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

      )كالوت(
    احملتويات

 الصفحة 

 ٤.......................................قضايا ذات صلة بقانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود

 حمكمة اإلفالس :اليات املتحدة األمريكية الو‐ من قانون اإلعسار النموذجي )ه() ١ (٢١املادة : ١٣٠٩القضية 
 British American، قضيةEPK-03118-11 وEPK-35888-09 وEPK-31881-09للمقاطعة اجلنوبية يف فلوريدا، األرقام 

Insurance Co., Ltd.) ٤...................................................................)٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ 

 الواليات املتحدة ‐ وذجي من قانون اإلعسار النم٢٢و) ٢ (٢١و) ١ (٢١ و٧و) د (٢املواد : ١٣١٠القضية 
 Vitro S.A.B. de CV ، قضية10750-12 و10689-12 و10542-12 حمكمة االستئناف للدائرة اخلامسة، األرقام :األمريكية

)Vitro S.A.B. de CV ضد Ad Hoc Group of Vitro Noteholders ()٥.....................)٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ 

 حمكمة اإلفالس : الواليات املتحدة األمريكية‐ قانون اإلعسار النموذجيمن ) ز) (١ (٢١املادة : ١٣١١القضية 
 Cozumel Caribe, S.A. de C.V. CT Investment ، قضية02936-11 و13913-10للمقاطعة اجلنوبية يف نيويورك، الرقمان 

Management Co., LLC ضد Cozumel Caribe, S.A. de C.V.) ٨........................)٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٤ 

، حمكمة اإلفالس : الواليات املتحدة األمريكية‐ النموذجي من قانون اإلعسار ٢٢ و٦املادتان : ١٣١٢القضية 
 ١٠.........................)٢٠١٢يوليه / متوز١٩ (Sivec SRL، قضية 80799-11للمقاطعة الشرقية يف أوكالهوما، الرقم 

 حمكمة :اليات املتحدة األمريكية الو‐  النموذجيمن قانون اإلعسار  )ه( ٢و) أ (٢املادتان : ١٣١٣القضية 
 / حزيران٢٨ (.Ashapura Minechem Ltd، قضية Civ. 257 (SAS) 12 و14668-11املقاطعة اجلنوبية يف نيويورك، الرقمان 

 ١١..................................................................................................)٢٠١٢يونيه 

 حمكمة : الواليات املتحدة األمريكية‐النموذجي  من قانون اإلعسار ٢٢و )ه() ١ (٢١املادتان : ١٣١٤القضية 
 / نيسان١٨ (Hotel le St. James ضد SNP Boat Services S.A، قضية cv-62671-11قاطعة اجلنوبية يف فلوريدا، الرقم امل

 ١٢..................................................................................................)٢٠١٢أبريل 
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 الصفحة 

 :الواليات املتحدة األمريكية -النموذجي  من قانون اإلعسار ٢٠و) أ (١٨و) ٤ (١٧املواد : ١٣١٥القضية 
 / تشرين األول٥ (Daewoo Logistics Corp، قضية 15558-09ويورك، الرقم حمكمة اإلفالس للمقاطعة اجلنوبية يف ني

 ١٤.................................................................................................)٢٠١١أكتوبر 

 : الواليات املتحدة األمريكية‐  النموذجيمن قانون اإلعسار ) ز) (١ (٢١ و)ه() ١ (٢١املادتان : ١٣١٦القضية 
   MC 236 11 وMC 235 11 وMC 231 11 وMC 230 11 وMC 224 11حمكمة املقاطعة اجلنوبية يف نيويورك، األرقام 

 ١٥...............................................)٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩ (Fairfield Sentry Ltd، قضية MC 237 11و

 الواليات املتحدة ‐ النموذجيمن قانون اإلعسار  ٢٢و) ٢ (٢١ و)ه ()١ (٢١ و٧املواد : ١٣١٧القضية 
 The International Bankingقضية ، 17318-09 حمكمة اإلفالس للمقاطعة اجلنوبية يف نيويورك، الرقم :األمريكية

Corporation B.S.C.) ١٦............................................................)٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ 

 حمكمة :الواليات املتحدة األمريكية ‐  النموذجيمن قانون اإلعسار ) ١ (٢٠و) ٣ (١٦املادتان : ١٣١٨القضية 
 ١٧.....)٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣( Jay Tien Chiang، قضية bk-15473SB-10الرقم ، اإلفالس للمقاطعة املركزية يف كاليفورنيا
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  مةمقّد
  

 من نظام مجع ونشر املعلومات عن القرارات الصادرة عن احملاكم ُتشكِّل هذه اجملموعة من اخلالصات جزءاً
وهيئات التحكيم واملستندة إىل االتفاقيات والقوانني النموذجية املنبثقة عن أعمال جلنة األمم املتحدة للقانون 

والغرض من ذلك هو تيسري التفسري املوّحد هلذه النصوص القانونية بالرجوع إىل ). األونسيترال( الدويل التجاري
ويرد . املعايري الدولية اليت تتسق مع الطابع الدويل للنصوص، ال إىل املفاهيم واألعراف القانونية الداخلية الصرفة

من املعلومات الكاملة عن مسات ذلك النظام وعن  مزيد) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(يف دليل املستعمل 
متاحة يف املوقع الشبكي ) كالوت(القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال ووثائق السوابق . طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar: (لألونسيترال على اإلنترنت
قائمة حمتويات ) كالوت( السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال ن كل عدد صادر بشأن هذهويتضّم

 يف الصفحة األوىل توفّر البيانات املرجعية الكاملة لكل قضية ترد يف هذه اجملموعة من اخلالصات إىل جانب املواد
) URL(وقد أدرج عنوان اإلنترنت . املتعلقة بكل نص واليت فّسرهتا أو أشارت إليها احملكمة أو هيئة التحكيم

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها األصلية إىل جانب عناوين اإلنترنت اليت ترد فيها الترمجات بلغات 
يرجى االنتباه إىل أن اإلشارات (احة، يف عنوان كل قضية األمم املتحدة الرمسية أو بإحدى لغاهتا، حيثما كانت مت

املرجعية إىل مواقع شبكية غري املواقع الشبكية الرمسية اخلاصة باألمم املتحدة ال تشكّل تزكية من جانب األمم 
املتحدة أو من جانب األونسيترال لذلك املوقع الشبكي؛ وعالوة على ذلك، كثريا ما تتغري املواقع الشبكية؛ 

وحتتوي خالصات ). ومجيع عناوين اإلنترنت الواردة يف هذه الوثيقة سارية حىت تاريخ إصدار هذه الوثيقة
القضايا اليت يفسَّر فيها قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية متسقة 

 النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الذي مع ما يرد منها يف موسوعة املصطلحات اخلاصة بقانون األونسيترال
اخلالصات املتعلقة بقضايا تفسِّر قانون وأيضا تتضمن . أعدته أمانة األونسيترال بالتشاور مع املراسلني الوطنيني

وميكن البحث عن . األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود إشارات مرجعية إىل كلمات رئيسية
بيانات املتاحة من خالل املوقع الشبكي اخلاص باألونسيترال عن طريق اإلشارة إىل مجيع اخلالصات يف قاعدة ال

أو رقم العدد ) كالوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية يف وثائق السوابق 
  .أو تاريخ القرار أو أي جمموعة من هذه السمات) كالوت(الصادر بشأن السوابق 

 اخلالصاِت مراسلون وطنيون تعّينهم حكوماهتم أو مسامهون أفراد؛ وقد تتوىل إعدادها بصفة استثنائية أمانة وُيِعدُّ
وجتدر املالحظة بأن املراسلني الوطنيني أو غريهم من األشخاص املشاركني على حنو مباشر . األونسيترال نفسها

  .قصور آخر فيهأيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ  منهم املسؤولية عن أو غري مباشر يف تشغيل هذا النظام ال يتحّمل أي
    

––––––––––    
  ٢٠١٣ ، املتحدةمم حمفوظة لأل© الطبع حقوق

   يف النمسابعطُ
  

وينبغي .  على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منهللحصولطلبات أيِّ ويرحَّب ب. مجيع احلقوق حمفوظة
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسال هذه الطلبات إىل العنوان التايل

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America . وجيوز للحكومات واملؤسسات
  . إذن، ولكن يطلب إليها أن ُتعِلم األمم املتحدة بذلكدوناحلكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه 
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    ت صلة بقانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدودقضايا ذا
   من قانون اإلعسار النموذجي)ه) (١( ٢١املادة : ١٣٠٩القضية 

