










:ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات من �أمانة (الأون�سيرتال)على العنوان التايل

UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-4060
Telefax: (+43-1) 26060-5813
Internet: www.uncitral.org
E-mail: uncitral@uncitral.org

جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
مع دليل
اال�شرتاع والتف�سري

الأمم املتحدة

نيويورك2014 ,

مالحظة
تت�أ ّل ��ف رم ��وز وثائ ��ق الأمم املتح ��دة من �أحرف و�أرق ��ام معا .ويعني �إيراد �أحد هذه الرموز الإحالة �إىل
�إحدى وثائق الأمم املتحدة.

© الأمم املتحدة� ،شباط/فرباير  .2014جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن � ِّأي
ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة
�أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
رج ��وع الق ��ارئ �إليه ��ا ،وكان ��ت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار دقّة هذه
املعلومات وال عن م�ضمون � ِّأي موقع �شبكي خارجي.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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اجلزء الأول

قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود

قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
الديباجة
الهدف من هذا القانون توفري �آليات فعالة ملعاجلة حاالت الإع�سار عرب احلدود من �أجل
حتقيق الأهداف التالية:
(�أ) التعاون بني املحاكم وال�سلطات املخت�صة الأخرى يف هذه الدولة والدول الأجنبية
املعنية بحاالت الإع�سار عرب احلدود؛
(ب) تعزيز التيقن يف امل�سائل القانونية املتعلقة بالتجارة واال�ستثمار؛
(ج) �إدارة ح ��االت الإع�س ��ار ع�ب�ر احل ��دود �إدارة من�صفة وناجعة بحيث يت�سنى حماية
م�صالح كل الدائنني و�سائر الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن يف ذلك املدين؛
(د) حماية قيمة �أ�صول املدين وزيادتها �إىل �أق�صى حد ممكن؛
(هـ) تي�س�ي�ر �إنقاذ امل�ؤ�س�س ��ات التجارية املتعرثة ماليا ،مما يوفّر احلماية لال�س ��تثمار
ويحافظ على فر�ص العمالة.

الف�صل الأول�  -أحكام عامة
املادة  -1نطاق التطبيق
 	-1ينطبق هذا القانون عندما:

(�أ)
�أجنبي؛ �أو
(ب) تلتم�س امل�ساعدة يف دولة �أجنبية فيما يت�صل ب�إجراء يف هذه الدولة مبوجب [تدرج
�أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]؛ �أو
(ج) يكون ثمة �إجراء �أجنبي و�إجراء يف الدولة امل�ش�ت�رعة جاريني يف �آن واحد ب�ش� ��أن
املدين ذاته مبقت�ضى [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]؛ �أو

تلتم�س حمكمة �أجنبية �أو ممثل �أجنبي امل�ساعدة يف هذه الدولة فيما يت�صل ب�إجراء
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(د) يك ��ون للدائن�ي�ن �أو لأط ��راف معني ��ة �أخرى يف دول ��ة �أجنبية م�صلحة يف طلب بدء
�إج ��راء يف ه ��ذه الدول ��ة �أو امل�شاركة فيه مبقت�ضى [ت ��درج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار
يف الدولة امل�شرتعة].

 	-2ال ينطبق هذا القانون على �إجراء يتعلق [تدرج �أ�سماء �أي م�ؤ�س�سات ،مثل البنوك
و�شركات الت�أمني ،تخ�ضع لنظام خا�ص للإع�سار يف هذه الدولة وتود هذه الدولة ا�ستبعادها من
جمال تطبيق هذا القانون].

