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 جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
 )املعين بقانون اإلعسار(الفريق العامل اخلامس 

 الدورة التاسعة والثالثون
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠- ٦فيينا، 

    
   قانون اإلعسار    
   نصوص قضائية متعلقة بقانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود    

ــتمعت اللج -١ ــة واألربعـــني   اسـ ــا الثالثـ ــة يف دورهتـ ــراح قّد) ٢٠١٠(نـ ــة  إىل اقتـ ــه األمانـ متـ
والحظت فيه أن املشاركني يف امللتقيات القضائية، اليت عقدهتا األونسيترال بالتعاون مـع الرابطـة               
 الدولية ألخصائيي إعادة اهليكلة واإلعسار واإلفـالس والبنـك الـدويل، قـد أعربـوا عـن الرغبـة يف                 

ــوفري معلومــات   ــسائل اإلعــسار عــرب احلــدود وال     ت ســيما قــانون   وتوجيهــات للقــضاة بــشأن م
وهلـذا الغـرض، أبلغـت       ).القانون النمـوذجي  (األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود       

اللجنة بأن األمانة تعكف على إعداد مشروع نص يعرض موضوع استخدام القانون النمـوذجي              
للجنة علـى تكليـف األمانـة بوضـع ذلـك الـنص بالطريقـة               ووافقت ا  .وتفسريه من منظور قضائي   

املرنة ذاهتا اليت وضع هبا دليل األونسيترال العملي بشأن التعـاون يف جمـال اإلعـسار عـرب احلـدود،              
ب األمر إجراء مشاورات، ال سـيما مـع القـضاة، ولكـن أيـضاً           وسيتطلّ .إذا توفّرت املوارد لذلك   

عسار؛ والنظر يف األمر، يف مرحلة مناسبة، من جانـب الفريـق    مع املمارسني واملهنيني يف جمال اإل     
 )١(.٢٠١١العامل اخلامس؛ ووضع اللجنة للنص يف صيغته النهائية واعتماده، رمبا يف عام 

والنص الذي يرد فيمـا يلـي بعنـوان القـانون النمـوذجي مـن منظـور قـضائي يـأيت تنفيـذا                        -٢
مـة الـنص    وتـشرح مقدّ   .ة وخرباء يف شؤون اإلعسار     بالتشاور مع قضا   ِعدَّلذلك التكليف، وقد أُ   

 .الغاية منه والطريقة اليت نظّمت هبا مواده

───────────────── 
 .٢٦١، الفقرة )A/65/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )1(
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   :قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود    
     القضائياملنظور    
  احملتويات

  
 الصفحة  الفقرات        
  ٣  ٧-١  ...............................................................................مةمقّد  
  ٣  ٤-١  ............................................................الغرض والنطاق  -ألف  
  ٤  ٧-٥  .........................................................مسرد املصطلحات  -باء  
  ٤  ٥  .............................................املصطلحات وشروحها  -١    
  ٤  ٧-٦  ..................................................النصوص املرجعية  -٢    

  ٥  ٢٨-٨  .......................................................................خلفية املوضوع -أوال
  ٥  ١٥-٨  ............................................نطاق القانون النموذجي وانطباقه  -ألف 
  ٨  ٢٤-١٦  ...................................................املسألة من منظور القاضي  -باء 
  ١١  ٢٨-٢٥  .....................................الغرض من قانون األونسيترال النموذجي  -جيم 
  ١٣  ٥٥-٢٩  ......................................................لنموذجي وتطبيقهتفسري القانون ا -ثانيا

  ١٣  ٣٧-٢٩  ....................................................."الوصول"مبدأ احلق يف   -ألف 
  ١٦  ٥٥-٣٨  ..........................................................."االعتراف"مبدأ   -باء 
  ١٦  ٣٩-٣٨  .....................................................تعليق استهاليل  -١   
  ١٦  ٤٠  ...................................................املتطلبات اإلثباتية  -٢   
  ١٧  ٤٥-٤١  .......................الصالحيات املوضوعية لالعتراف بإجراء أجنيب  -٣   
  ١٨  ٤٦  .......................................................املعاملة باملثل  -٤   
  ١٨  ٥١-٤٧  ......................اسة العامةيالستثناءات املستندة إىل اعتبارات السا  -٥   
  ١٩  ٥٢  ........................"غري الرئيسية"و" الرئيسية"اإلجراءات األجنبية   -٦   
  ١٩  ٥٥-٥٣  .................................لغاؤهإإعادة النظر يف أمر اعتراف أو   -٧   
      )A/CN.9/WG.V/WP.97/Add.1تبع يف الوثيقة ي(   
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   مقدِّمة    
   الغرض والنطاق - ألف  

وحيـث إن بعـض     . اول هذا النص قانون األونسيترال النمـوذجي مـن منظـور القـضاة            يتن -١
الــدول املــشترعة أجــرت تعــديالت علــى القــانون النمــوذجي لتكييفــه مــع الظــروف احملليــة، فقــد  
يتطلب األمر اتباع هنُج متباينة عندما خيلص قاض من القضاة إىل أن حـذف مـادة مـا مـن الـنص                       

ويستند هذا النص إىل القانون النموذجي بـصيغته الـيت      . ذلك اإلجراء  املشترع أو تعديلها يقتضي   
  وال يــشري . ١٩٩٧ديــسمرب مــن عــام /اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف كــانون األول 

هتا بعض الـدول املـشترعة وال يعـرب عـن وجهـات      النص إىل صيغ معّدلة للقانون النموذجي أعدَّ     
 .نظر بشأهنا

  لـنص يـشري إىل قـرارات اختـذت يف عـدد مـن الواليـات القـضائية، إال أنـه                     ومع أن هـذا ا     -٢
 حياول نقد تلك القرارات، إذ ال يتعـدى األمـر اإلشـارة إىل املـسائل الـيت قـد يريـد قـاض آخـر                ال

كمـا ال يتـوّخى اإلشـارة إىل مجيـع القـرارات املهمـة        . تعرض عليـه قـضية مماثلـة   عندماالنظر فيها 
إمنا املقصود هو استخدام القضايا اليت ُبـتَّ         .سري اليت يثريها القانون النموذجي    املتصلة مبسائل التف  

ويف  .فيها لغرض واحد، وهو توضيح طرائق تعليل خاصة قد ُيـعمد إليها يف تناول مسائل حمّددة
كل حالة، يبّت القاضي يف القضية املعروضة عليه بناًء على القانون الداخلي، مبا يف ذلك أحكـام   

 .ريع املستندة إىل القانون النموذجيالتش

  النص إعطاء تعليمـات للقـضاة بـشأن كيفيـة التعامـل مـع طلبـات                اهذوليس اهلدف من     -٣
مـن   فهـذا النـهج يتعـارض    .االعتراف واالنتصاف مبوجب التشريع املستند إىل القانون النموذجي     

 غـري ممكـن   موّحـد اع هنـج  وعالوة على ذلك، فإن اتبـ  .حيث املبدأ، مع مبادئ استقاللية القضاء
ر فيه الديناميات   ومرونة النهج أمر هام جداً يف جمال قد تتغيّ         .من الناحية العملية وال مرغوب فيه     

وقُصارى ما ميكن تقدميه هـو توجيهـات عامـة بـشأن املـسائل       .راً مفاجئاًاالقتصادية لوضع ما تغيّ   
د صـائغي القـانون النمـوذجي وخـربات         اليت قد حيتاج القاضـي إىل النظـر فيهـا اسـتناداً إىل مقاصـ              

 .مستخدميه يف املمارسة العملية

ة للطلـب   تلقّيوقد ُرّتب هذا النص عن َعمٍد ترتيبا يراعي التسلسل الذي تتبعه احملكمة امل             -٤
عادةً يف إصدار قرارات حمّددة، يف إطار القانون النمـوذجي، بـدلَ اتبـاع طريقـة التحليـل حـسب             

 .تسلسل مواد القانون
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   مسرد املصطلحات -اءب  
   املصطلحات وشروحها - ١  

 .ُتوّضح الفقرات التالية مدلول واستخدام عبارات ُمعيَّنة يكثر ورودها يف هـذه الوثيقـة   -٥
ويشيع استخدام كثري من هذه املصطلحات يف قانون األونسيترال النموذجي ودليل األونـسيترال             