   فلوريدا للمقاطعة اجلنوبية يففالسحمكمة اإل: الواليات املتحدة األمريكية
  EPK-03118-11 وEPK-35888-09 وEPK-31881-09األرقام 
  .British American Insurance Co., Ltdقضية 
  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    B.R. 205 488: ةنكليزياإلاللغة منشور ب

   ليب-ملراسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إعداد ا
 ‐ تاريخ تشريعي؛ مسائل إجرائيـة؛ انتـصاف        ‐ إضايف؛ تفسري    ‐مساعدة  : الكلمات الرئيسية [

  ]بناء على الطلب
مبوجـب   غرينـادين جـزر   أجنبية غري رئيسية معلّقة يف سـانت فنـسنت و  إجراءات االعتراف بإثر

الـذي تـشترع أحكامـه      ( يف الواليات املتحدة األمريكيـة       فالس من قانون اإل   ١٥أحكام الفصل   
 أقـام املمثـل األجـنيب للمـدين دعـوى ضـد             )١(،)قانون اإلعسار النموذجي يف الواليـات املتحـدة       

ة اإلخالل بواجـب األمانـة       الستعادة مطالبات حبجَّ   سعياًقني لدى املدين وغريهم     املديرين الساب 
ى عليهم رفـض الـشكوى لعـدم وجـود          َع املدَّ التمسو.  يف الواليات املتحدة   فالسيف حمكمة اإل  

 االمتنــاع عــن مســاع الــشكوى مبوجــب فــالسواليــة قــضائية موضــوعية وطلبــوا مــن حمكمــة اإل
 املعلقـة لـدى   جراءاتباح يف الواليات املتحدة املنطبق على بعض اإل حكم االمتناع االحتادي امل   

  .سفالحمكمة اإل
الــشكوى مل تثــر ســوى   أنَّ  إىل فــالسغ عنــه، خلــصت حمكمــة اإل  ويف قــرار ســابق غــري مبلَّــ   

 يف الواليــات إفــالس وال يف حالــة فــالس غــري جوهريــة مل تنــشأ ال مبوجــب قــانون اإلإجــراءات
ــا، خلــصت احمل  ــة املوضــوعية علــى هــذه    املتحــدة؛ وهن كمــة، مــع ذلــك، إىل أهنــا تتمتــع بالوالي

، مـع أخـذ العلـم بقـرار         ١٥ غري اجلوهرية املتصلة بالقـضية مبوجـب أحكـام الفـصل             جراءاتاإل
قـضية كـالوت    [.Fairfield Sentry Ltdسابق حملكمـة املقاطعـة اجلنوبيـة يف نيويـورك، يف قـضية      

أنَّ ى علـيهم بـ    َعة املـدَّ   حجَّـ  فـالس فـضت حمكمـة اإل     ور )٢(.تباعـه احجام عـن    ، واإل ]١٣١٦رقم  
مـن قـانون    ) ه() ١ (٢١املادة  [ يف الواليات املتحدة     فالسمن قانون اإل  ) ٥) (أ (١٥٢١املادة  

───────────────── 
 ].١٠٠٥كالوت، القضية رقم  [B.R. 884 425، الرقم British American Insurance Co., Ltdقضية  )1(  

  )2( 458 B.R. 665 (S.D.N.Y. 2011). 
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 على مقاضاة من هـذا القبيـل        فالستقصر تأكيد الوالية القضائية بشأن اإل     ] اإلعسار النموذجي 
 أوالً، رأت .سفــال حملكمــة اإلالعينيــةة اإلقليميــة ســبب اإلجــراء جتــاوز حــدود الواليــ أنَّ ة حبجَّــ

ــة  ــصل     أنَّ احملكم ــة بالف ــضية متعلق ــى ق ــة عل ــها العيني ــ١٥واليت ــضائية    متميِّ ــها الق ــن واليت زة ع
 جـراءات اإلأنَّ وعـالوة علـى ذلـك، ومـع     .  املتعلقـة بتلـك القـضية   جـراءات املوضوعية بشأن اإل  

، الحظت احملكمـة عـدة أحكـام رأت       فالسمة اإل الفرعية قد تنطوي فعالً على والية عينية حملك       
مثال ذلك، حيـق ملمثـل أجـنيب، بعـد االعتـراف، أن             . أهنا تتجاوز مفهوم الوالية القضائية العينية     

ع املمثــل األجــنيب حبــق يرفـع دعــوى وأن ترفــع دعــوى حبقــه؛ وحــىت يف غيـاب االعتــراف، يتمتَّــ  
 موجـودات   ة ألن يكون لـدى املـدين أيُّ       والحظت احملكمة أيضاً أن ال حاج     . االلتماس املباشر 

. ١٥جراء األجنيب صحيحاً مبوجـب أحكـام الفـصل    إلايف الواليات املتحدة ليكون االعتراف ب     
سـبب اإلجـراء الـذي اختـذه املمثلـون األجانـب يف             أنَّ   فـالس وبدالً مـن ذلـك، رأت حمكمـة اإل        

 مث حيتمـل أن تكـون       هذه القضية هـو وجـود أصـول غـري ملموسـة يف الواليـات املتحـدة، ومـن                  
  .مصدراً لوالية قضائية عينية

وبينمــا .  أيــضاً االمتنــاع مبوجــب حكــم االمتنــاع االحتــادي املبــاح   فــالسورفــضت حمكمــة اإل
 الناشـئة   جـراءات رت بعض حمـاكم الواليـات املتحـدة هـذا احلكـم علـى أنـه ينطبـق علـى اإل                    فسَّ

  أو تتعلــق هبــا، فــإن١٥َّصل ، أو الــيت تنــشأ يف قــضية مبوجــب أحكــام الفــ١٥مبوجــب الفــصل 
 علـى   لـت التعـبري الـصريح هلـذا احلكـم علـى أنـه ال ينطبـق إالَّ                  يف هذه احلالـة أوَّ     فالسحمكمة اإل 

 يف الواليـات  فـالس  يف أنواع أخرى من القضايا تكون قد بدأت يف إطـار قـانون اإل            جراءاتاإل
 فـالس حمـاكم اإل  أنَّ  فـسري يعـين      هـذا الت   وإذ علّقت احملكمة بقوهلا إنَّ    . ١١املتحدة، مثل الفصل    

، إن حدث أن امتنعت، مبوجب حكم االمتناع االحتـادي اإللزامـي،            ١٥متتنع يف سياق الفصل     
ويف تعليــق . ١٥ساق مــع أغـراض الفــصل  سق كــل االتِّـ هــذا التفـسري للحكــم متَّـ  أنَّ فقـد رأت  

 جـراءات ق علـى اإل    أنه لو كان لالمتناع االحتادي املباح أن يطبَّ        فالسآخر، الحظت حمكمة اإل   
 املعروضة عليها، المتنعت احملكمة، ألهنا لو فعلت ذلك فلن يكون هنـاك تـأثري يـذكر علـى أيٍّ                  

 األجنبيــة غــري الرئيــسية يف جــراءات أو علــى اإل١٥مــن إدارة القــضية مبوجــب أحكــام الفــصل 
 احملكمـة   هـذا البيـان ينـال مـن اسـتنتاج         أنَّ  حىت لو بـدا     (غرينادين  جزر  فنسنت و  حمكمة سانت 

  ).١٥التقاضي يف هذه احلالة يتعلق بأحكام الفصل أنَّ ب
    

  اإلعسار النموذجي  من قانون٢٢و) ٢ (٢١و) ١ (٢١ و٧و) د (٢املواد : ١٣١٠القضية 
  حمكمة االستئناف للدائرة اخلامسة: الواليات املتحدة األمريكية

  10750-12 و10689-12 و10542-12األرقام 
  )Ad Hoc Group of Vitro Noteholders  ضدVitro S.A.B. de CV )Vitro S.A.B. de CVقضية 



 

6V.13-87895 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/138  

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    F.3d 1031 701: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

   ليب-اخلالصة من إعداد املراسلة الوطنية سوزان بلوك
ــسية [ ــساعدة : الكلمــات الرئي ــل أجــنيب   ‐م ــشريعي؛  ‐تفــسري  إذن؛ ‐ إضــايف؛ ممث ــاريخ ت  ت

  ] بناء على الطلب‐ انتصاف طلب؛ ‐مسائل إجرائية؛ سياسة عمومية؛ اعتراف 
التمس املمثلـون األجانـب يف إجـراءات إعـادة تنظـيم مكـسيكية االعتـراف بتلـك اإلجـراءات يف              