املادة  -2التعاريف
لأغرا�ض هذا القانون:
(�أ) "الإج ��راء الأجنب ��ي" يق�ص ��د به �أي �إجراء ق�ضائي �أو اداري جماعي ،مبا يف ذلك
�أي �إجراء م�ؤقت ،يتخذ عمال بقانون يت�صل بالإع�سار يف دولة �أجنبية وتخ�ضع فيه �أموال املدين
و�ش�ؤونه ملراقبة �أو �إ�شراف حمكمة �أجنبية لغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية؛
(ب) "الإجراء الأجنبي الرئي�سي" يق�صد به �أي �إجراء يتم يف الدولة التي يوجد فيها
مركز م�صالح املدين الرئي�سية؛
(ج) "الإج ��راء الأجنب ��ي غ�ي�ر الرئي�س ��ي" يق�صد به �أي �إج ��راء ،غري الإجراء الأجنبي
الرئي�س ��ي ،يت ��م يف الدول ��ة التي يوجد فيها م�ؤ�س�سة للمدين باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية
(و) من هذه املادة؛
(د) "املمثل الأجنبي" يق�صد به �أي �شخ�ص �أو هيئة ،مبا يف ذلك ال�شخ�ص �أو الهيئة
املعين ��ان عل ��ى �أ�سا� ��س م�ؤقت ،ي�ؤذن ل ��ه �أو لها ،يف �إجراء �أجنبي ،ب�إدارة تنظيم �أموال املدين �أو
�أعماله على �أ�س�س جديدة �أو ت�صفيتها� ،أو الت�صرف كممثل للإجراء الأجنبي؛
(هـ) "املحكمة الأجنبية" يق�صد بها �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى خمت�صة مبراقبة
�إجراء �أجنبي �أو الإ�شراف عليه؛
(و) "امل�ؤ�س�سة" يق�صد بها �أي مكان عمليات يقوم فيه املدين بن�شاط اقت�صادي غري
عار�ض بوا�سطة و�سائل ب�شرية و�سلع �أو خدمات.

املادة  -3االلتزامات الدولية على هذه الدولة
عندم ��ا يتعار� ��ض ه ��ذا القان ��ون مع التزام على هذه الدولة نا�شئ عن معاهدة �أو �أي �شكل
�آخر من �أ�شكال االتفاق تكون هي طرفا فيه مع دولة �أو دول �أخرى ،يكون الرجحان ملقت�ضيات
تلك املعاهدة �أو ذلك االتفاق.
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(�أ)

]

تقوم باملهمتني امل�شار �إليهما يف هذا القانون فيما يتعلق باالعرتاف بالإجراءات الأجنبية
والتعاون مع املحاكم الأجنبية [حتدد املحكمة �أو املحاكم �أو ال�سلطة/ال�سلطات املخت�صة ب�أداء
هذه املهام يف الدولة امل�شرتعة].

املادة  -5تخويل [تدرج �صفة ال�شخ�ص املعني �أو الهيئة املعنية ب�إدارة عملية
�إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة]
�سلطة الت�صرف يف دولة �أجنبية
يخ� � ّول [ت ��درج �صف ��ة ال�شخ� ��ص املعن ��ي �أو الهيئة املعني ��ة ب�إدارة عملية �إع ��ادة التنظيم �أو
الت�صفي ��ة مبقت�ض ��ى قان ��ون الدول ��ة امل�شرتعة] �سلطة الت�صرف يف دول ��ة �أجنبية ب�ش�أن �إجراء يف
هذه الدولة مبقت�ضى [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] ،ح�سبما
ي�سمح بذلك القانون الأجنبي الواجب التطبيق.

املادة  -6اال�ستثناءات املرتكزة على ال�سيا�سة العامة
لي� ��س يف ه ��ذا القان ��ون م ��ا مينع املحكمة من رف�ض اتخ ��اذ �إجراء من�صو�ص عليه يف هذا
القانون �إذا كان وا�ضحا �أن ذلك الإجراء خمالف لل�سيا�سة العامة لهذه الدولة.

املادة  -7امل�ساعدة الإ�ضافية مبوجب قوانني �أخرى
لي� ��س يف ه ��ذا القان ��ون م ��ا يقيد �سلطة املحكمة �أو [ت ��درج �صفة ال�شخ�ص املعني �أو الهيئة
املعنية ب�إدارة عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة] ب�ش�أن تقدمي
م�ساعدة �إ�ضافية �إىل ممثل �أجنبي مبوجب قوانني �أخرى يف هذه الدولة.

املادة  -8التف�سري
يوىل االعتبار يف تف�سري هذا القانون مل�صدره الدويل ول�ضرورة ت�شجيع التوحيد يف تطبيقه،
واحلر�ص على ح�سن النية.
(�أ) ق ��د ترغ ��ب الدول ��ة الت ��ي تك ��ون فيها بع�ض املهام املت�صلة ب�إجراءات الإع�س ��ار قد �أنيطت مبوظفني معينني �أو
بهيئة معينة من قبل احلكومة ،يف �أن تدرج احلكم التايل يف املادة � 4أو يف مو�ضع �آخر من الف�صل الأول:
لي�س يف هذا القانون ما مي�س بالأحكام ال�سارية يف هذه الدولة والتي تنظم �سلطة [تدرج �صفة ال�شخ�ص املعني
�أو الهيئة املعينة من قبل احلكومة].
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الف�صل الثاين� -سبل و�صول املمثلني والدائنني الأجانب
�إىل املحاكم يف هذه الدولة
املادة  -9احلق يف الو�صول املبا�شر �إىل املحاكم
يحق ملمثل �أجنبي �أن يقدم طلبا مبا�شرة �إىل حمكمة يف هذه الدولة.