ــسيترال ال   عملــي بــشأن التعــاون يف جمــال اإلعــسار عــرب   التــشريعي لقــانون اإلعــسار ودليــل األون
 .واستخدامها يف هذه الوثيقة متسق مع استخدامها يف تلك النصوص .احلدود

ــسوابق       ):كــالوت( )أ(   ــالغ اخلــاص بال ــام اإلب ــل إىل نظ اإلشــارات إىل كــالوت حتي
 الـست   وخالصات القضايا متاحة بلغـات األمـم املتحـدة         .القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال    

 ؛http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/abstracts.html: على املوقع الشبكي التايل

هـو اتفـاق شـفوي أو مكتـوب يقـصد بـه تيـسري                ":اتفاق اإلعسار عرب احلدود   " )ب(  
ي ممثّلــالتنــسيق بــني إجــراءات اإلعــسار عــرب احلــدود والتعــاون فيمــا بــني احملــاكم، وبــني احملــاكم و

 ي اإلعسار، كما يشمل أحياناً أطرافاً أخرى ذات مصلحة؛ممثّلر، وفيما بني اإلعسا

ت تـشريعات اسـتناداً إىل قـانون األونـسيترال          هـي دولـة سـنّ      ":الدولة املشترعة " )ج(  
 النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود؛

ا يف نـة مؤقتـا، يـؤذن هلـ    هو شخصية أو هيئة، مبا فيها تلك املعيّ       ": اإلعسار ممثّل" )د(  
 إجراءات اإلعسار بإدارة إعادة تنظيم حوزة اإلعسار أو تصفيتها؛سياق 

ن ملمارســة صــالحيات  عــيَّهــو موظــف قــضائي أو شــخص آخــر يُ   ":القاضــي" )ه(  
ل هلا االختصاص القضائي مبقتضى التشريع املـستند إىل  حمكمة أو أي سلطة خمتصة أخرى هلا خيوّ  

 القانون النموذجي؛

ى طلب  احملكمة املوجودة يف الدولة املشترعة اليت تتلقّ       ":ة للطلب لقّيتاحملكمة امل " )و(  
 .االعتراف واالنتصاف

    
   النصوص املرجعية - ٢ 

   اإلحاالت املرجعية إىل القضايا  )أ(  
 .تــرِد إحــاالت مرجعيــة إىل قــضايا حمــّددة يف ثنايــا هــذا الــنص، وخباصــة يف احلواشــي    -٦

ــاً اإلحــاالت إىل القــض   ــشمل ذلــك عموم ــة   وي ــدرج ســوى إحال ــق، وال ت ايا املــذكورة يف املرف
، حتيـل إىل اإلجـراءات      Bear Stearns موجزة يف النص، فاإلشارة، على سبيل املثال، إىل شركة        
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 Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund Ltd املتعلقـة بـشركة  
أرقام الصفحات أو الفقـرات املتـصلة بتلـك         اإلشارات إىل    ).اخلاضعة إلجراءات تصفية مؤقتة   (

 .القضايا حتيل إىل اجلزء ذي الصلة من نص احلكم القضائي الوارد يف املرفق
    

   اإلحاالت املرجعية إىل النصوص )ب( 
ــاول مــسائل اإلعــسار عــرب       - ٧ ــة إىل عــدة نــصوص تتن ــنص إحــاالت مرجعي يــشمل هــذا ال

 :احلدود، منها

قانون األونسيترال النموذجي بـشأن اإلعـسار        ":وذجيقانون األونسيترال النم  " )أ( 
 ؛)١٩٩٧(عرب احلدود مع دليل االشتراع 

دليل اشتراع قـانون األونـسيترال النمـوذجي بـشأن اإلعـسار             ":دليل االشتراع " )ب( 
 عرب احلدود؛

 ؛)٢٠٠٤(دليل األونسيترال التشريعي لقانون اإلعسار  ":الدليل التشريعي" )ج( 

دليل األونـسيترال العملـي بـشأن التعـاون يف جمـال             ":ونسيترال العملي دليل األ " )د( 
 ؛)٢٠٠٩(اإلعسار عرب احلدود 

ــة  " )هـ(  ــم    ":الئحــة اجمللــس األورويب التنظيمي ــة رق الئحــة اجمللــس األورويب التنظيمي
 عسار؛إل، بشأن إجراءات ا٢٠٠٠مايو / أيار٢٩، املؤرخة ١٣٤٦/٢٠٠٠

 تفاقية االحتاد األورويب بشأن إجراءات اإلعسار؛ا ":االتفاقية األوروبية" )و( 

فريغوس وإيتـيني مشيـت،   . م) Virgos Schmit Report( ":تقرير فريغوس مشيت" )ز( 
 .١٩٩٦مايو / أيار٣تقرير عن اتفاقية إجراءات اإلعسار، بروكسل، 

    
   خلفية املوضوع  -أوال  
    انطباقهنطاق القانون النموذجي و  -ألف  

ــانون األ - ٨ ــسمرب /وليف كـ ــانون    ١٩٩٧ديـ ــدة القـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــّرت اجلمعيـ ، أقـ
الـذي كانـت جلنـة األمـم املتحـدة          ) القـانون النمـوذجي   (النموذجي بـشأن اإلعـسار عـرب احلـدود          

 . قد وضعته واعتمدته)األونسيترال (للقانون التجاري الدويل
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م بـل هـو يقـدّ    وضـوعي، وال يدعي القانون النموذجي تناول قانون اإلعـسار الـداخلي امل           -٩
آليات إجرائية هدفها تيسري الفصل بقدر أكرب مـن الكفـاءة يف القـضايا الـيت يكـون فيهـا للمـدين                      

ُتستكمل الحقا عند وضـع الـصيغة   [وحىت  .املعسر موجودات أو ديون يف أكثر من دولة واحدة
  )٢(.نموذجيت تشريعات استناداً إىل القانون الكانت هذه الدول قد سّن] النهائية للنص

 )٣(:يقصد من القانون النموذجي أن ينطبق عندماو  -١٠

يف ) الدولـة املـشترعة  ( أجنيب املساعدة يف دولة مـا   ممثّلتلتمس حمكمة أجنبية أو      )أ(  
 سياق إجراء أجنيب؛

تلتمس املساعدة يف الدولة األجنبية يف سياق إجراء حمـّدد مبقتـضى قـوانني تلـك         )ب(  
 الدولة؛

اء أجنيب وإجراء مبقتضى قـوانني حمـددة للدولـة املـشترعة يف آن واحـد                يقام إجر  )ج(  
 بشأن املدين ذاته؛

دة يطلب دائنون أو أشـخاص معنيـون آخـرون بـدء إجـراء مبقتـضى قـوانني حمـدّ                   )د(  
 .للدولة املشترعة أو املشاركة يف ذلك اإلجراء

، وقـت تقـدمي طلـب مبوجـب         )جنيب األ مثّلامل (ممثّلع القانون النموذجي أن يكون قد ُعيـِّن        ويتوقّ
القانون النموذجي، وذلك من أجل إدارة موجودات املدين املعسر يف دولة واحـدة أو عـدة دول       

 )٤(. لإلجراءات األجنبيةممثّلأو للقيام بدور 

د احملكمةَ أو سلطة خمتصة أخرى ويقتضي القانون النموذجي من الدولة املشترعة أن حتّد -١١
ن هيئـات    ونظرا إىل أن بعض الدول ستعيّ      )٥(.امل مع املسائل الناشئة يف إطاره     لديها صالحية التع  

───────────────── 
، واجلبل األسود )٢٠٠٣(، وبولندا )٢٠٠٦(، وبريطانيا العظمى )٢٠٠٨(ستراليا أ، و)١٩٩٨(ريتريا إ )2(  

يرلندا إجزر فريجن الربيطانية؛ وهي إقليم وراء البحار تابع للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و) ٢٠٠٢(
 ،)٢٠٠٣(، ورومانيا )٢٠٠٠(، وجنوب أفريقيا )٢٠٠٦(، ومجهورية كوريا )٢٠٠٣(الشمالية 

 ،)٢٠٠٠(واملكسيك  ،)٢٠٠٦( ، وكولومبيا)٢٠٠٩(، وكندا )٢٠٠٤( ، وصربيا)٢٠٠٧(وسلوفينيا 
 ).٢٠٠٠(واليابان  ،)٢٠٠٥( األمريكية املتحدة والواليات ،)٢٠٠٦(، ونيوزيلندا )٢٠٠٩(وموريشيوس 