 من قانون اإلفالس يف الواليـات املتحـدة         ١٥الواليات املتحدة األمريكية مبوجب أحكام الفصل       
ــات املتحــدة    ( ــانون اإلعــسار النمــوذجي يف الوالي ــه ق ــشترع أحكام ــذي ت ووافقــت حمكمــة  ). ال

دت حمكمـة املقاطعـة يف الواليـات املتحـدة أمـر            اإلفالس على هذا الطلب، وعند االستئناف، أكَّـ       
 والتمس املمثلون األجانـب أيـضاً مـن حمكمـة اإلفـالس وقـف اإلجـراءات مـن قبـل                     )٣(.االعتراف

 حبق ضامنني غري مدينني لدين املدين؛ وبعد إقرار خطة إعـادة التنظـيم املكـسيكية،        دائنني خمتلفني 
 واسـتأنف الطرفـان حكـم حمكمـة         )٤(.رفضت حمكمة اإلفالس يف هناية األمر االنتصاف املطلـوب        

 إعـادة التنظـيم املكـسيكية وأمـر حمكمـة اإلفـالس بـرفض إنفـاذ              إجراءات بـ  يعتـرف املقاطعة الذي   
 .يم املكسيكية؛ وأكدت حمكمة االستئناف كال األمرينخطة إعادة التنظ

 املكـسيكية، اعتـرض الـدائنون الـذين      جراءات بـاإل  فـالس وفيما يتعلق مبسألة اعتراف حمكمـة اإل      
نـهم  املمثلني األجانـب مل تعيِّ أنَّ ميتلكون سندات مضمونة لدى الشركات التابعة للمدين حبجة       

ن املمــثلني األجانــب جملـس إدارة الطــرف املــدين عــيَّ  أنَّوعلــى الــرغم مــن . احملكمـة املكــسيكية 
اف علـى أنـه يكفـي        وحمكمة املقاطعة وحمكمـة االسـتئن      فالسبالتصويت، فقد اتفقت حمكمة اإل    

 ١٠١بـاملعىن املقـصود يف املـادة        "  أجنبية إجراءات هلم يف    اًصمرخَّ" األجانب   ونأن يكون املمثل  
، ]مـن قـانون اإلعـسار النمـوذجي    ) د (٢املادة [ة  يف الواليات املتحد  فالسمن قانون اإل  ) ٢٤(

والحظـت  .  أجنبيـة  إجـراءات رته على أنه يشري بشكل عام إىل التعيني يف سياق           األمر الذي فسَّ  
حمكمــة االســتئناف أيــضاً أنــه، لــدى التــداول بــشأن قــانون اإلعــسار النمــوذجي، رفــض فريــق   

رخيص ملمثـل أجـنيب صـراحة مبوجـب         األونسيترال العامل املعين باإلعـسار صـراحة اشـتراط التـ          
 يف قـانون األونـسيترال النمـوذجي،    ١٥وبـالنظر إىل أصـول الفـصل        . حكم أو أمر من احملكمـة     

ووجـدت  .  هذا ينايف نية الكـونغرس يف الواليـات املتحـدة بـأن يـشترط تعيينـاً مـن احملكمـة                    فإنَّ
───────────────── 

  )3( 470 B.R. 408 (N.D. Tex, 2012). 

  )4( 473 B.R. 117 (Bankr. N. D. Tex, 2012). 
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 األجانـب عنـدما رفـضت أن        احملكمة املكسيكية وافقت ضمنياً علـى تعـيني املمـثلني         أنَّ  احملكمة  
أنَّ كما خلصت حمكمة االسـتئناف إىل       . فهم عندما طلب ذلك أصحاب السندات     تنقض تصرّ 

املمثلني األجانب هلم سلطة إدارة إعادة تنظـيم الطـرف املـدين، حـسبما هـو مطلـوب يف املـادة                     
عامـل  وأشارت احملكمة جزئيـاً إىل تعـبري واضـح مـن جانـب فريـق األونـسيترال ال                 ). ٢٤ (١٠١

 اليت يبقى فيها الشيء يف حوزة املـدين،         جراءاتاملعين باإلعسار بشمل املمثلني األجانب يف اإل      
 اليت يكون فيها الشيء يف حوزة املدين حتت إشـراف سـلطة قـضائية أو                جراءاتمبا يف ذلك اإل   

 إداريــة، كمــا أشــارت إىل تعريــف مماثــل يف دليــل األونــسيترال العملــي بــشأن التعــاون يف جمــال
  )].ي (١٣الفقرة [عسار عرب احلدود اإل

 لطلـب   فـالس دت حمكمـة االسـتئناف رفـض حمكمـة اإل         بيد أنه فيمـا يتعلـق بطلـب اإلنفـاذ، أكَّـ           
 واسـع ممـا يعطـي كامـل القـوة والتـأثري ألمـر احملكمـة           انتـصاف املمثلني األجانب احلصول علـى      

 مبوجـب املـواد     فـالس حمكمـة اإل  املكسيكية باملوافقة على خطة إعادة التنظيم، مؤيدة بذلك أمر          
مـــن قـــانون اإلعـــسار  ٢٢ و٢١ و٧املـــواد  [فـــالس مـــن قـــانون اإل١٥٢٢ و١٥٢١ و١٥٠٧

وقبــل الوصــول إىل وقــائع القــضية، علّقــت حمكمــة االســتئناف علــى العالقــة بــني  ]. النمــوذجي
املــساعدة " و١٥٢١مبوجــب املــادة " انتــصاف مناســبأيِّ " علــى مــنح فــالسقــدرة حمكمــة اإل

واعتمـدت حتلـيالً مـن ثـالث خطـوات يـسعى،       . ١٥٠٧املسموح هبا مبوجـب املـادة       " فيةاإلضا
ــادة  نتــصافأوالً، للنظــر يف ســبل اال  ــواردة يف امل ــاً، وبــصورة أعــم يف  ١٥٢١ احملــددة ال ، وثاني

، وأخـرياً  فـالس  سابقاً من قـانون اإل ٣٠٤ املناسب كما ُيفهم هذا املصطلح يف املادة        نتصافاال
ولـدى تطبيـق هـذا اإلطـار التحليلـي علـى        . ١٥٠٧عدة اإلضـافية مبوجـب املـادة        يف معيار املسا  

ــب املمــثلني األجانــب احلــصول علــى      ــة االســتئناف مــع حمكمــة     انتــصافطل ، اتفقــت حمكم
ــالساإل ــى ‘ ١‘: ف ــادة  أنَّ عل ــود امل ــادة ) [ب(و) ٧(إىل ) ١) (أ (١٥٢١بن إىل ) أ) (١ (٢١امل
أنَّ علـى   ‘ ٢‘امات املترتبة على الضامنني غري املـدينني، و       ال تنص على الوفاء بااللتز    )] ٢(و) ز(

ال يـسمح بوفـاء ديـن       "  مالئـم  انتـصاف أيِّ  " بـصفة عامـة لتـوفري        ١٥٢١منح الـسلطة يف املـادة       
، يف  نتـصاف مـن شـأن هـذا اال      أنَّ  علـى   ‘ ٣‘ألطراف ثالثة مبوجب قانون الـسوابق القـضائية؛ و        

أنَّ علـى الـرغم مـن       ‘ ٤‘، وأخـرياً،    ١٥٢٢ملـادة   سياق وقائع هذه القضية، أن يتجاوز حـدود ا        
الوفــاء بالتزامــات األطــراف غــري املدينــة قــد يكــون مــن الناحيــة النظريــة متــوفراً مبوجــب املــادة   

ر  املـدين مل يـوفِّ     ، فـإنَّ  ]ليس من بند مكـافئ يف قـانون اإلعـسار النمـوذجي           ) [٤) (ب (١٥٠٧
 املـسّوغ هلـذا الوفـاء يف حمكمـة اسـتئناف            دواعي هذا الوفاء يف هذه القضية، نظـراً للحظـر غـري           

الدائرة اخلامسة، ونظراً للوقائع يف هذه القضية، اليت مل تثبت وجود ظـروف غـري عاديـة كافيـة              
أصـوات  أنَّ  ومما زاد من تعقيد املسألة، تبعاً حملكمـة االسـتئناف،           . لتربير هذا العالج االستثنائي   
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والحظـت حمكمـة    . صـوات أصـحاب الـسندات     من هم داخل فريق املدين جرى تعدادها مـع أ         
جرى فيه إنفاذ الوفاء بدين طـرف ثالـث يف خطـة            )٥(االستئناف قراراً آخر يف الواليات املتحدة     