املادة  -10االخت�صا�ص الق�ضائي املحدود
ان جم ��رد تق ��دمي ممث ��ل �أجنبي طلبا مبوجب ه ��ذا القانون �إىل حمكمة يف هذه الدولة ال
يخ�ض ��ع املمث ��ل الأجنب ��ي �أو �أ�صول املدي ��ن �أو �أعماله التجارية الأجنبي ��ة لالخت�صا�ص الق�ضائي
ملحاكم هذه الدولة ،لأي غر�ض �آخر غري الطلب الذي قدمه.

املادة  -11طلب ممثل �أجنبي بدء �إجراء مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني
ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
يح ��ق ملمث ��ل �أجنب ��ي �أن يطلب البدء يف �إجراء مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]� ،إذا ا�ستوفيت ال�شروط الالزمة لبدء هذا الإجراء.

املادة  -12م�شاركة ممثل �أجنبي يف �إجراء مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني
ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
عن ��د االع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنب ��ي ،يحق للممثل الأجنبي �أن ي�ش ��ارك يف �إجراء يتخذ
ب�صدد املدين مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة].

املادة � -13سبل و�صول الدائنني الأجانب �إىل �إجراء مبوجب
[تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة  2من هذه املادة ،تكون للدائنني الأجانب فيما يتعلق ببدء
�إجراء ما وامل�شاركة فيه يف هذه الدولة مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف
الدولة امل�شرتعة] نف�س احلقوق املتاحة للدائنني يف هذه الدولة.
  -2ال ي�ؤث ��ر احلك ��م ال ��وارد يف الفق ��رة  1من ه ��ذه املادة يف ترتي ��ب �أولوية املطالبات
يف �إج ��راء م ��ا مبوج ��ب [ت ��درج �أ�سم ��اء القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة بالإع�سار يف الدول ��ة امل�شرتعة]،
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با�ستثن ��اء مطالب ��ات الدائن�ي�ن الأجان ��ب الت ��ي ال ت ��درج يف مرتب ��ة �أدن ��ى م ��ن [حت ��دد مرتب ��ة
املطالب ��ات العام ��ة غ�ي�ر التف�ضيلي ��ة ،م ��ع مراع ��اة ت�صنيف املطالب ��ة الأجنبي ��ة يف مرتبة �أدنى
م ��ن املطالب ��ات العام ��ة غ�ي�ر التف�ضيلي ��ة �إذا م ��ا كان ��ت هن ��اك مطالب ��ة حملي ��ة متكافئة (مثل
مطالب ��ة توقي ��ع عقوب ��ة �أو مطالب ��ة �سداد م�ؤجل) م�صنفة يف مرتب ��ة �أدنى من املطالبات العامة
(ب)
غري التف�ضيلية].

املادة � -14إ�شعار الدائنني الأجانب ب�إجراء ب�صدد الإع�سار مبوجب
[تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
 -1حيثما ي�شرتط توجيه �إ�شعار ببدء الإجراءات يف هذه الدولة مبوجب [تدرج �أ�سماء
القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدول ��ة امل�شرتعة] ،يوجه ذل ��ك الإ�شعار �أي�ضا �إىل الدائنني
املعروف�ي�ن الذي ��ن لي� ��س له ��م عنوان يف ه ��ذه الدولة .ويجوز للمحكمة �أن ت�أم ��ر باتخاذ التدابري
املنا�سبة ق�صد �إ�شعار الدائنني الذين ال تعرف عناوينهم بعد.
 -2يوج ��ه ه ��ذا الإ�شع ��ار �إىل الدائن�ي�ن الأجانب كل على حدة ،ما مل تعترب املحكمة �أن
م ��ن الأن�س ��ب ،تبع ��ا للظ ��روف ،اللجوء �إىل �شكل �آخر من �أ�ش ��كال الإ�شعار .ولي�س ثمة حاجة �إىل
تفوي�ض التما�سي �أو غريه من ال�شكليات املماثلة يف هذه احلالة.
 -3عندما يتعني �إ�شعار دائنني �أجانب ببدء �إجراء ما ،ف� ّإن ذلك الإ�شعار يجب �أن:
(�أ) يب�ي�ن مهل ��ة زمني ��ة معقول ��ة لإيداع املطالبات ،ويحدد امل ��كان الذي تودع فيه هذه
املطالبات؛
(ب) يبني ما �إذا كان يتعني على الدائنني امل�ضمونني �إيداع مطالباتهم امل�ضمونة؛
(ج) يت�ض ّمن �أي معلومات �أخرى يتعني ادراجها يف مثل هذا الإ�شعار الذي يوجه �إىل
الدائنني عمال بقانون هذه الدولة و�أوامر املحكمة.