 .١ من املادة ١قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة  )3(  
إمكانية قيام الدولة املشترعة بتحديد املمثلني ب، فيما يتعلق ٥يترال النموذجي، املادة انظر أيضاً قانون األونس )4(  

 .الذين ميكنهم التماس االعتراف واالنتصاف يف حمكمة أجنبية
 .٤املرجع نفسه، املادة  )5(  
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يشمل الـسلطات القـضائية وغريهـا مـن الـسلطات           " حمكمة أجنبية "إدارية ال حماكم، فإن تعريف      
 )٦(.املختصة املؤهلة ملراقبة إجراء أجنيب أو اإلشراف عليه

 تطبيق القانون النمـوذجي كيانـاٌت معّينـة         ومبقتضى القانون النموذجي ميكن أن تستثىن من       -١٢
 )٧(.رها خماطر عامة داخل الدولة املشترعةكاملصارف وشركات التأمني اليت قد ينتج عن تعثّ

 :وهي ،يستند القانون النموذجي إىل أربعة مبادئو -١٣

 مثّــلمل"د هــذا املبــدأ الظــروف الــيت يكــون فيهــا حيــّد ":الوصــول"مبــدأ احلــق يف  )أ( 
يف الدولـة املـشترعة الـيت ُيلـتمس منـها           ) ة للطلـب  تلقّيـ امل( احلق يف الوصـول إىل احملكمـة         )٨("أجنيب

 )٩(االعتراف واالنتصاف؛

ة للطلــب، مبوجــب هــذا املبــدأ، أن  تلقّيــميكــن للمحكمــة امل ":االعتــراف"مبــدأ  )ب( 
 )١٠(؛"يغري رئيس"أو " رئيسياً" أجنبياً تصدر أمر اعتراف بإجراء أجنيب، إما بوصفه إجراًء

فـي القـضايا   ف .حيال إىل هـذا املبـدأ يف ثـالث حـاالت مـستقلة      ":االنتصاف "مبدأ  )ج( 
والية الاالعتراف، ميكن منح انتصاف مؤقت حلماية املوجودات داخل ينتظر فيها البت يف طلب اليت 

ب علـى   يترتّـ ،  "رئيـسي "إجـراء   علـى أنـه     عترف بـإجراء    ا وإذا   )١١(.ة للطلب تلقّيالقضائية للمحكمة امل  
، "الرئيـسية "انتـصاف تقـديري إضـايف يف حـاالت اإلجـراءات        يتـاح   و )١٢(.منح انتصاف تلقائي  ذلك  

 )١٣(؛"غري رئيسي"أنه إجراء به على كما ميكن منح انتصاف من نفس النوع يف إجراء يـُعترف 

ي ممثّلـ كـذلك علـى     احملاكم و على   هذا املبدأ    يفرض ":التنسيق"و" التعاون"مبدأ   )د(  
باالتـصال والتعـاون فيمـا بينـهم هبـدف كفالـة إدارة حـوزة        التزامـات   يف خمتلـف الـدول   اإلعـسار 

 )١٤(.بإنصاف وكفاءة وذلك تعظيماً ملنافع الدائننيواحد مدين معسر 

───────────────── 
 ".احملكمة األجنبية"؛ تعريف )هـ( ٢املرجع نفسه، املادة  )6(  
 .١املادة  من ٢املرجع نفسه، الفقرة  )7(  
 .من قانون األونسيترال النموذجي) د( ٢وفقاً للتعريف الوارد يف املادة  )8(  
 .٩املرجع نفسه، املادة  )9(  
 .١٧املرجع نفسه، املادة  )10( 
 .١٩املرجع نفسه، املادة  )11( 
 .٢٠املرجع نفسه، املادة  )12( 
 .٢١املرجع نفسه، املادة  )13( 
 .٣٠ و٢٩ و٢٧و ٢٦ و٢٥املرجع نفسه، املواد  )14( 
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 )١٥(:السياسة العامةواهلدف من هذه املبادئ هو بلوغ الغايات التالية املتعلقة ب -١٤

  جمايل التجارة واالستثمار؛احلاجة إىل زيادة التيقن القانوين يف )أ(  

احلاجة إىل إدارة إجراءات اإلعسار الدولية إدارة منصفة وناجعـة محايـةً ملـصاحل               )ب(  
 كل الدائنني وسائر األشخاص املعنيني، مبن فيهم املدين؛

محايــة قيمــة موجــودات املــدين وتعظيمهــا هبــدف توزيعهــا علــى الــدائنني ســواء   )ج(  
 ا؛بإعادة تنظيمها أو بتصفيته

استصواب اتصال احملاكم وسائر السلطات املختصة بعضها ببعض واحلاجـة إىل            )د(  
 التعاون فيما بينها عند تناول إجراءات إعسار تشمل عدة دول؛

ــا يــوفّ    )ه(   ــا، ّمم ر احلمايــة لالســتثمار تيــسري إنقــاذ املؤســسات التجاريــة املتعثّــرة مالي
 .وحيافظ على فرص العمالة

، اعتمدت اجلمعيـة العامـة دليـل األونـسيترال العملـي            ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول   -١٥
 ويتنــاول الــدليل )١٦().دليــل األونــسيترال العملــي(بــشأن التعــاون يف جمــال اإلعــسار عــرب احلــدود 

العملي، باإلحالة إىل قضايا واقعية، خمتلف الوسائل اليت ميكن من خالهلا تعزيز التعاون فيمـا بـني               
اكم وســائر اهليئــات املختــصة مــن أجــل تعزيــز اإلنــصاف والكفــاءة يف إدارة ي اإلعــسار واحملــممثّلــ

 .حوزة املدين املعسر الذي ميلك موجـودات أو لديـه دائنـون يف أكثـر مـن واليـة قـضائية واحـدة              
يف بعـض    وحبسـب القانون الداخلي املنطبق وموضوع اتفـاق اإلعـسار عـرب احلـدود، قـد يـشترط                

ويعرض الدليل العملي أمثلة عـن   .االتفاقعلى )  سلطة خمتصة أخرىأو(القضايا موافقةُ احملكمة 
 )١٧(.اتفاقات اإلعسار عرب احلدود اليت تستخدم لتيسري التعاون

    
 )١٨(املسألة من منظور القاضي  -باء  

  
د د على استـصواب اتبـاع هنـج موحّـ    على الرغم من أن قانون األونسيترال النموذجي يؤكّ   -١٦

ح أن يــشترط القــانون الــداخلي ملعظــم فــإن مــن املــرّج )١٩(، مــصدره الــدويليف تفــسريه اســتناداً إىل

───────────────── 
 .٣ديباجة قانون األونسيترال النموذجي؛ انظر أيضاً دليل االشتراع، الفقرة  )15( 
 ."نصوص األونسيترال وحالتها":  حتت باب www.uncitral.orgالنص متاح على املوقع  )16( 
 .ولانظر عموماً الدليل العملي، الفصل الثالث، وملخصات القضايا املدرجة يف املرفق األ )17( 
 .الوارد يف مسرد املصطلحات" القاضي"انظر التعريف املوسع ملصطلح  )18( 
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الدول تفسري القانون النموذجي وفقاً للقانون الوطين؛ إال إذا كانـت الدولـة املـشترعة قـد اعتمـدت          
ح أن جتـد أي حمكمـة    وحىت يف هذه احلالة، فإن مـن املـرجّ  )٢٠(.يف تشريعاهتا اخلاصة  " الدويل"النهج  

 .يع مستند إىل القانون الدويل أن االجتهادات الفقهية الدولية تساعد على تفسريهتنظر يف تشر

فواجـب املوظـف القـضائي     . اإلعسارممثّلوخيتلف تصّور القاضي ملهامه حتماً عن منظور  -١٧
) القـرائن (زاهة يف املسائل اليت يعرضها عليه طرف ما، وذلك اسـتناداً إىل املعلومـات               ـهو أن يبت بن   

 يعطي كـل طـرف مـن األطـراف املعنيـة،      نوواجبه هو أن يتصرف تصرفا قضائيا؛ بأ .ني يديهاليت ب
ر بـصورة جوهريـة   يف غياب ظروف استثنائية، فرصة لتسمع دعواه بشأن مجيع املسائل اليت قـد تـؤثّ        