إعادة تنظيم كندية على أساس أنه كان يف تلـك احلالـة مثـة موافقـة بـشبه اإلمجـاع علـى اخلطـة                        
ق يف إعـادة  ج أقل اكتمـاالً ممـا حتقَّـ   فراالكندية من قبل الدائنني من خارج فريق املدين وكان اإل    

 نتــصافحمكمــة االســتئناف رأت أن ال مــربر لال أنَّ ومبــا . Vitroالتنظــيم املكــسيكية يف قــضية  
، فإهنـا مل تـصل إىل مـسألة         ١٥٠٧ أو   ١٥٢١ من املـادتني      مبوجب أيٍّ  Vitroاملطلوب يف قضية    

عامـة يف الواليـات املتحـدة    ما إذا كانت خطة إعـادة التنظـيم ختـالف بـشكل واضـح الـسياسة ال           
، والــيت ] مــن قــانون اإلعــسار النمــوذجي٦املــادة  [فــالس مــن قــانون اإل١٥٠٦مبوجــب املــادة 
ــواردة يف اخلطــة تتعــارض مــع   أنَّ ة  أهنــا كانــت حبجَّــ فــالسرأت حمكمــة اإل بعــض األحكــام ال

  )٦(.فالس اإلسياسات الواليات املتحدة فيما يتعلق حبماية مطالبات األطراف الثالثة يف حالة
    

  من قانون اإلعسار النموذجي) ز) (١ (٢١املادة : ١٣١١القضية 
   للمقاطعة اجلنوبية يف نيويوركفالسحمكمة اإل: الواليات املتحدة األمريكية

  02936-11 و13913-10الرقمان 
 Cozumel ضد Cozumel Caribe, S.A. de C.V. CT Investment Management Co., LLCقضية 

Caribe, S.A. de C.V.  
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٤

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    B.R. 96 482: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

   ليب-الصة من إعداد املراسلة الوطنية سوزان بلوكاخل
 تـاريخ تـشريعي؛     ‐ إذن؛ تفـسري     ‐مساعدة؛ محاية الدائنني؛ ممثل أجنيب      : الكلمات الرئيسية [

  ] بناء على الطلب‐ انتصافمسائل إجرائية؛ 
التـدابري  "( مكسيكية، على أمر من طرف واحـد   إعادة تنظيمإجراءاتحصل املدين، يف سياق  

 فيـه إيـداع   حتـصيل مـن حـساب إدارة نقـدي متَّ      أيِّ  مينع دائنه املضمون وغريه من      ") االحترازية
املـضمون لـدى   الـدائن  أنَّ وعلـى الـرغم مـن    . إيراداته وبعض من إيرادات الشركات التابعـة لـه        

م املــدين مل يطعــن ال بــالظروف املرتبطــة بنفــاذ التــدبري االحتــرازي وال بــسعة نطاقــه، فقــد تقــدَّ  

───────────────── 
   Metcalfe & Mansfield Alternative Investment, 421 B.R. 685 (Bankr. S.D.N.Y. 2010)قضية  )5(  

 .]١٠٠٧كالوت، القضية رقم [
  )6( 473 B.R. 117. 
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 مستقلة أمام حمكمـة مكـسيكية خمتلفـة عـن احملكمـة الـيت كانـت فيهـا إعـادة التنظـيم                       إجراءاتب
  املــستقلة، ولكــن ثــار التــساؤل عمــا إذا امتــدت التــدابري      جــراءاتمعلقــة؛ وقــد ُرفــضت اإل  

االحترازيــة لتــشمل اإليــرادات الــيت مل تكــن ملكــاً للمــدين وال للــشركات التجاريــة املــشتركة   
 .التابعة لغري املدين

 إعادة التنظيم املكـسيكية     إجراءات ممثل إعسار املدين وحصل على االعتراف ب       التمسوبعد أن   
واليات املتحـدة، مبـا      يف ال  إجراءاتيف الواليات املتحدة األمريكية، تقدم الدائن املضمون بعدة         

 ١٥ اليت كانت فيها قضية املدين مبوجب أحكام الفـصل           فالس يف حمكمة اإل   إجراءاتيف ذلك   
نـة يف حـساب إدارة نقديـة ليـست     أمـواالً معيَّ أنَّ معلقة التماساً إلصدار حكـم تـصرحيي يفيـد بـ        

 وقـف هـذا      املمثـل األجـنيب    الـتمس و. ملكاً من ممتلكات املدين وغـري خاضـعة للوقـف التلقـائي           
مـن  ) ز) (١ (٢١املـادة    [فـالس من قانون اإل  ) ٧) (أ (١٥٢١اإلجراء التصرحيي مبوجب املادة     

ــانون اإلعــسار النمــوذجي  ــة يف    ] ق ــة الدولي ــدأ اجملامل ــى أســاس مب ــادة التنظــيم  إجــراءاتعل  إع
 .املكسيكية والتدابري االحترازية

رت ل األجنيب، ولكن ليس ألهنـا قـرَّ  م من املمث على طلب الوقف املقدَّفالسووافقت حمكمة اإل  
واعتــربت .  املكــسيكيةجــراءاتبــسط اجملاملــة لتــشمل التــدابري االحترازيــة الــيت أدخلــت يف اإل  

احملكمة مـسألة اجملاملـة مـن جانبـها علـى أهنـا مـسألة تقديريـة وليـست إلزاميـة مبوجـب الفـصل                         
دة الـذي يفيـد عكـس       ، وشككت صراحة يف قـانون الـسوابق القـضائية يف الواليـات املتحـ              ١٥

احملكمـة يف هـذه القـضية    أنَّ  ومـع  )٧(..Qimonda AG Bankr. Litذلك، كما هو احلال يف قضية 
دخول التدابري االحترازية بناء على طلب من طرف واحـد خيـالف بالـضرورة    أنَّ مل توافق على   

والـشركات  عندما دخـل املـدين      " سلوك مريب " القانونية الواجبة، فقد أشارت إىل       جراءاتاإل
ر هـذا الـسلوك علـى       وقـد أثَّـ   . التابعة له غري املدينة والضامنون يف مقاضاة مـع الـدائن املـضمون            

قــرار احملكمــة إلخــضاع وقفهــا لإلجــراء التــصرحيي لعــدة شــروط، مبــا يف ذلــك مطالبــة املــدين   
 إعــادة إجــراءاتبرفــع دعــوى يف احملكمــة املكــسيكية الــيت كانــت فيهــا   ‘ ١‘واملمثــل األجــنيب 

وبإرســال ‘ ٢‘ يومــاً، ٦٠ االحترازيــة يف غــضون جــراءاتلتماســاً لتوضــيح اإلاقــة لتنظــيم معلَّا
 يومـاً  ١٨٠وبـإبالغ احملكمـة يف غـضون      ‘ ٣‘إشعار فوراً بذلك اإلجراء حبق الدائن املـضمون،         

ن حمكمـة  ر اإلجـراء حبيـث تـتمكَّ   مبا إذا رفضت احملكمة املكسيكية أم مل ترفض أن تسمع وتقـرِّ          
 .رته إىل ما بعد تلك الفترةد مفعول الوقف الذي قرَّر ما إذا كانت ستمدِّ من أن تقرِّسفالاإل
    

───────────────── 
  )7( 433 B.R. 547 (2009); 462 B.R.165 (2011)]  ١٢١٢كالوت، القضية رقم.[ 
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   من قانون اإلعسار النموذجي٢٢ و٦املادتان : ١٣١٢القضية 
   للمقاطعة الشرقية يف أوكالهومافالسحمكمة اإل: الواليات املتحدة األمريكية

  80799-11الرقم 
  Sivec SRLقضية 
  ٢٠١٢يوليه / متوز١٩

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
  B.R. 310 476: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

  ليب-اخلالصة من إعداد املراسلة الوطنية سوزان بلوك
 تـاريخ تـشريعي؛     ‐ إذن؛ تفـسري     ‐مساعدة؛ محاية الدائنني؛ ممثل أجنيب      : الكلمات الرئيسية [

  ] بناء على الطلب‐ انتصافمسائل إجرائية؛ 
عة خصيـصاً لـشركة يف الواليـات املتحـدة           وهي شركة إيطالية، أجـزاء مـصنَّ       ينتج الطرف املدين،  