(ب) قد ترغب الدولة امل�شرتعة يف النظر يف ال�صياغة التالية كبديل عن الفقرة ( )2من املادة :)2( 13
  -2ال ي�ؤث ��ر احلك ��م ال ��وارد يف الفق ��رة  1م ��ن ه ��ذه امل ��ادة يف ترتي ��ب �أولوي ��ة املطالبات يف �إج ��راء ما مبوجب
[ت ��درج �أ�سم ��اء القوان�ي�ن ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدول امل�شرتعة] �أو يف ا�ستبعاد مطالبات ال�ضرائب وال�ضمان
االجتماعي الأجنبية من مثل هذا االجراء .ومع ذلك ،يجب �أال ت�صنف مطالبات الدائنني الأجانب غري املطالبات
املتعلق ��ة بالتزام ��ات ال�ضرائ ��ب وال�ضم ��ان االجتماع ��ي يف مرتبة �أدنى من [حتدد مرتب ��ة املطالبات العامة غري
التف�ضيلي ��ة م ��ع مراع ��اة ت�صني ��ف املطالبة الأجنبي ��ة يف مرتبة �أدنى من املطالبات العامة غري التف�ضيلية �إذا ما
كان ��ت هن ��اك مطالب ��ة حملي ��ة متكافئة (مث ��ل مطالبة توقيع عقوبة �أو مطالبة �س ��داد م�ؤجل) م�صنفة يف مرتبة
�أدنى من املطالبات العامة غري التف�ضيلية].
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الف�صل الثالث -االعرتاف بالإجراءات
و�سبل االنت�صاف الأجنبية
املادة  -15طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
 -1يج ��وز ملمث ��ل �أجنب ��ي �أن يقدم طلبا �إىل املحكمة للح�صول على االعرتاف بالإجراء
الأجنبي الذي عني فيه املمثل الأجنبي.
-2

يكون طلب االعرتاف م�شفوعا مبا يلي:

(�أ) �صورة موثقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل الأجنبي؛ �أو
(ب) �شهادة من املحكمة الأجنبية تثبت وجود الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل الأجنبي؛ �أو
(ج) يف حال عدم وجود دليل االثبات امل�شار �إليه يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب)،
�أي اثبات �آخر تقبله املحكمة لوجود الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل الأجنبي.
 -3يك ��ون طل ��ب االعرتاف م�شفوع ��ا �أي�ضا ببيان حتدد فيه جميع الإجراءات الأجنبية
املتعلقة باملدين التي يكون املمثل الأجنبي على علم بها.
 -4يج ��وز للمحكم ��ة �أن تطلب ترجم ��ة الوثائق املقدمة دعما لطلب االعرتاف �إىل لغة
ر�سمية لهذه الدولة.