وقــد ال خيــضع  .علــى القــرار النــهائي، وذلــك مــن أجــل كفالــة اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة
ويف حـني أن القـانون       . يف بعـض الـدول، ملثـل تلـك القيـود           )٢١(،لسلطات اإلدارية املختـصة   رؤساء ا 

الداخلي املنطبق يف بعض الـدول يفـرض علـى القـضاة االقتنـاع بأنفـسهم بـضرورة إصـدار أي أمـر                       
ــى أن عمــل احملكمــة ال يتعــدّ       ــنص عل ــد ي ــدول أخــرى ق ــوطين ل ــانون ال ــإن الق ــتمس، ف ــاذ مل   ى إنف

 .رغبات الطرفني

 نـسخة أو أي ( يف هنـج تفـسري أحكـام القـانون النمـوذجي            االختالفـات بعـض   نشأ  وقد ت  -١٨
بسبب اختالف الطريقة اليت يتبعها القضاة من خمتلف التقاليد القانونية يف تنفيـذ              ) لصياغته عّدلةم

صـعوبات  كتنفهـا  وعلـى الـرغم مـن أن املقترحـات العامـة يف هـذا الـصدد ت        .املهام املوكلة إلـيهم 
 قـد متيـل إىل التركيـز    درجة عالية  فيها تدوين القوانني     بلغفإن بعض الواليات القضائية اليت      ،  ّمجة

الدرجـة ذاهتـا مـن     تبلـغ  على نص القـانون النمـوذجي أكثـر ممـا تفعلـه واليـات قـضائية أخـرى مل           
التدوين، أو يتمتع العديد من حماكمها العليا باختصاص متأصل يعطيها احلق يف البـت يف مـسائل               

أو يكـون لـديها صـالحية تطـوير      )٢٢(نونية بطريقة ال تتعارض مع أي تشريع أو الئحة تنظيميـة          قا
 )٢٣(.ة مدونقاعدةوجد بشأهنا تدة من القانون ال جوانب حمّد

───────────────── 
يف الدول اليت تشترع صيغة القانون النموذجي دون تعديل، تفسر املصطلحات الواردة فيه مع إيالء االعتبار  )19( 

يترال قانون األونس": ملصدره الدويل ولضرورة تشجيع التوحيد يف تطبيقه واحلرص على حسن النية"
 .٨النموذجي، املادة 

الواقع أن القانون النموذجي نفسه ينص بوضوح على أن مقتضيات أي معاهدة أو شكل آخر من أشكال  )20( 
 .٣املادة : االتفاق تكون الدولة املشترعة طرفاً فيه ترجح على مقتضياته

  األونسيترال النموذجي، الوارد يف قانون " احملكمة األجنبية"أي السلطات اليت تدخل يف تعريف  )21( 
 ).هـ (٢ املادة

 Master Jacob in The Inherent Jurisdiction of: لالطالع على مناقشة ملفهوم االختصاص املتأصل، انظر )22( 

the Court, (1970) Current Legal Problems 23. 
 . العاممن األمثلة على ذلك تطوير قانون اإلنصاف واإلمهال يف نظم القانون العريف )23( 
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ة للطلـب إىل التـصرف وفـق        تلقّيـ وع احملكمـة امل   نــز ر يف   وهذه النهج املتباينة ميكن أن تؤثّ      -١٩
 ويف حـال    )٢٤(.لتعاون بني احملـاكم وتنـسيق اإلجـراءات املتعـددة         مبدأ القانون النموذجي املتعلق با    

إدراج أحكام القانون النموذجي املتعلقة بالتعاون والتنسيق يف القانون الداخلي للدولة املـشترعة،    
 .فسيكون هناك اعتراف مدون باخلطوات اليت ميكن اختاذها يف هذا الصدد

 حتــوم شــكوك حــول حــق حمكمــة مــا،   قــد)٢٥(وبــدون اعتمــاد هــذه األحكــام صــراحةً،  -٢٠
يف الدخول يف حوار مع حمكمة أجنبية أو يف املوافقة على اتفـاق عـابر                مبقتضى القانون الداخلي،  

فقـدرة احملكمـة علـى القيـام      .و اإلعسار يف دول خمتلفة وأطـراف معنيـة أخـرى   ممثّلللحدود يربمه 
ومـن ناحيـة    .اخلي ذي الـصلة بذلك تتوقف يف هذه احلالة علـى أحكـام أخـرى مـن القـانون الـد      

ــصاص متأّصــ     ــديها اخت ــيت ل ــإن احملــاكم ال ــرّجأخــرى، ف ــل ي ــار  ح أن تتمّت ــة أكــرب يف اختي ع مبرون
اخلطوات الـيت ميكـن اتباعهـا فيمـا بـني احملـاكم تنفيـذاً ملبـدأ التعـاون والتنـسيق الـذي يؤكـد عليـه                  

 .القانون النموذجي

يــدها القانونيــة تفهــم متامــاً مبــدأ مراعــاة   ومجيــع الواليــات القــضائية علــى اخــتالف تقال  -٢١
وتــستلزم املعــايري الــدنيا يف هــذا الــصدد ضــمان شــفافية اإلجــراءات وإشــعار    .األصــول القانونيــة

الطرفني بأي اتصال حيدث بني احملاكم املعنية ومتكـني الطـرفني مـن إمسـاع رأيهمـا فيمـا يثـار مـن                  
وبغض النظـر عـن    .لتقدمي مذكرات مكتوبةاملسائل، إما باحلضور الشخصي أو مبنحهما الفرصة 

 )٢٦(.التقاليــد القانونيــة املتبعــة، يستــصوب وضــع ضــمانات لكفالــة مراعــاة األصــول القانونيــة         
 .وتكتسي هذه املبادئ أمهية أكرب يف القضايا اليت جيري فيها االتصال بني حمكمة وأخرى

سر، فـإن مـن غـري احملتمـل أن           اإلعسار املشارك مباشرة يف إدارة حوزة املع       ممثّلوخبالف   -٢٢
م إىل احملكمـة، مـع أن        يف طلـب أويل مقـدّ      ثـارة معرفـة حمـددة باملـسائل امل      معـّين   يكون لدى قاض    

 )٢٧(.قضايا اإلعسار غالباً ما تكون مستعجلة وتنطوي على مـسائل معقـدة ومبـالغ ماليـة ضـخمة         
مـن  مـساعدة  إىل  وع   تعامـل مـع إجـراءات مـن هـذا النـ            وقد حيتاج القاضي الذي مل يـسبق لـه أن         

───────────────── 
 . أدناه١٨٥-١٦٣انظر أيضاً الفقرات . ٣٠ و٢٩ و٢٧ و٢٦ و٢٥قانون األونسيترال النموذجي، املواد  )24( 
فعلى سبيل املثال، تنص الالئحة األوروبية املتعلقة بإجراءات اإلعسار على ضرورة التعاون الدويل فيما بني  )25( 

، أطرافا فيها، )ما عدا الدامنرك(االحتاد األورويب ممثلي اإلعسار يف القضايا اليت تكون دول أعضاء يف 
 .ولكنها ال تشري إىل التعاون فيما بني احملاكم

 . أدناه١٨٥-١٥٢انظر أيضاً الفقرات  )26( 
 من القانون النموذجي على ضرورة البت يف طلب االعتراف بإجراء أجنيب يف ١٧ من املادة ٣تؤكد الفقرة  )27( 

 .أقرب وقت ممكن
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ن تلـك املـساعدة تقـدمي أدلـة     وقـد تتـضمّ   .عن طريـق مستـشاره القـانوين عـادة     )٢٨( األجنيبمثّلامل
 .اخرة باملعلوماتزومذكرات موجزة ولكنها 

 املؤسـسي، يلـزم إعطـاء القاضـي وقتـاً كافيـاً لقـراءة واسـتيعاب املعلومــات         نظـور ومـن امل  -٢٣
د مـا يلـزم مـن وقـت للقـراءة قبـل جلـسات        يـ حتدف يتوقّـ و .املقدمة قبل بدء جلـسات االسـتماع  

درجــة اســتعجال تنــاول الطلــب ونطــاق إدارة اإلعــسار ذي الــصلة علــى االســتماع يف قــضية مــا 
 وعدد الدول املعنية باألمر ونتائج قرارات حمـددة علـى االقتـصاد الكلـي وعوامـل                 تعقّدهاودرجة  