يف املائـة مـن      ١٠ومبوجب اتفاق مربم، يستبقي املـشتري يف الواليـات املتحـدة نـسبة              . األمريكية
وخـالل فتـرة الـضمان هـذه،        . سعر الشراء لتغطية مطالبات الضمان احملتملة خالل فترة الـضمان         

ي يف الــتمس املــدين االنتــصاف يف إجــراءات إعــسار مبوجــب القــانون اإليطــايل، وطلــب املــصفِّ    
اإلجــراءات إعــادة مبلــغ الــضمان املــستبقى، ولكــن املــشتري يف الواليــات املتحــدة رفــض ذلــك،  
ورفع يف هناية األمـر دعـوى ضـد املـدين حبجـة اإلخـالل بالعقـد يف حمكمـة مقاطعـة يف الواليـات                

ي اإليطايل مبوجب شروط وشارك احلارس القضائي اإليطايل، الذي ورث حقوق املصفِّ. املتحدة
 يف قة يف حمكمة املقاطعـة ملـدة عـام تقريبـاً، مبـا       خطة إعادة تنظيم معتمدة، يف عملية التقاضي املعلَّ       

الضمان املستبقى، إىل أن التمس، قبل عدة أسابيع         ذلك التأكيد على مطالبة مضادة إلعادة مبلغ      
ر للمحاكمة أمام هيئة احمللفني يف تلك القضية، االعتراف مبوجب أحكام الفـصل       من املوعد املقرَّ  

مـوذجي  الذي تـشترع أحكامـه قـانون اإلعـسار الن         ( من قانون اإلفالس يف الواليات املتحدة        ١٥
واعترفـت حمكمـة اإلفـالس بـاإلجراءات        . ووقف إجراءات حمكمة املقاطعة   ) يف الواليات املتحدة  

األجنبية، ولكنها مل توقف إجـراءات حمكمـة املقاطعـة، ورفعـت بـدالً مـن ذلـك الوقـف التلقـائي           
  .مفني من مواصلة اإلجراءات حىت إصدار احلكلتمكني احملاكمة أمام هيئة احمللّ

ــة   ــد أخــلَّ أنَّ فــني احمللّووجــدت هيئ ــدين ق ــات    امل ــضمان جتــاه املــشتري يف الوالي ــه بال  بالتزامات
ــغ       أنَّ املتحــدة و ــدين جــزءاً مــن مبل ــد إىل امل ــى أن يعي ــات املتحــدة أُجــرب عل ــشتري يف الوالي امل

ومع ذلك، حافظـت حمكمـة املقاطعـة علـى حـق املـشتري يف وضـع مطالبتـه            . الضمان املستبقى 
 يف فــالسحمكمــة اإلأنَّ  علــى إدعــاء احلــارس القــضائي بــ املــستبقى، بنــاًء بلــغالتعاقديــة مقابــل امل

ــة قــضائية حــصرية علــى هــذا املــال    ــديها والي ــة  . الواليــات املتحــدة ل وبعــد صــدور حكــم هيئ
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 حمكمـة املقاطعـة يف الواليـات املتحـدة يف مـدى مالءمـة املقاصـة،                 فني، ولكن قبـل أن تبـتّ      احمللّ
 اإلعـسار لـدى الطـرف املـدين، علـى مـا             إجـراءات قـضائية علـى     أرسل قاض إيطايل، له واليـة       

 فـالس إىل حمكمة املقاطعة وإىل حمكمـة اإل      " طلب جماملة "يبدو رسالة بالربيد اإللكتروين بعنوان      
وباإلشــارة إىل هــذا الطلــب، رفــضت حمكمــة املقاطعــة طلــب املــشتري   . يف الواليــات املتحــدة

 .ةت املتحد يف الواليافالسن إىل حمكمة اإل الضماإجراءات باملقاصة وأعادت نتصافاال

 يف الواليــات املتحــدة فيمــا إذا كــان فــالس الــضمان، نظــرت حمكمــة اإلإجــراءاتوبعــد إعــادة 
رته سـابقاً، أم إذا كـان ينبغـي أن تلجـأ إىل احملكمـة اإليطاليـة                 ينبغي رفع وقف املقاصة الذي قرَّ     

اجملاملـة مـسألة    أنَّ  وإذ حكمـت بـ    . إليطاليـة  اإلعـسار ا   إجـراءات  يف هذه املـسألة يف إطـار         للبّت
تقديرية تعتمد على توفري احلماية الكافية ملصاحل الدائنني يف الواليات املتحدة والـسياسة العامـة               

 عـن إعـادة القـضية إىل احملكمـة          فـالس للواليات املتحدة، وليست حقاً، فقد امتنعت حمكمـة اإل        
ا إذا كانت الرسـالة اإللكترونيـة مبـادرة مـن           ة عمّ ّدمثة تساؤالت جا  أنَّ  وأشارت إىل   . اإليطالية

احملكمة اإليطالية، معتربة أهنـا أثـريت وصـيغت مـن جانـب حمـامي الطـرف املـدين يف الواليـات                      
ومل تقتنـع  . كت أيـضاً يف صـحة خمتلـف اإلفـادات الـيت تقـدم هبـا هـذا احملـامي         املتحدة؛ بل شـكَّ  

 جــراءاتيــات املتحــدة ســتكون حمميــة يف اإل   مــصاحل الــدائنني يف الوال أنَّ  بــفــالسحمكمــة اإل
 صف املشتري بأنه طرف مدين وليس دائناً يف هذه احلالة، فإنه مل يتلـق مطلقـاً             وإذ يتَّ . اإليطالية

ع املــشتري، مبوجــب قــانون الواليــات املتحــدة، وبينمــا يتمتَّــ.  اإليطاليــةجراءات إشــعار بــاإلأيَّ
 حقــه يف املقاصــة بلــغ الــضمان املــستبقى، فــإنَّ حبــق مقاصــة يــشبه حــق املطالبــة املــضمونة يف م  

ولـسوف ُتـسدد مطالبـة املـشتري يف     . مبوجب القانون االيطـايل ال يفـضي إىل مطالبـة مـضمونة           
تأكيـدها نظـراً    " رتـأخّ "ية بسبب وضعها غري املـضمون و       اإليطالية مبرتبة أولوية متدنِّ    جراءاتاإل

عن جماملة احملكمة اإليطالية يف هـذه احلالـة،          فالسوإذ امتنعت حمكمة اإل   . لعدم إشعار املشتري  
 فـالس حكمها يستند إىل وقائع هـذه القـضية بالـذات ولـيس إىل قـانون اإل               أنَّ  دت على   فقد أكَّ 

 .ّمفالس اإليطايل بشكل أعاإليطايل أو إىل نظام اإل
    

  من قانون اإلعسار النموذجي) ه( ٢و) أ (٢املادتان : ١٣١٣القضية 
  حمكمة املقاطعة اجلنوبية يف نيويورك: ألمريكيةالواليات املتحدة ا

  Civ. 257 (SAS) 12 و14668-11: الرقمان
  .Ashapura Minechem Ltdقضية 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
  B.R.129 480: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت
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     ليب-داد املراسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إع
 قانون  ‐؛ غرض   اختصاص ‐حمكمة أجنبية؛ إجراءات رئيسية أجنبية؛ حمكمة       : يسيةالكلمات الرئ [

  ]اعترافاإلعسار النموذجي عرب احلدود؛ سياسة عمومية؛ 
‘ قانون الـشركات الـصناعية املريـضة      ‘ اإلعسار مبوجب    إجراءاتاعترض دائن على االعتراف ب    

كمـا هـو    " مجاعيـة  "إجـراءات علـى   ذلـك القـانون ال يـنص        أنَّ  ‘ ١‘ة   حبجَّ ١٩٨٥يف اهلند لعام    
الـذي تـشترع    ( يف الواليـات املتحـدة       فـالس  مـن قـانون اإل     ١٥مطلوب مبوجب أحكام الفصل     

موجـــودات املـــدين "أنَّ ‘ ٢‘، و)أحكامـــه قـــانون اإلعـــسار النمـــوذجي يف الواليـــات املتحـــدة 
هلنـد  جملـس ا نَّ  وذلـك أل   ١٥مبوجـب أحكـام الفـصل       " حمكمة "ال ختضع لسيطرة أيِّ   " وشؤونه