املادة  -16القرائن االفرتا�ضية ب�ش�أن االعرتاف
�  -1إذا كان الق ��رار �أو ال�شه ��ادة امل�ش ��ار �إليهم ��ا يف الفقرة  2م ��ن املادة  15يبينان �أن
الإج ��راء الأجنب ��ي ه ��و �إج ��راء بح�سب التعريف الوارد يف الفق ��رة الفرعية (�أ) من املادة  2و�أن
املمثل الأجنبي هو �شخ�ص �أو هيئة طبقا للمعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (د) من املادة ،2
ف�إنّه يحق للمحكمة �أن تفرت�ض ذلك.
 -2يحق للمحكمة �أن تفرت�ض �أن الوثائق املقدمة دعما لطلب االعرتاف وثائق �صحيحة
�سواء مت الت�صديق القانوين عليها �أم مل يتم.
 -3يفرت�ض �أن املقر الرئي�سي امل�سجل للمدين� ،أو حمل اقامته املعتاد يف حالة املدين
الفرد ،هو مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين ،يف حال عدم وجود دليل ينفي ذلك.
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املادة  -17قرار االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
 -1مع مراعاة �أحكام املادة  6يعرتف بالإجراء الأجنبي:
(�أ)  �إذا كان الإج ��راء الأجنب ��ي �إجـــ ��راء باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعيـــة (�أ) من
املادة 2؛
(ب) و�إذا كان املمثل الأجنبي الذي تقدم بطلب االعرتاف �شخ�صا �أو هيئة طبقا للمعنى
املق�صود يف الفقرة الفرعية (د) من املادة 2؛
(ج) و�إذا كان طلب االعرتاف يفي باال�شرتاطات الواردة يف الفقرة  2من املادة 15؛
(د) و�إذا كان طلب االعرتاف قد ق ّدم �إىل املحكمة امل�شار �إليها يف املادة 4؛
 -2يعرتف بالإجراء الأجنبي:
(�أ) بو�صفه �إجراء �أجنبيا رئي�سيا �إذا اتخذ يف الدولة التي يوجد بها مركز م�صالح
املدين الرئي�سية؛ �أو
(ب) بو�صفه �إجراء �أجنبيا غري رئي�سي� ،إذا كان للمدين م�ؤ�س�سة باملعنى املق�صود يف
الفقرة الفرعية (و) من املادة  ،2يف الدولة الأجنبية.
-3

يبت يف طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي يف �أقرب وقت ممكن.

  -4ال حتول �أحكام املواد  15و 16و 17و 18دون تعديل االعرتاف �أو انهائه� ،إذا ثبت
�أن مربرات منح االعرتاف غري متوافرة كليا �أو جزئيا� ،أو مل تعد قائمة.

املادة  -18املعلومات الالحقة
ابت ��داء م ��ن الوق ��ت الذي يقدم فيه طلب لالعرتاف ب�إج ��راء �أجنبي ،يب ّلغ املمثل الأجنبي
املحكمة على الفور مبا يلي:
(�أ)  �أي تغي�ي�ر ملمو� ��س يف و�ض ��ع الإجراء الأجنبي املعرتف به �أو الو�ضع املتعلق بتعيني
املمثل الأجنبي؛
(ب) �أي �إجراء �أجنبي �آخر يتعلق باملدين ذاته ،ويحاط به املمثل الأجنبي علما.

املادة  -19االنت�صاف الذي قد مُينح �إثر تقدمي
طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
 -1عن ��د �إي ��داع طل ��ب لالع�ت�راف ،و�إىل ح�ي�ن الب ��ت يف هذا الطلب ،يج ��وز للمحكمة
بن ��اء عل ��ى طل ��ب املمث ��ل الأجنب ��ي ،وعندم ��ا تك ��ون ثم ��ة حاج ��ة ما�س ��ة لالنت�ص ��اف م ��ن �أجل
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حماي ��ة �أ�ص ��ول املدي ��ن �أو م�صال ��ح الدائن�ي�ن� ،أن متن ��ح االنت�صاف ب�صفة م�ؤقت ��ة ،وي�شمل ذلك
ما يلي:

(�أ)

وقف التنفيذ على �أ�صول املدين؛

(ب) ا�سناد مهمة �إدارة �أو ت�صريف كل �أو بع�ض �أ�صول املدين الكائنة يف هذه الدولة
�إىل املمثل الأجنبي �أو �إىل �شخ�ص �آخر تعينه املحكمة ،وذلك من �أجل حماية و�صون قيمة هذه
الأ�صول التي تكون بحكم طبيعتها �أو الظروف املحيطة بها ،قابلة للتلف �أو عر�ضة لتدين قيمتها،
�أو تتهددها خماطر �أخرى؛
(ج) �أي تدب�ي�ر م ��ن تداب�ي�ر االنت�ص ��اف املذك ��ورة يف الفق ��رة ( 1ج) و(د) و(ز) م ��ن
املادة .21
-2

[تدرج �أحكام تتعلق بالإ�شعار (�أو ي�شار �إىل الأحكام ال�سارية يف الدولة) امل�شرتعة].

 -3م ��ا مل مي ��دد مفع ��ول االنت�ص ��اف مبقت�ض ��ى الفق ��رة ( 1و) م ��ن امل ��ادة  ،21ف� ّإن
االنت�صاف املمنوح مبقت�ضى هذه املادة ينتهي عند البت يف طلب االعرتاف.
 -4يج ��وز للمحكم ��ة �أن ترف� ��ض من ��ح االنت�ص ��اف مبقت�ضى هذه امل ��ادة �إذا كان هذا
االنت�صاف يعرقل �إدارة �إجراء �أجنبي رئي�سي.