 .السياسة العامة ذات الصلة

املعقودة  دولة، حضروا الندوة القضائية      ٤٠ حنو قاضياً من    ٨٠  على ما يزيد وقد أعرب    -٢٤
سألة ملــ مفــاده أنــه ينبغــي أن يــوىل االعتبــار عــن رأي )٢٩(،٢٠٠٩يونيــه / يف حزيــران،يف فــانكوفر

احلفـاظ علــى  مــا عـداها، وهــي   علـى  أخــرى تعلـو  ضـرورة  مـع مراعــاة (تقـدمي املـساعدة للقــضاة   
 سبل تناول املسائل الناشئة عن تطبيق       يف) القضائي للدولة املعنية  اهة النظام   نـزاستقاللية القضاء و  
 هذا النوع من املساعدة الـيت طلبـها القـضاة يف    تقدمي هذا النص توخَّى منوُي .القانون النموذجي

صـيغة هـذا الـنص النهائيـة نتيجـة      وقد طرأت تغيريات على  .يف فانكوفراملعقودة الندوة القضائية 
  .] الحقاملشاورات عملية اسُتوّضح[لـ
    

   الغرض من قانون األونسيترال النموذجي  -جيم  
جيــسد قــانون األونــسيترال النمــوذجي املمارســات املتبعــة يف جمــال مــسائل اإلعــسار عــرب  -٢٥

وتـشجَّع الـدول املـشترعة     .احلدود واليت ُتعّد من السمات املمّيـزة لـنظم إعـسار عـصرية وناجعـة     
 بغيـة إدخـال إضـافات وحتـسينات مفيـدة علـى نظـم اإلعـسار          على اسـتخدام القـانون النمـوذجي      

 .الوطنية من أجل زيادة تيسري حل املشاكل الناشئة يف سياق قضايا اإلعسار عرب احلدود

وقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن القــانون النمــوذجي يراعــي اختالفــات القــوانني اإلجرائيــة      -٢٦
ة م حلــوالً تــساعد بعــّدبــل هــو يقـدّ  .ارالوطنيـة وال يــسعى إىل توحيــد موضــوعي لقـوانني اإلعــس  

 :ومنها . مهمةلكنو متواضعة طرائق

───────────────── 
 .من القانون النموذجي) د( ٢ للتعريف الوارد يف املادة وفقاً )28( 
الندوة القضائية املتعددة اجلنسيات بني األونسيترال والرابطة الدولية ألخصائيي إعادة اهليكلة واإلعسار  )29( 

ولالطالع على تقرير عن هذه . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢١ و٢٠ يومي ،واإلفالس والبنك الدويل، فانكوفر
 .http://www.uncitral.org/pdf/English/news/eighthJC.pdf: نظرالندوة ا
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ــيح    مــثّلمــنح امل )أ(   ــا يت ــة املــشترعة، ّمم ني األجانــب حــق الوصــول إىل حمــاكم الدول
ة للطلب إمكانية حتديـد ماهيـة التنـسيق         تلقّيني األجانب التماس مهلة مؤقتة، وللمحكمة امل      ممثّللل

ائية أو سبل االنتصاف األخـرى املطلوبـة للفـصل يف قـضية اإلعـسار               املطلوب بني الواليات القض   
 على النحو األمثل؛

بـإجراء إعـسار أجـنيب والتبعـات الـيت      " االعتـراف "حتديد احلالة الذي ينبغي فيـه      )ب(  
 ميكن أن تترتب على هذا االعتراف؛

توفري نظام شـفّاف خبـصوص حـق الـدائنني األجانـب يف بـدء إجـراء إعـسار يف                     )ج(  
 الدولة املشترعة أو يف املشاركة يف هذا اإلجراء؛

متكــني احملــاكم يف الدولــة املــشترعة مــن التعــاون مبزيــد مــن الفعاليــة مــع احملــاكم  )د(  
 ني املعنيني بإجراء من إجراءات اإلعسار األجنبية؛مثّلوامل

ــون إدارة      )ه(   ــذين يتولّـ ــخاص الـ ــشترعة ولألشـ ــة املـ ــاكم يف الدولـ ــسماح للمحـ الـ
  اإلعسار يف تلك الدولة بالتماس املساعدة من اخلارج؛إجراءات

وضع قواعد بشأن التنسيق عندما ُيقام إجراء إعسار يف دولة مشترعة على حنـو               )و(  
 امن مع إجراء إعسار يف دولة أخرى؛متز

 قواعد بشأن التنسيق بـني سـبل االنتـصاف املمنوحـة يف الدولـة املـشترعة          رساءإ )ز(  
 . يف عدة دول خبصوص املدين نفسهُتقامثر من إجراءات اإلعسار اليت قد لصاحل إجراءين أو أك

لتعـاون  لعلـى مـا   ) دليـل االشـتراع   (ويشّدد دليل اشتراع قانون األونـسيترال النمـوذجي          -٢٧
من أمهية حمورّية يف قضايا اإلعـسار عـرب احلـدود لتحقيـق فعاليـة تلـك اإلجـراءات وإحـراز نتـائج                      

ر الرئيــسية يف هــذا الــصدد يف التعــاون بــني احملــاكم املعنيــة مبختلــف ويتمثــل أحــد العناصــ .مثلــى
ي اإلعسار املعّينني يف خمتلـف اإلجـراءات مـن جهـة       ممثّلاإلجراءات من جهة، وبني تلك احملاكم و      

ي ممثّلــ وقــد يكــون أحــد عناصــر التعــاون األساســية هــو تــشجيع االتــصال فيمــا بــني   )٣٠(.أخــرى
 ومـع أن القـانون      )٣١(.القائمة بـإدارة اإلعـسار يف الـدول املعنيـة         أو السلطات األخرى    /اإلعسار و 

د  أنـه ال حيـدّ     النموذجي ينص على السماح بالتعاون واالتصال فيما بني احملاكم عـرب احلـدود، إالّ             
كيفية حتقيق ذلك التعاون واالتصال، إذ يترك لكل والية قضائية حرية حتديد الكيفية من خـالل                

───────────────── 
 ٢٦ و٢٥قانون األونسيترال النموذجي، املادتان  )30( 
 .ناقشة استخدام اتفاقات اإلعسار عرب احلدود يف دليل األونسيترال العمليمانظر، على سبيل املثال،  )31( 
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ومـع ذلـك فـإن القـانون النمـوذجي يقتـرح        .ة أو املمارسـات اخلاصـة هبـا   تطبيق قوانينـها الداخليـ  
 )٣٢(.وسائل متنوعة ميكن من خالهلا إقامة التعاون

واملقــصود مــن ختويــل احملــاكم القــدرة، مبــشاركة مالئمــة مــن األطــراف، علــى االتــصال   -٢٨
" مباشـرة "ساعدة  ني األجانـب، وعلـى طلـب املعلومـات واملـ          مـثّل باحملاكم األجنبيـة أو امل    " مباشرة"

منهم، هو اجتناب اللجوء إىل اإلجراءات اليت ُتستخدم عـادة وتـستنفد الكـثري مـن الوقـت، مثـل                    
وملـا كانـت إجـراءات اإلعـسار تتـسم بطـابع فوضـوي متأصـل وبـسرعة                   .التفويضات االلتماسية 

 أهنـا ينبغـي     تبخر قيمة املوجودات مبرور الوقت، فإن هلذه القدرة أمهية حامسة عندما ترى احملاكم            
 .أن تتصرف بصفة عاجلة

    
   تفسري القانون النموذجي وتطبيقه -ثانيا  
   "الوصول" احلق يف مبدأ  -لفأ  

مـه إىل احملكمـة     ينص قانون األونسيترال النموذجي على بدء إجراء عن طريق طلـب يقدّ            -٢٩
د يكـون اهلـدف مـن    قـ  ".ل األجـنيب املمثّـ  "-لُ إعسار مدين جـرى تعيينـه يف بلـد آخـر      ة ممثّ تلقّيامل

 :الطلب ما يلي

 )٣٣(بدء إجراء إعسار مبوجب قوانني الدولة املشترعة؛ )أ(  

 )٣٤( األجنيب من املشاركة يف اإلجراء القائم يف ذلك البلد؛مثّلمتكني امل )ب(  

 األجنيب ألغراض التماس االنتـصاف مبوجـب   مثّلاحلصول على اعتراف بوضع امل    )ج(  
 )٣٥(القانون النموذجي؛