شؤون املدين، مبوجب قـانون الـشركات       نَّ  وكذلك أل " حمكمة"لإلعمار الصناعي واملايل ليس     
دت حمكمـة املقاطعـة يف      وأكَّـ . الصناعية املريضة، ختضع لسيطرة املمثل األجـنيب وجملـس إدارتـه          

 يف الواليــات املتحــدة الــذي ميــنح ذلــك  إفــالسالواليــات املتحــدة األمــر الــصادر عــن حمكمــة   
ر قانون الشركات الصناعية املريضة آلية رمسية ملشاركة الدائنني، فإنـه           وبينما ال يوفِّ  . افاالعتر

 إىل  فـالس ينص على توزيعات على الدائنني عموماً؛ وعـالوة علـى ذلـك، اسـتمعت حمكمـة اإل                
 وحـصلوا  جـراءات الدائنني طلبوا يف كثري مـن األحيـان إمكانيـة املـشاركة يف هـذه اإل        أنَّ  إفادة ب 
جملـس إعـادة   أنَّ ورأت حمكمـة املقاطعـة   . ، وميكنـهم الطعـن يف حالـة رفـض هـذا الطلـب             عليها

)) ٣ (١٥٠٢املــادة  (١٥ بــاملعىن املقــصود يف الفــصل" حمكمــة"اإلعمــار الــصناعي واملــايل هــو 
ألنه هيئة إدارية متـارس سـلطات مماثلـة لـسلطات           ] من قانون اإلعسار النموذجي   ) ه( ٢املادة  [

رس سـيطرة كافيـة علـى موجـودات املـدين وشـؤونه وألنـه قـادر علـى جتريـد                 حمكمة، وألنه ميـا   
وأخــرياً، رفــضت حمكمــة املقاطعــة . ممثــل اإلعــسار وجملــس إدارة الطــرف املــدين مــن ســيطرهتم

االعتــراف خيـالف بــشكل واضــح الـسياسة العامــة حيــث كانـت احلجــج ال تعــدو    أنَّ اإلدعـاء بــ 
  .ن مل تكن دعوى مجاعيةدعوى املديأنَّ كوهنا تكرار حجج سابقة ب

    
   من قانون اإلعسار النموذجي٢٢و) ه( )١ (٢١املادتان : ١٣١٤القضية 

  حمكمة املقاطعة اجلنوبية يف فلوريدا: الواليات املتحدة األمريكية
  cv-62671-11: الرقم

SNP Boat Services S.A.  ضدHotel le St. James  
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٨

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    B.R. 776 483: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

   ليب-داد املراسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إع
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 تـاريخ تـشريعي؛     ‐ إذن؛ تفـسري     ‐مساعدة؛ محاية الدائنني؛ ممثل أجنيب      : الكلمات الرئيسية [
  ] بناء على الطلب‐ انتصافمسائل إجرائية؛ 

ــإجراءات فرنــسية بــصفتها   فــالس يف الواليــات املاإلبعــد أن اعترفــت حمكمــة   ــة ب تحــدة األمريكي
 مـن قـانون اإلفـالس يف الواليـات املتحـدة      ١٥إجراءات أجنبيـة رئيـسية مبوجـب أحكـام الفـصل        

، الـتمس املمثـل األجـنيب       )الذي يشترع أحكام قانون اإلعسار النمـوذجي يف الواليـات املتحـدة           (
واعتـرض دائـن يف   . اليـات املتحـدة  الفرنسي استصدار أمر يضع يف عهدته أصوالً موجودة يف الو      

ة  توطينه يف الواليات املتحدة، على طلب املمثل األجنيب حبجَّـ          حكم صادر عن حمكمة كندية، متَّ     
لة وتقـدم الـدائن بطلبـات مفـصَّ       . اإلجراءات القانونية الواجبة ُرفضت يف اإلجراءات الفرنسية      أنَّ  

ذه الطلبـات مـستنداً إىل قـانون حجـب          تبتغي الكشف، لكن املمثل األجنيب رفـض االسـتجابة هلـ          
قـانون احلجـب غـري ملـزم يف الواليـات           أنَّ  ورأت حمكمة اإلفالس يف الواليـات املتحـدة         . فرنسي

ــدائن تتمتَّــ      ــا إذا كانــت مــصاحل ال ــر م ــة يف  املتحــدة وأمــرت بكــشف واســع لتقري ــة كافي ع حبماي
 وتوضـيح األمـر الـصادر عـن         وعنـدما الـتمس املمثـل األجـنيب إعـادة النظـر           . اإلجراءات الفرنـسية  

 بغيـة معاقبـة املمثـل       ١٥حمكمة اإلفالس يف الواليات املتحدة، رفضت احملكمة إجـراءات الفـصل            
دت حمكمـة املقاطعـة يف الواليـات املتحـدة          وعنـد االسـتئناف، أكَّـ     . األجنيب على سلوكه املماطل   
 .احلكم جزئياً وعكسته جزئياً

 اإلفــالس، اســتناداً إىل قــرار احملكمــة العليــا يف الواليــات  حمكمــةأنَّ وخلــصت حمكمــة املقاطعــة إىل 
حمكمـة املقاطعـة اجلنوبيـة يف     ضـد  Societe Nationale Industrielle Aerospatialeاملتحـدة يف قـضية   

 مل تسئ استعمال سلطتها التقديرية يف جتاهل قانون احلجب الفرنسي وأمرت حمكمـة              )٨(،والية أيوا 
 .طلبات كشف أخرىيِّ و الطرف املدين وبأن يستجيب املمثل األجنيب ألاملقاطعة بأن ُيخلع ممثل

. ساع نطــاق طلــب الكــشف جتــاوز ســلطة حمكمــة اإلفــالس  اتِّــأنَّ ومــع ذلــك وجــدت احملكمــة  
مـن قـانون    ) ١ (٢٢املـادة   ) [أ (١٥٢٢املادة  أنَّ  ورفضت حمكمة املقاطعة حجة املمثل األجنيب ب      

ر ما إذا كانت مـصاحل دائـن أجـنيب حمميـة،         ة اإلفالس بأن تقرِّ   مل تأذن حملكم  ] اإلعسار النموذجي 
الـيت ال   ] من قانون اإلعـسار النمـوذجي     ) ه() ١ (٢١املادة  ) [٥) (أ (١٥٢١باإلشارة إىل املادة    

أمـر الكـشف الـصادر      أنَّ  ومع ذلك، وجدت حمكمة املقاطعـة       .  مصاحل الدائنني احملليني   تراعي إالَّ 
ر علـى وجـه التحديـد مـا إذا          عاً جـداً مـن حيـث أنـه ابتغـى أن يقـرِّ             عن حمكمة اإلفالس كان واس    

م مــا إذا كانــت كانــت مــصاحل هــذا الــدائن حمميــة يف هــذه الــدعوى األجنبيــة، بــدالً مــن أن يقــيِّ  
ورأت . مصاحل الدائنني عموماً حممية مبوجـب القـانون الـذي حيكـم ذلـك النـوع مـن اإلجـراءات              

───────────────── 
  )8( 482 U.S. 522 (1987). 
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إلفالس جتاوزت سـلطتها التقديريـة بـرفض اإلجـراءات مبوجـب      حمكمة اأنَّ حمكمة املقاطعة أيضاً    
  .ف بالتحامل دون استكشاف إمكانية أن تفضي عقوبة أقل إىل االمتثال ألمر الكش١٥الفصل 

    
   من قانون اإلعسار النموذجي٢٠و) أ (١٨و) ٤ (١٧املواد : ١٣١٥القضية 

  بية يف نيويورك للمقاطعة اجلنوفالسحمكمة اإل: الواليات املتحدة األمريكية
  15558-09: الرقم

  .Daewoo Logistics Corpقضية 
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    B.R. 175 461: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

   ليب-ملراسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إعداد ا
 بنـاء   ‐ انتـصاف ئل إجرائيـة؛    مساعدة؛ محاية الدائنني؛ ممثل أجنيب؛ مـسا      : الكلمات الرئيسية [

  ]على الطلب
 املـدين املـساعدة مـن حمكمـة         التمسبعد تأكيد خطة إلعادة التأهيل يف حمكمة كورية جنوبية،          

 حبريـة معلقـة يف      إجـراءات  يف الواليـات املتحـدة بـشأن سـفينة لـه، احتجـزت يف إطـار                  فالساإل
دة قد اعترفت بالدعوى الكوريـة       يف الواليات املتح   فالسوكانت حمكمة اإل  . الواليات املتحدة 