املادة � -20آثار االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي
 -1لدى االعرتاف ب�إجراء هو �إجراء �أجنبي رئي�سي:
(�أ) يوقف البدء �أو اال�ستمرار يف الدعاوى �أو الإجراءات املنفردة التي تخ�ص �أ�صول
املدين �أو حقوقه �أو التزاماته �أو خ�صومه؛
(ب) يوقف التنفيذ على �أ�صول املدين؛
(ج) يعلق احلق يف نقل �أي من �أ�صول املدين �أو �إثقالها بعبء �أو الت�صرف فيها على
نحو �آخر.
 -2يخ�ضع نطاق ،وتعديل �أو �إنهاء ،التوقيف والتعليق امل�شار �إليهما يف الفقرة  1من
هذه املادة ،لأحكام [ي�شار �إىل �أحكام القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة ،والتي
تنطب ��ق عل ��ى اال�ستثن ��اءات �أو القيود �أو التعديالت �أو الإنهاء فيما يتعلق بالوقف والتعليق امل�شار
�إليهما يف الفقرة  1من هذه املادة].
  -3ال مت� ��س الفق ��رة �( 1أ) م ��ن هذه املادة باحلق يف طلب البدء بدعاوى �أو �إجراءات
منفردة ،بقدر ما يكون ذلك �ضروريا للحفاظ على مطالبة بدين جتاه املدين.
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  -4ال مت� ��س الفق ��رة  1م ��ن ه ��ذه امل ��ادة باحلق يف طلب البدء ب�إج ��راء مبوجب [تذكر
القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] �أو احلق يف �إيداع دعاوى مطالبة بالديون
يف مثل هذا الإجراء.

املادة  -21االنت�صاف الذي يجوز منحه بعد
االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
 -1مبجرد االعرتاف ب�إجراء� ،سواء �أكان رئي�سيا �أم غري رئي�سي ،يجوز للمحكمة ،حيث
تقت�ضي ال�ضرورة حماية �أ�صول املدين �أو م�صالح الدائنني ،وبناء على طلب املمثل الأجنبي� ،أن
متنح �أي انت�صاف منا�سب ،مبا يف ذلك:
(�أ) وق ��ف الب ��دء �أو اال�ستم ��رار يف الدع ��اوى �أو الإج ��راءات املنف ��ردة املتعلقة ب�أ�صول
املدين �أو حقوقه �أو التزاماته �أو خ�صومه ،ما مل تكن قد �أوقفت مبوجب الفقرة (�( )1أ) من
املادة 20؛

(ب) وقف التنفيذ على �أ�صول املدين ،ما مل يكن قد �أوقف مبوجب الفقرة (( )1ب)
من املادة 20؛
(ج) تعليق احلق يف نقل �أي من �أ�صول املدين �أو �إثقالها بعبء �أو الت�صرف فيها على
نحو �آخر ،ما مل يكن ذلك احلق قد ُع ِّلقَ مبوجب الفقرة ( 1ج) من املادة 20؛
(د) اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة ال�ستجواب ال�شهود �أو جمع القرائن �أو ت�سليم املعلومات
املتعلقة ب�أ�صول املدين �أو �ش�ؤونه �أو حقوقه �أو التزاماته �أو خ�صومه؛
(هـ) ا�سناد مهمة �إدارة �أو ت�صريف كل �أو بع�ض �أ�صول املدين الكائنة يف هذه الدولة
�إىل املمثل الأجنبي �أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر تعينه املحكمة؛
(و) متديد مفعول االنت�صاف املمنوح مبوجب الفقرة ( )1من املادة 19؛