ل، يف حدود ما يسمح به القـانون الـداخلي، يف أي إجـراء يكـون املـدين          التدّخ )د(  
 )٣٦(.طرفاً فيه

 .معا" ل األجنيباملمثّ"و" اإلجراء األجنيب" من القانون النموذجي مفهومي ٢وتعّرف املادة  -٣٠

───────────────── 
 .٢٧قانون األونسيترال النموذجي، املادة  )32( 
 .٩٩-٩٧، ودليل االشتراع، الفقرات ١١املرجع نفسه، املادة  )33( 
 .١٠٢-١٠٠، والفقرات ١٢املرجع نفسه، املادة  )34( 
 .١٢١-١١٢، والفقرات ١٥املرجع نفسه، املادة  )35( 
 .١٧٢-١٦٨، والفقرات ٢٤املرجع نفسه، املادة  )36( 
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ولكـي ينـسحب علـى     ".اإلجـراء األجـنيب  "و"  األجـنيب مثّـل امل"ومثـة تـرابط بـني تعريفـي      -٣١
، ُيتخـذ  ... إجـراء قـضائياً أو إداريـاً مجاعيـاً    "، جيـب أن يـدير   " األجـنيب مثّـل امل"ص تعريـف   الشخ

عمالً بقانون يتـصل باإلعـسار ختـضع فيـه موجـودات املـدين وشـؤونه ملراقبـة أو إشـراف حمكمـة              
 وحيــق )٣٧(.ل لإلجــراء األجــنيبف كممثّــأو أن يتــصّر" أجنبيــة لغــرض إعــادة التنظــيم أو التــصفية 

 )٣٨(.م طلباً مباشرة إىل احملكمةأن يقّد" أجنيبل ملمثّ"

مـن  " مـديناً  "ال تعـدّ " ل أجـنيب ممثّـ "ورمبا ُيحتج، يف بعض احلاالت، بأن هيئة معّينة يـديرها        -٣٢
 وقـد نـشأت مـسألة مـن هـذا      )٣٩(.ة للطلـب تلقّيـ وجهة نظر القانون الداخلي الذي تطبقه احملكمـة امل        

نت حمكمة الواليـات املتحـدة       ففي تلك القضية، عيّ    .نانسالقبيل يف قضية روبني ضد شركة يوروفي      
صــندوق املــستهلكني "حراســا قــضائيني ومــديرين لإلشــراف علــى جهــة مدينــة أطلــق عليهــا اســم   

وال يعتــرف القــانون اإلنكليــزي بــصندوق اســتئماين هبــذه   .(The Consumers Trust)" االســتئماين
ــه، مــن     ــانوين، يف حــني يعتــرف ب ــان ق صــندوق اســتئماين لألعمــال  " حيــث هــو املواصــفات ككي

م إىل احملكمــة واحــتج، يف طلــب االعتــراف املقــّد .، ككيــان قــانوين يف الواليــات املتحــدة"التجاريــة
ورفـض   .مـن وجهـة نظـر القـانون اإلنكليـزي         " مـديناً  "اإلنكليزية، بأن الصندوق االستئماين ال يعدّ     

مـن شـأنه أن   " تفـسرياً حمليـا ضـيقاً     ""املـدين "القاضي تلـك احلجـة علـى أسـاس أن تفـسري مـصطلح               
 وأثـار القاضـي مـسألة منفـصلة     )٤٠(.بالنظر إىل األصـول الدوليـة للقـانون النمـوذجي      " احنرافاً"يكون  

بشأن إمكانية انطباق أحكام االنتـصاف يف القـانون النمـوذجي علـى مـدين مل ُيعتـرف بـه مبوجـب                      
 )٤١(.ن الـضروري الفـصل يف تلـك النقطـة         ، ولكن حبكم وقائع القضية مل يكن مـ        اإلنكليزيالقانون  

 )٤٢(. الطلبمقدِّمدت حمكمة االستئناف ذلك االستنتاج فيما يتعلق بطبيعة ويف االستئناف، أكّ

ل للمـدين يف عمليـة      بـأن يتـصرف كممثّـ     "  األجنيب ممثّللل"أما مسألة ما إذا كان يؤذن        -٣٣
نون الواجب التطبيق يف الدولـة الـيت        تصفية موجودات ذلك املدين أو إعادة تنظيمها فيقّررها القا        

 وقد ُيستصوب، يف بعض احلاالت، التماس أدلة من خـرباء يف            )٤٣(.بدأت فيها إجراءات اإلعسار   
───────────────── 

 ١١يف الفقرة " احملكمة األجنبية"ف مصطلح وقد نوقش تعري). أ( ٢قانون األونسيترال النموذجي، املادة  )37( 
 .أعاله

 .٩املرجع نفسه، املادة  )38( 
 ".املدين"مل يأت القانون النموذجي على تعريف مصطلح  )39( 
 .٤٠ و٣٩، الفقرتان Eurofinance SAضد  Rubinقضية  )40( 
 .٤١املرجع نفسه، الفقرة  )41( 
 ].بانتظار استكمال املرجع[ ،)افيف االستئن (Eurofinance SAضد  Rubinقضية  )42( 
 .٥قانون األونسيترال النموذجي، املادة  )43( 
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ويف حـاالت   .ضـمن نطـاق التعريفـات    القانون الواجب التطبيق لتحديد ما إذا كان اإلجراء يقع
ة للطلـب، قـد ال حيتـاج      تلقّيـ ة امل أخرى، عندما يكـون اإلجـراء قيـد النظـر معروفـاً متامـاً للمحكمـ               

 أجـنيب إىل أن ذلـك الـشخص ينطبـق عليـه      ممثّـل فعنـدما يـشري قـرار تعـيني      .األمر إىل أدلـة خـرباء  
، فيمكن للمحكمة أن تـستند إىل االفتـراض الـوارد يف            ٢من املادة   ) د(التعريف الوارد يف الفقرة     

  . من القانون النموذجي١٦املادة 

رأت احملكمـة  ، )Stanford International Bank(نترناشـيونال بنـك   إد ويف قضية ستانفور -٣٤
"  أجنبيــاًممــثّالً"نكليزيــة أن احلــارس القــضائي، املعــني يف الواليــات املتحــدة، ال يعتــرب إلاالبتدائيــة ا

حسب التعريف املعتمد، نظراً لعدم صـدور إذن، يف تلـك املرحلـة، إلدارة عمليـة تـصفية شـركة                    
 وقد أبديت تلـك املالحظـة يف سـياق حراسـة قـضائية تـبني يف هنايـة                 )٤٤(.تنظيمهااملدين أو إعادة    

 .املطاف أهنا ليست إجراء مجاعياً مبوجب قانون متصل باإلعسار

أسـاس  "يـشمل املمثِّـل الـذي عـّين علـى           "  األجـنيب  مثّـل امل"ويعترب القانون النمـوذجي أن       -٣٥
 إعـسار يف انتظـار      ممثّـل سبب وقـف أمـر تعـيني        ن مل تبدأ إجراءات تعيينه بعـُد؛ بـ        وليس مَ " مؤقت

 ممثّـل لل" ومن النهج الـيت ميكـن اتباعهـا يف حتديـد مـا إذا كـان                  )٤٥(.االستئناف، على سبيل املثال   
قبل حتديـد   " اإلجراء األجنيب "حق املثول أمام احملكمة يف النظر يف مدى استيفاء تعريف           " األجنيب

بإدارة إعادة تنظيم موجودات املـدين أو أعمالـه    )٤٦(ما إذا كان مقدم الطلب قد حصل على إذن        
 . لإلجراء األجنيبممثّلأو تصفيتها مع استيفائهما للشروط، أو للتصرف ك

 :ن على القاضي التأكد من أنوعند اتباع ذلك النهج، يتعّي -٣٦

سواء كان مؤقتـاً أو     (، الذي يلتمس االعتراف به، هو إجراء        "اإلجراء األجنيب " )أ(  
 قضائي أو إداري يف دولة أجنبية؛) هنائيا