 ٢٠املـادة  [ يف الواليـات املتحـدة     فـالس  من قـانون اإل    ١٥٢٠ و ٣٦٢وأمرت، مبوجب املادتني    
ولدى النظـر يف    .  ذات الصلة  جراءات، بوقف مجع الدائنني واإل    ]من قانون اإلعسار النموذجي   

ــصافطلــب اال ــراف، علمــت حمكمــة اإل    نت ــد االعت ــدين بع ــدعوى  أنَّ فــالس مــن جانــب امل ال
ــة قــد أغلقــت  ــراف   أنَّ  فــالسورأت حمكمــة اإل. الكوري اســتمرار الوقــف املنطبــق نتيجــة االعت

 ١٥ التبعية مبوجب أحكـام الفـصل    جراءات األجنبية لن يكون متسقاً مع طبيعة اإل       جراءاتباإل
مـن قـانون   ) د (١٥١٧املـادة  أنَّ  وبإصدار ذلك احلكم، الحظـت احملكمـة        . فالسمن قانون اإل  

تسمح بتعديل أو بإهنـاء االعتـراف إذا        ] من قانون اإلعسار النموذجي   ) ٤ (١٧املادة   [سفالاإل
تـشترط   ]مـن قـانون اإلعـسار النمـوذجي    ) أ (١٨املـادة  ) [١ (١٥١٨املـادة  أنَّ زالت أسـبابه و 

 األجنبيـة مـن شـأهنا أن    جـراءات تغـيريات يف اإل أيِّ على املمثل األجـنيب توجيـه إشـعار فـوري بـ        
وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه .  الـــذي ميـــنح بعـــد االعتـــرافنتـــصاف االعتـــراف أو االر علـــىتـــؤثِّ

ل إلنفـاذ امتيـازه البحـري،       الدائن صاحب الوقف مؤهَّ   أنَّ   فالساالستنتاجات، مل تر حمكمة اإل    
على الطرفني استـصدار حكـم مـن احملكمـة الكوريـة بـشأن مـا إذا                 أنَّ  وإمنا رأت بدالً من ذلك      
ف أمـر إعـادة التأهيـل ومـن شـأنه، عـالوة علـى ذلـك، التقاضـي يف                    كان احتجاز الـسفينة خيـال     

  .األمور البحرية أمام حمكمة املقاطعة يف الواليات املتحدة
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  من قانون اإلعسار النموذجي) ز) (١ (٢١و) ه( )١ (٢١املادتان : ١٣١٦القضية 
  حمكمة املقاطعة اجلنوبية يف نيويورك: الواليات املتحدة األمريكية

   MC 237 11و MC 236 11و MC 235 11و MC 231 11و MC 230 11 وMC 224 11: األرقام
  .Fairfield Sentry Ltdقضية 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    B.R. 665 458: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

   ليب-اسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إعداد املر
 بنـاء   ‐ انتـصاف ية الدائنني؛ ممثل أجنيب؛ مـسائل إجرائيـة؛         مساعدة؛ محا : الكلمات الرئيسية [

  ]على الطلب
. "الفالنيــة "بــاع املــدينون أســهماً ملــستثمرين أجانــب واســتثمروا تلــك العائــدات مــع الــشركة  

 تصفية يف جزر فريجن الربيطانيـة ورفـع       إجراءاتم املدينون ب  وعندما اهنارت هذه الشركة، تقدَّ    
ــصفّ ــالك امل ــروفني حبــسب     ون دعــاوى ضــد امل ــروفني وغــري املع ــوال املع ــستفيدين مــن األم ني امل

ــشروع         ــراء غــري امل ــسبة، واإلث ــوال املوجــودة واملكت ــك األم ــا يف ذل ــام، مب ــانون الع ــات الق نظري
 املـدينني يف    إجراءات يف الواليات املتحدة بـ     فالسوبعد أن اعترفت حمكمة اإل    . اءةوالوصاية البنَّ 

 مـن قـانون     ١٥ أجنبية رئيسية مبوجب أحكام الفـصل        جراءاتإجزر فريجن الربيطانية بصفتها     
قـانون اإلعـسار النمـوذجي يف الواليـات          الـذي يـشترع أحكـام     ( يف الواليات املتحـدة      فالساإل

ون دعــاوى قــضائية إضــافية يف تلــك احملكمــة ورفعــوا إليهــا العديــد مــن    ، أقــام املــصفّ)املتحــدة
ى عليهم إبطـال أو إعـادة   َع املدَّالتمسو. ة الواليةقة يف حمكم الدعاوى القضائية اليت كانت معلَّ    

ــدعاوى حبجَّــ  ــة القــضائية      هــذه ال ــذي حيكــم الوالي ــات املتحــدة ال ــانون الوالي ــاء بق ة عــدم الوف
‘ ٣‘ إفـالس وال يف قـضية     ‘ ٢‘ فـالس مل تنشأ مبوجـب قـانون اإل      ‘ ١‘ الدعاوى   ، إذ إنَّ  فالسلإل

هلـا واليـة    أنَّ   قـضت بـ    فـالس حمكمـة اإل  أنَّ  ومـع   .  يف الواليات املتحدة   إفالسوال ترتبط بقضية    
 .رد عكست حمكمة املقاطعة هذا القرا، فق)B.R. 64 452(موضوعية يف الدعاوى القضائية 

 يف الواليــات املتحــدة فــالسقــانون اإل" تنــشأ مبوجــب"الــدعاوى مل أنَّ ورأت حمكمــة املقاطعــة 
وبينما ُرفعت الدعاوى يف سـياق      . ردادألهنا مل ُتِثر سوى نظريات القانون العام خبصوص االست        

د دعـوى أجنبيـة      يقتـصر علـى جمـرّ      ١٥ اعتـراف الفـصل      ، فـإنَّ  ١٥قة مبوجب الفـصل     قضية معلَّ 
قة ومنح املمثلني األجانب إمكانية رفع دعاوى يف حماكم الواليات املتحدة، ولكنه ال ميـنح               معلَّ

 . والية موضوعية مبثابة أساس لدعوى قانونيةخالف ذلك أيَّ



 

16V.13-87895 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/138  

قـضايا املـدينني مبوجـب أحكـام الفـصل          " تنـشأ يف  "الـدعاوى مل    أنَّ  ورأت حمكمة املقاطعة أيضاً     
 وكانـــت ١٥املطالبـــات قُـــدمت قبـــل الـــشروع يف القـــضية مبوجـــب أحكـــام الفـــصل نَّ  أل١٥

االسترداد يف هذه الـدعاوى مـن شـأنه أن يكـون            أنَّ  وجمرد  . موجودة خارج سياق هذه القضية    
األجنبية ال يـشكل، يف رأي احملكمـة، أساسـاً الختـصاص اإلفـالس يف حمـاكم               يف صاحل الدعوى    
مــن قــانون ) ٧(و) ٥) (أ (١٥٢١املــادة أنَّ حمكمــة اإلفــالس رأت أنَّ ومــع . الواليــات املتحــدة

تربر تأكيد الواليـة القـضائية      ] من قانون اإلعسار النموذجي   ) ز( و )ه ()١ (٢١املادة  [اإلفالس  
أنَّ وى نشأت يف قضية إفالس يف الواليات املتحدة، رأت حمكمـة املقاطعـة              الدعاأنَّ  على أساس   

أنَّ مـن الواضــح  نَّ تلـك األحكــام ال تـشكل أساســاً كافيـاً الختــصاص اإلفـالس يف الــدعاوى أل    
املمثلني األجانب ال يلتمسون استرداد أصول موجـودة يف الواليـة اإلقليميـة القـضائية للواليـات                 

ضايا سـابقة للممـثلني األجانـب برفـع دعـاوى يف حـال قيـام مـدين بنقـل                    ولئن أذنت ق  . املتحدة
يلــتمس "أصــول إىل الواليــات املتحــدة وبعيــداً عــن متنــاول احملكمــة األجنبيــة، ففــي هــذه احلالــة 
 وملـا  )٩(".املمثلون األجانب استرداد املوجودات األجنبية من خالل الطعن بالتحويالت األجنبيـة    

 تشكل قـضية تابعـة إلجـراءات أجنبيـة رئيـسية، فقـد رأت               ١٥ل  كانت الدعاوى مبوجب الفص   
مــن قــانون ) ه() ١ (٢١املــادة ) [٥) (أ (١٥٢١النطــاق الــصريح للمــادة  أنَّ حمكمــة املقاطعــة 