(ز) منح �أي انت�صاف ا�ضايف قد يكون متاحا لـ [تدرج �صفة ال�شخ�ص �أو الهيئة التي
تدي ��ر عملي ��ة الت�صفي ��ة �أو �إع ��ادة التنظيم مبوجب قانون الدول ��ة امل�شرتعة] مبوجب قوانني هذه
الدولة.
 -2بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي �أو غري رئي�سي ،يجوز للمحكمة �أن تعهد �إىل
املمثل الأجنبي بناء على طلبه �أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر تعينه املحكمة ،بتوزيع كل �أو بع�ض �أ�صول
املدي ��ن الكائن ��ة يف ه ��ذه الدول ��ة ،ب�شرط �أن تكون املحكم ��ة مطمئنة �إىل �أن م�صالح الدائنني يف
هذه الدولة حتظى باحلماية الكافية.
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 -3عن ��د من ��ح االنت�ص ��اف مبوجب هذه املادة �إىل ممثل �إجراء �أجنبي غري رئي�سي ،ال
بد �أن تكون املحكمة مطمئنة �إىل �أن االنت�صاف يتعلق ب�أ�صول تدار ،مبوجب قانون هذه الدولة،
�ضمن الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي� ،أو �أنه يت�صل مبعلومات مطلوبة يف هذا الإجراء الأجنبي
غري الرئي�سي.

املادة  -22حماية الدائنني وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني
 -1ل ��دى من ��ح �أو رف� ��ض االنت�ص ��اف مبوجب امل ��ادة � 19أو � ،21أو لدى تعديل �أو �إنهاء
االنت�صاف مبوجب الفقرة  3من هذه املادة ،يجب على املحكمة �أن تت�أكد من �أن م�صالح الدائنني
وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن يف ذلك املدين ،حتظى بحماية كافية.
 -2يج ��وز للمحكم ��ة �أن تخ�ض ��ع االنت�ص ��اف املمنوح مبوجب امل ��ادة � 19أو  ،21ملا تراه
منا�سبا من �شروط.
 -3يج ��وز للمحكم ��ة ،بناء عل ��ى طلب املمثل الأجنبي �أو �شخ�ص ت�ض ّرر من االنت�صاف
املمنوح مبوجب املادة � 19أو � ،21أو بناء على مبادرة منها� ،أن تعدل �أو تنهي هذا االنت�صاف.

املادة  -23الدعاوى الرامية �إىل تفادي الأفعال ال�ضارة بالدائنني
 -1عن ��د االع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنب ��ي ،يح ��ق للممثل الأجنب ��ي بحكم و�ضع ��ه �أن يقيم
[ي�ش ��ار �إىل �أن ��واع الدع ��اوى الرامي ��ة �إىل اجتن ��اب �أو �إبط ��ال الأفع ��ال ال�ض ��ارة بالدائن�ي�ن،
املتاح ��ة يف ه ��ذه الدول ��ة ل�شخ� ��ص �أو هيئ ��ة تن ��اط به ��ا �أو ب ��ه �إدارة عملي ��ة �إع ��ادة التنظي ��م
�أو الت�صفية].
 -2عندما يكون الإجراء الأجنبي �إجراء �أجنبيا غري رئي�سي ،ال بد �أن تكون املحكمة
مطمئنة �إىل �أن الدعوى تتعلق ب�أ�صول تدار ،مبوجب قانون هذه الدولة� ،ضمن الإجراء الأجنبي
غري الرئي�سي.

املادة  -24تدخّ ل املمثل الأجنبي يف الإجراءات
يف هذه الدولة
مبجرد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي ،يجوز للممثل الأجنبي �أن يتدخل يف �أي �إجراءات يكون
املدين طرفا فيها� ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لهذه الدولة.
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الف�صل الرابع -التعاون مع املحاكم الأجنبية واملمثلني الأجانب
املادة  -25التعاون واالت�صال املبا�شر بني حمكمة هذه الدولة
واملحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب
 -1يف امل�سائ ��ل امل�ش ��ار �إليه ��ا يف امل ��ادة  ،1تتع ��اون املحكم ��ة �إىل �أق�ص ��ى ح ��د
ممك ��ن م ��ع املحاك ��م الأجنبي ��ة �أو املمثل�ي�ن الأجان ��ب� ،إم ��ا مبا�ش ��رة �أو عن طريق [ت ��درج �صفة
ال�شخ� ��ص �أو الهيئ ��ة الت ��ي تدي ��ر عملي ��ة �إع ��ادة التنظي ��م �أو الت�صفي ��ة مبوج ��ب قان ��ون الدولة
امل�شرتعة].
 -2يح ��ق للمحكم ��ة االت�ص ��ال مبا�شرة باملحاك ��م الأجنبية �أو املمثلني الأجانب �أو طلب
املعلومات �أو امل�ساعدة املبا�شرة منهما.