 )٤٧(بطبيعته؛" مجاعي"اإلجراء  )ب(  

اإلجراء القضائي أو اإلداري قد صـدر مبوجـب قـانون متعلـق باإلعـسار ختـضع                 )ج(  
ف مبوجـودات املـدين وأعمالـه ملراقبـة حمكمـة أجنبيـة أو إشـرافها، هبـدف إعـادة                    فيه عملية التصرّ  

 تنظيمها أو تصفيتها؛

───────────────── 
 .٨٥، الفقرة  Stanford International Bankقضية  )44( 
 ).د (٢يف القانون النموذجي، املادة " املمثل األجنيب"انظر تعريف  )45( 
 ).د( ٢ألغراض القانون النموذجي، املادة  )46( 
 . أدناه٧٠-٦٦انظر الفقرات  )47( 
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سلطة قـضائية أو    "؛ وحتديداً   "حمكمة أجنبية "اقبة أو اإلشراف تتوالها     عملية املر  )د(  
 )٤٨(؛"سلطة أخرى خمتصة مبراقبة إجراء أجنيب أو اإلشراف عليه

إلدارة أو إعـادة    "م الطلب قد حصل علـى إذن يف سـياق اإلجـراء األجـنيب               مقّد )ه(  
 ".راء األجنيب لإلجممثّلتنظيم أو تصفية موجودات املدين أو أعماله أو للتصرف ك

وما يستتبع ذلك من قدرة     ( األجنيب على التماس االعتراف      مثّلوغالباً ما تكون قدرة امل     -٣٧
 ضــرورية حلمايــة موجــودات املــدين مــن التبديــد أو اإلخفــاء محايــة )٤٩()علــى التمــاس االنتــصاف

ــ" يف الطلــب ة للطلــب ملزمــة بالبــتّ تلقّيــوهلــذا الــسبب، فــإن احملكمــة امل  .فعالــة رب وقــت يف أق
فقد تكون بعض القـضايا   .على قدر من املرونة" يف أقرب وقت ممكن"سم عبارة  وتّت)٥٠(."ممكن

ال سـيما  ويف قـضايا أخـرى، و   .من الوضوح حبيث يتسّنى إجناز عملية االعتراف يف غـضون أيـام  
ويتـاح االنتـصاف املؤقـت     .قد تعـين أشـهراً  " أقرب وقت ممكن"إذا اعترض على االعتراف، فإن 

  )٥١(.دما يلزم إصدار أمر ما يف انتظار البت يف طلب االعترافعن
  
  

    "االعتراف"مبدأ   -باء  
   تعليق استهاليل  - ١  

زفة للوقــت وذلــك ـهــو تفــادي إجــراءات مطولــة ومــستن" االعتــراف"الغــرض مــن مبــدأ  -٣٨
وهـذا األمـر ُيـضفي درجـة مـن الـيقني علـى العمليـة          .بالبت على وجه السرعة يف طلب اعتـراف 

 .ة للطلب، بعد منح االعتراف، من حتديد مسائل االنتصاف دون تأخريتلقّيميكّن احملكمة املو

أمـا مكوِّناتـه فُتنـاقش مبزيـد مـن التفاصـيل يف        .ويرد فيما يلي عرض عام ملبدأ االعتـراف      -٣٩
 . أدناه١١٤-٥٦الفقرات 

    
   املتطلبات اإلثباتية  - ٢  

 األونــسيترال النمــوذجي يلــتمس فيــه االعتــراف   أجــنيب طلبــا مبوجــب قــانونممثّــلم يقــّد -٤٠
ــإجراء أجــنيب ــانون األونــسيترال النمــوذجي املتطلبــات الــيت جيــب أن    ١٥وحتــدد املــادة  .ب  مــن ق

───────────────── 
 .)ه( ٢قانون األونسيترال النموذجي، املادة  )48( 
  أما فيما يتعلق باالنتصاف املؤقت . ٢٤ و٢٣ و٢١ و٢٠املرجع نفسه، انظر على وجه اخلصوص املواد  )49( 

 .١٩ يف طلب االعتراف، فانظر املادة يف انتظار البّت
 ).٣( ١٧املرجع نفسه، املادة  )50( 
 . أدناه وما يليها١٢٠انظر الفقرة  )51( 
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ة تلقّيـ وعند البـت يف مـسألة مـنح االعتـراف بـإجراء أجـنيب، تقتـصر احملكمـة امل                   .يستوفيها الطلب 
 وليس من وظيفة احملكمة  )٥٢(. يف التعريف  للطلب على الشروط القضائية املسبقة املنصوص عليها      

ة للطلب اخلوض يف مسألة ما إذا كان اإلجراء األجنيب قد بدئ بـصورة صـحيحة مبوجـب                  تلقّيامل
 .القانون املنطبق

    
   الصالحيات املوضوعية لالعتراف بإجراء أجنيب  - ٣  

 مـن   ١٧ملـادة   ة للطلـب صـالحيتها لالعتـراف بـإجراء أجـنيب مـن ا             تلقّيـ تستمد احملكمة امل   -٤١
 .قانون األونسيترال النموذجي

ــدّ   -٤٢ ــراف، حت ــسهيالً لالعت ــشأن صــحة الوثــائق     ١٦د املــادة وت ــن االفتراضــات ب ــدداً م  ع
 . األجنيبمثّلومضمون األمر املتعلق ببدء اإلجراء األجنيب وتعيني امل

واجـب   األجـنيب    مثّـل ويف انتظار البت يف طلـب االعتـراف بـإجراء أجـنيب، يقـع علـى امل                 -٤٣
ة للطلب فوراً بشأن أي تغيري جوهري يف صـفة  تلقّيفيتعني عليه إبالغ احملكمة امل .إفصاح مستمر

اإلجراء األجـنيب املعتـرف بـه أو بـشأن تعيينـه وبـشأن أي إجـراء أجـنيب آخـر يتعلـق باملـدين ذاتـه                    
 )٥٣(. األجنيب على علم بذلكمثّلعندما يكون امل

 . لإلجـراء األجـنيب ألغـراض االعتـراف    ُحمَنُتلصفة اليت ا ١٧ من املادة ٢وحتدد الفقرة  -٤٤
 )٥٥(."إجـراء أجنبيـاً غـري رئيـسي       " أو   )٥٤("إجـراء أجنبيـاً رئيـسياً     "فهي حتدد االعتراف إما بوصـفه       

مركــز مــصاحل املــدين  "واإلجــراء الرئيــسي هــو إجــراء أجــنيب يتخــذ يف الدولــة الــيت يوجــد فيهــا    
هو إجراء أجنيب يتخـذ يف الدولـة الـيت توجـد فيهـا مؤسـسة                ، أما اإلجراء غري الرئيسي ف     "الرئيسية
أي مكان عمليات يقـوم فيـه املـدين بنـشاط اقتـصادي      "يقصد به " مؤسسة"ومصطلح  ".للمدين

 ويستفاد ضمنياً من قانون األونسيترال      )٥٦("غري عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات       
مـن إجـراءات اإلعـسار، كـاإلجراءات الـيت          النموذجي أنه ال ينص على االعتراف بأنواع أخرى         

 )٥٧(. موجوداتتبدأ مثال يف دولة ال ميلك فيها املدين إالّ
───────────────── 

 ).أ( ٢قانون األونسيترال النموذجي، املادة  )52( 
 .١٨املرجع نفسه، املادة  )53( 
 ).ب( ٢املرجع نفسه، انظر التعريف يف املادة  )54( 
 ).ج( ٢املرجع نفسه، انظر التعريف يف املادة  )55( 
 ).و( ٢املرجع نفسه، انظر التعريف يف املادة  )56( 
 .١٢٨ و٧٣شتراع، الفقرتان انظر دليل اال )57( 
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بأنـه  " إجـراء أجـنيب  "حالةً وصف فيهـا   )٥٨()Bear Stearns" (نـزبري ستري"وتوّضح قضية  -٤٥
ــ" وال" رئيــسياًإجــراًء أجنبيــاً "ال يعــّد  بتدائيــة فقــد رأت احملكمــة اال ". غــري رئيــسياًإجــراء أجنبي

وحمكمة االستئناف على السواء أن عملية التصفية املؤقتة الـيت بـدئت يف جـزر كاميـان ال تنـدرج                     
حتت أي من التـصنيفني، ألن القـرائن مل تثبـت أن املكـان الرئيـسي ألعمـال املـدين يقـع يف جـزر                         