قـضية مبوجـب الفـصل      " الناشـئة يف  "وبالتايل اختصاص اإلفـالس الـدعاوى        ]اإلعسار النموذجي 
  .ةدين املوجودة داخل الواليات املتحد تقتصر من الناحية اإلقليمية على أصول امل١٥
ــ ــة القــضائية  أمَّ ــسبة للوالي ـــ "ا بالن ــضية مبوجــب " املرتبطــة ب ، فقــد رأت حمكمــة  ١٥ الفــصل "ق

املقاطعــة أن لــيس هلــا أن تعــاجل هــذه املــسألة، وأعــادت بــدالً مــن ذلــك الــدعاوى القانونيــة إىل  
  .ا ينطبق على هذه القضايإللزامي للنظر فيما إذا كان حكم االمتناع افالسحمكمة اإل

    
   من قانون اإلعسار النموذجي٢٢و) ٢ (٢١و) ه( )١ (٢١ و٧املواد : ١٣١٧القضية 

   للمقاطعة اجلنوبية يف نيويورك فالسحمكمة اإل: الواليات املتحدة األمريكية
  17318-09: الرقم

  .The International Banking Corporation B.S.Cقضية 
  ٢٠١٠رب نوفم/ تشرين الثاين٢٣

  ةنكليزياإلاللغة األصل ب
    B.R. 614 439: ةنكليزياإلاللغة  بُنشرت

   ليب-داد املراسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إع

───────────────── 
 .Fairfield Sentry Ltd. ،458 B.R. 665 at 677 (S.D.N.Y. 2011)قضية  )9(  
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  ] بناء على الطلب‐ إذن؛ انتصاف ‐مساعدة؛ محاية الدائنني؛ ممثل أجنيب : الكلمات الرئيسية[
بعــد االعتــراف مــن حمكمــة اإلفــالس يف  الــتمس املمثــل األجــنيب يف إجــراءات حبرينيــة املــساعدة   

والــتمس . قــة معل١٥َّالواليــات املتحــدة الــيت كانــت فيهــا قــضية املــدين مبوجــب أحكــام الفــصل 
املمثل األجنيب استصدار أمر من حمكمة اإلفالس بإخالء أوامـر احلجـز الـيت حـصل عليهـا دائنـان                     

 هي حتت سيطرة عمـدة الواليـة        يف حمكمة الوالية قبل صدور احلكم والتمس تسليم األموال اليت         
الـذي يـشترع    ( مـن قـانون اإلفـالس يف الواليـات املتحـدة             ١٥مبوجب مبادئ اجملاملة يف الفـصل       

 ١٥٢١و) ٥) (أ (١٥٢١، املــواد )أحكــام قــانون اإلعــسار النمــوذجي بــشأن الواليــات املتحــدة 
أنَّ ومبــا  ].مــن قــانون اإلعــسار النمــوذجي  ٧و) ٢ (٢١و) ه() ١ (٢١املــواد  [ ١٥٠٧و) ب(

ــة، وجــدت       ــة البحريني ــشروع يف اإلجــراءات اإلداري ــل ال ــة حجــزت األمــوال قب األطــراف الدائن
لــديها امتيــازات صــاحلة مبوجــب القــانون يف نيويــورك، وهــو القــانون الــذي أنَّ حمكمــة اإلفــالس 

 وقــال املمثــل األجــنيب إنَّ. وافــق املمثــل األجــنيب وكــال الــدائنني علــى أنــه حيكــم حقــوق الــدائنني
ــادة        ــسليم مبوجــب امل ــه للت ــشأن طلب ــالس ب ــة اإلف ــة حملكم ــسلطة التقديري ــت ) ب (١٥٢١ال كان

مقصورة على النظر فيما إذا كانت مصاحل الدائنني احملليني يف الواليات املتحـدة تتمتـع باحلمايـة،              
) ب(و) أ (١٥٢٢ولكــن حمكمــة اإلفــالس رفــضت ذلــك مــشرية إىل تعــبري عــام أوســع يف املــادة 

. فيما يتعلـق حبمايـة مـصاحل مجيـع الـدائنني          ] من قانون اإلعسار النموذجي   ) ٢(و) ١ (٢٢املادة  [
اإلجـراءات اإلضـافية مبوجـب أحكـام الفـصل          أنَّ  وباإلضافة إىل ذلك، اعتـربت حمكمـة اإلفـالس          

.  توفر للدائنني املضمونني نفس احلمايـة الـيت كـانوا سـيتمتعون هبـا يف قـضية إفـالس اعتياديـة                   ١٥
هت حمكمة اإلفـالس    أمن مصاحل الدائنني املضمونني قد ال يزال عرضة للتجنب، فقد وجَّ           أنَّومبا  

مع ذلك األطراف إىل قبول والية احملكمـة البحرينيـة واستـصدار حكـم منـها بـشأن مـا إذا كـان                       
واقترحـت حمكمـة اإلفـالس أيـضاً أنـه          . ب أوامر احلجز مبوجب القـانون البحـريين       من املمكن جتنُّ  
ق القـانون   لك احملكمة األجنبيـة ممارسـة الواليـة القـضائية، فإهنـا بالـذات سـوف تطبِّـ                 إذا رفضت ت  
  .زأوامر احلج بطالن  يفالبحريين للبّت

    
  من قانون اإلعسار النموذجي) ١ (٢٠و) ٣ (١٦املادتان : ١٣١٨القضية 
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   ليب-داد املراسلة الوطنية سوزان بلوكاخلالصة من إع
يـة   حتديـد؛ محا ‐مساعدة؛ مركز املصاحل الرئيسية؛ مركز املصاحل الرئيـسية   : الكلمات الرئيسية [

ــل أجــنيب     ــة؛ ممث ــسية أجنبي ــدائنني؛ إجــراءات رئي ــراض إذن؛ ‐ال ــسية؛  ‐ افت  مركــز املــصاحل الرئي
  ] تلقائي‐ طلب؛ انتصاف ‐ اعتراف
ــة بــ   الــتمس ــة بــصفتها إجراءات ممثــل اإلعــسار االعتــراف يف الواليــات املتحــدة األمريكي  كندي

ــسية مبوجــب أحكــام الفــصل    إجــراءات ــة رئي ــانون اإل ١٥ أجنبي ــن ق ــشترع   (فــالس م ــذي ت ال
ــدة    ــات املتحـ ــوذجي يف الواليـ ــسار النمـ ــانون اإلعـ ــه قـ ــاهري  ). أحكامـ ــرض املالـــك الظـ واعتـ

أنَّ ة  ملوجودات يطالب هبا ممثل اإلعسار يف قضية اإلعسار الكنديـة علـى ذلـك االعتـراف حبجَّـ                 
مـة  وأقـرت حمك  .  بلـد آخـر    هلذا الفرد املدين ليس يف كنـدا وال يف أيِّ         ‘ مركز املصاحل الرئيسية  ‘
ولـيس أكثـر     (اً واحـد  اً لكـل مـدين بلـد       يف الواليات املتحدة طلب االعتراف، قائلة إنَّ       فالساإل

. هلـذا املـدين هـو كنـدا     مركز املـصاحل الرئيـسية  أنَّ هو مركز املصاحل الرئيسية لديه و) من واحد
ــادة   ــرض املـ ــانون اإل ) ج (١٥١٦وتفتـ ــن قـ ــالسمـ ــادة  [فـ ــسار  ) ٣ (١٦املـ ــانون اإلعـ ــن قـ مـ

وإذ رفـضت حمكمـة     . ملـدين فـرد هـو مقـر إقامتـه املعتـاد            مركز املصاحل الرئيسية  أنَّ  ] يالنموذج
لـشركة مدينـة، فإهنـا       مركز املصاحل الرئيـسية     النظر يف عوامل تنطبق حصراً على موقع       فالساإل

. مركز املصاحل الرئيسية للمدين هو مقر إقامتـه الكنديـة         أنَّ   دليل لدحض االفتراض ب    مل جتد أيَّ  
 ١٥٢٠جة لالعتراف هبذه الدعوى األجنبية الرئيسية، نشأ الوقـف التلقـائي مبوجـب املـادة          ونتي

الـذي رأت  ] مـن قـانون اإلعـسار النمـوذجي    ) ١ (٢٠املـادة  [من قانون الواليـات املتحـدة    ) أ(
احملكمة أنه مينـع املالـك الظـاهري مـن تـشتيت أو خـالف ذلـك نقـل األصـول الـيت تطالـب هبـا                  

  .كممتلكات يف حوزة املديناحملكمة الكندية 
 


