة اإلفالس لتحديد مركز املصاحل 

 وحمكمة )٣٦( أويروفود حمكمة العدل األوروبية يف قضيةين قرار يف احلسباوالذي أخذ
 اللذين تضمنا قائمة معايري لذلك )٣٧( سفينكساإلفالس يف الواليات املتحدة يف قضية

  رفض االعترافتؤيد واستنتجت احملكمة أن الوقائع الثابتة .التحديد، كان معيارا صحيحا
كإجراء به وقائع تدعم االعتراف تقدمي ا عن ونفني عجزأ كإجراء رئيسي وأن املستباإلجراء

 من الباب) ٢ (١٥٠٢لفقرة ل يف جزر كاميان طبقا لـه كيان مؤسس أي أن املدين رئيسيغري 
  ].من قانون اإلعسار) و (٢املادة  [،تحدةمل من مدونة قوانني الواليات ا١١
  

                                                                 
  .E.C.R. I-813 (E.C.J. May 2, 2006) 2006 ,341/04، القضية )بشأن شركة أويروفود(بوندي ضد بنك أمريكا،  (36) 
  . أعاله٩انظر احلاشية  (37) 