 .كاميان ومل تثبت أنه ميارس بعض األنشطة غري العارضة يف تلك الدولة
    

   ة باملثلاملعامل  - ٤  
فــال ُيتوقَّــع رفــض االعتــراف   .ال يــشترط قــانون األونــسيترال النمــوذجي املعاملــة باملثــل  -٤٦

بإجراء أجنيب جملرد أن حمكمة يف الدولـة الـيت بـدئ فيهـا اإلجـراء األجـنيب ال متـنح انتـصافاً ممـاثالً                         
الــدول قــد ومــع ذلــك، ينبغــي أن يــدرك القــضاة أن بعــض   . إعــسار مــن الدولــة املــشترعةمثّــلمل

أدرجــت أحكــام املعاملــة باملثــل، فيمــا يتعلــق بــاالعتراف، عنــدما وضــعت تــشريعات تــستند إىل   
  )٥٩(.القانون النموذجي

    
   "السياسة العامة"االستثناءات املستندة إىل اعتبارات   - ٥  

ة للطلب بإمكانيـة رفـض االعتـراف إذا كـان مـنح ذلـك االعتـراف                تلقّيحتتفظ احملكمة امل   -٤٧
غـري أن مفهـوم    .ة للطلـب تلقّيـ السياسة العامة للدولة الـيت تقـع فيهـا احملكمـة امل    " بوضوحخيالف "
  وهلـذا الـسبب،    .نـابع مـن القـانون الـداخلي وقـد خيتلـف مـن دولـة إىل أخـرى         " السياسة العامـة "

 ".للسياسة العامة"عريفاً موحداً ن القانون النموذجي تال يتضّم

معـىن واسـعا فقـد تتعلـق مـن حيـث            " الـسياسة العامـة   "ة  ففي بعض الدول، قد ُتعطى عبـار        -٤٨
بيـد أن االسـتثناء العتبـارات الـسياسة العامـة يـؤول يف        .املبدأ بأي قاعدة إلزامية من القانون الوطين

 .كثري من الدول على أنه يقتصر على مبادئ القانون األساسـية، وخـصوصاً الـضمانات الدسـتورية                 
ياسة العامـة إال لـرفض تطبيـق قـانون أجـنيب، أو االعتـراف بقـرار                 ويف تلك الدول، ال ُيلجأ إىل الـس       

 .قضائي أجنيب أو قرار حتكيم أجنيب، عندما يكون قبوهلا خمالفاً هلذه املبادئ األساسية

وفيما يتعلق بتطبيق االستثناء العتبـارات الـسياسة العامـة يف سـياق القـانون النمـوذجي،                   -٤٩
سة العامة كمـا يطّبـق علـى الـشؤون احملليـة، ومفهـوم الـسياسة                من املهم التفريق بني مفهوم السيا     

بـة علـى القـوانني      العامة كما يستخدم يف مسائل التعـاون الـدويل ومـسألة االعتـراف باآلثـار املترتّ               
───────────────── 

 .ترد يف املرفق البيانات املرجعية الكاملة املتعلقة بالقضايا الواردة يف النص )58( 
 .كجنوب أفريقيا ورومانيا واملكسيك )59( 
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ويف هذه احلالة األخرية خاصة، تفهـم الـسياسة العامـة مبعـىن أضـيق مـن معـىن الـسياسة          .األجنبية
ئية تعكس حقيقة أن التعاون الدويل من شـأنه أن يعرقـل دومنـا داع عنـد     وهذه الثنا .العامة احمللية

 .يف ذلك السياق" السياسة العامة"التوسع يف تفسري مفهوم 

املــستخدمة يف كــثري مــن النــصوص القانونيــة الدوليــة " بوضــوح"أمــا الغــرض مــن عبــارة  -٥٠
ن االسـتثناءات املـستندة إىل   ، فهو التأكيد علـى أ "السياسة العامة "األخرى كصيغة وصفية لعبارة     

ا هو االعتداد باالستثناء يف ظـروف   املقصود إمنالسياسة العامة ينبغي أن تفسر تفسريا مقّيدا، وأنّ  
 )٦٠(.استثنائية تتعلق مبسائل ذات أمهية جوهرية لدى الدولة املشترعة

ة للطلــب لقّيــتومــا عــدا االســتثناءات املــستندة إىل الــسياسة العامــة، ال حيــق للمحكمــة امل -٥١
 . األجنيب املعّينمثّلتقييم وجاهة قرار احملكمة األجنبية الذي بدئ اإلجراء مبوجبه أو امل

    
   "غري الرئيسية"و" الرئيسية"اإلجراءات األجنبية   - ٦  

والتمييز األساسي بـني     ".غري رئيسي "أو  " رئيسياً"إال بوصفه   " بإجراء أجنيب "ال ُيعترف    -٥٢
ر ر علـى مـدى تـوفّ      يـؤثّ " إجـراء غـري رئيـسي     "و" اًيإجـراء رئيـس   "يب بوصـفه    تصنيف اإلجراء األجن  

يـؤدي إىل وقـف   " إجـراء رئيـسياً  "فـاالعتراف بـإجراء بوصـفه     .االنتصاف النـاتج عـن االعتـراف   
" جتميــد" و)٦١(،تلقــائي إلجــراءات الــدائن املنفــردة أو إجــراءات احلجــز علــى موجــودات املــدين   

 )٦٣(.بيق بعض االستثناءاتمع تط )٦٢(تلقائي لتلك املوجودات
    

   إعادة النظر يف أمر اعتراف أو إلغاؤه  - ٧  
ة للطلــب، يف حــاالت حمــدودة، إعــادة النظــر يف قــرار بــشأن      تلقّيــميكــن للمحكمــة امل  -٥٣

فـإذا ثبـت أن املـربرات     ".إجراء غـري رئيـسي  "أو " إجراء رئيسياً"االعتراف بإجراء أجنيب بوصفه 
، أمكن للمحكمـة  "غري متوافرة كلياً أو جزئياً أو مل تعد قائمة    "العتراف  اليت اسُتند إليها يف أمر ا     

 )٦٤(.ة للطلب أن تعيد النظر يف األمر الذي سبق أن أصدرتهتلقّيامل

───────────────── 
 . أدناه، على سبيل املثال١١٠انظر الفقرة  )60( 
 ).ب(و) أ( )١(٢٠قانون األونسيترال النموذجي، املادة  )61( 
 .٢٠من املادة ) ج (١نفسه، الفقرة املرجع  )62( 
مبزيد " غري رئيسية"و" رئيسية"وُيناقش االعتراف بإجراءات أجنبية . ٢٠ من املادة ٢املرجع نفسه، الفقرة  )63( 

 . أدناه١١٤-٧٥من التفاصيل يف الفقرات 
 .١٧ من املادة ٤املرجع نفسه، الفقرة  )64( 
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 :واألمثلة عن الظروف اليت قد يكون فيها تعديل أمر اعتراف سابق أو إهناؤه مناسباً هي -٥٤

 هني إجراء أجنيب معترف به؛إذا أُ )أ(  

إذا نقض األمر الذي بدأ مبوجبه إجراء إعسار أجنيب بقرار من حمكمة استئناف              )ب(  
 ؛يف تلك الدولة

إذا تغّيرت طبيعة اإلجراء األجنيب املعترف به، رمبا بتحويل إجـراء إعـادة تنظـيم                )ج(  
 إىل إجراء تصفية؛

 ثّـل مم إذا برزت حقائق جديدة تقتضي أو تسوِّغ تغيري قرار احملكمـة؛ كـأن خيـلّ         )د(  
 )٦٥(.أجنيب، على سبيل املثال، بالشروط اليت منح االنتصاف مبوجبها

وقد يكون قرار االعتـراف خاضـعاً أيـضاً لالسـتئناف أو إلعـادة النظـر مبوجـب القـانون                     -٥٥
بعض إجراءات االستئناف يف إطار القوانني الوطنية ختـوِّل حمكمـة االسـتئناف             و .الداخلي املنطبق 

ــادة النظــر يف  ــضية برمّ صــالحية إع ــات الق ــة    حيثي ــها الوقائعي ــا يف ذلــك جوانب ــها، مب ــأثّو .ت ر ال تت
 .إجراءات االستئناف الداخلية للدولة املشترعة بأحكام قانون األونسيترال النموذجي

 

───────────────── 
 .١٣١-١٢٩انظر دليل االشتراع، الفقرات  )65( 