املادة  -26التعاون واالت�صال املبا�شر بني
[تدرج �صفة ال�شخ�ص �أو الهيئة التي تدير عملية �إعادة التنظيم
�أو الت�صفية مبوجب قانون الدول امل�شرتعة]
وبني املحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب
 -1يف امل�سائ ��ل امل�ش ��ار �إليه ��ا يف امل ��ادة  ،1يتع ��اون [ت ��درج �صف ��ة ال�شخ� ��ص �أو
الهيئ ��ة الت ��ي تدي ��ر عملي ��ة �إع ��ادة التنظي ��م �أو الت�صفي ��ة مبوجب قان ��ون الدول ��ة امل�شرتعة] يف
ممار�س ��ة وظائف ��ه وحت ��ت �إ�ش ��راف املحكم ��ة �إىل �أق�ص ��ى حد ممك ��ن ،مع املحاك ��م الأجنبية �أو
املمثلني الأجانب.
 -2يحق لـ [تدرج �صفة ال�شخ�ص �أو الهيئة التي تدير عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية
مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة] ،يف ممار�سة وظائفه وحتت �إ�شراف املحكمة ،االت�صال املبا�شر
باملحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب.

املادة � -27أ�شكال التعاون
يجوز �إقامة التعاون امل�شار �إليه يف املادتني  25و 26ب�أي و�سيلة منا�سبة ،مبا يف ذلك:
(�أ) تعيني �شخ�ص �أو هيئة للت�صرف بناء على توجيهات املحكمة؛
(ب) �إبالغ املعلومات ب�أي و�سيلة تعتربها املحكمة منا�سبة؛
(ج) تن�سيق �إدارة �أ�صول املدين و�ش�ؤونه والإ�شراف عليها؛

14

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود مع دليل اال�شرتاع والتف�سري

(د) موافقة املحاكم على االتفاقات املتعلقة بتن�سيق الإجراءات �أو قيامها بتنفيذها؛
(هـ) التن�سيق بني الإجراءات املتزامنة املتعلقة باملدين ذاته؛
(و) [يجوز للدولة امل�شرتعة �أن ت�ضيف قائمة ب�أ�شكال �أو �أمثلة �إ�ضافية للتعاون].

الف�صل اخلام�س -الإجراءات املتزامنة
املادة  -28بدء �إجراء مبوجب [حتدد القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] بعد االعرتاف
ب�إجراء �أجنبي رئي�سي
بع ��د االع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنبي رئي�سي ،ال يجوز بدء �إجراء مبوجب [حتدد القوانني ذات
ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] �إال �إذا كانت للمدين �أ�صول يف هذه الدولة؛ وتقت�صر �آثار
هذا الإجراء على �أ�صول املدين الكائنة يف هذه الدولة ،ويجوز �أي�ضا ،بالقدر ال�ضروري لتنفيذ
التعاون والتن�سيق مبوجب املواد  25و 26و� ،27أن ي�شمل ذلك �أ�صول املدين الأخرى التي ينبغي
ادارتها يف نطاق هذا الإجراء مبوجب قانون هذه الدولة.

املادة  -29التن�سيق بني �إجراء مبوجب [حتدد القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] و�إجراء �أجنبي
عندما يكون هناك تزامن بني �إجراء �أجنبي و�إجراء مبوجب [حتدد القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] بخ�صو�ص املدين ذاته ،ت�سعى املحكمة لتحقيق التعاون والتن�سيق
مبوجب املواد  25و 26و ،27ويف هذه احلالة ينطبق ما يلي:
(�أ) عندم ��ا يتخ ��ذ الإج ��راء يف هذه الدول ��ة يف الوقت الذي يودع فيه طلب لالعرتاف
بالإجراء الأجنبي،
‘  ’1ف� �� ّإن �أي انت�ص ��اف مين ��ح مبوجب امل ��ادة  19و 21ال بد �أن يكون مت�سقا مع
الإجراء يف هذه الدولة؛
‘�  ’2إذا اع�ت�رف بالإج ��راء الأجنب ��ي يف ه ��ذه الدول ��ة على �أنه �إج ��راء �أجنبي
رئي�سي ،ال تنطبق �أحكام املادة 20؛
(ب) عندم ��ا يب ��د�أ الإج ��راء يف ه ��ذه الدول ��ة بعد االعرتاف بالإج ��راء الأجنبي �أو بعد
�إيداع طلب لالعرتاف به،
‘  ’1تعيد املحكمة النظر يف �أي انت�صاف �سار مبوجب املادة � 19أو  ،21ويحق
له ��ا �أن تعدل ��ه �أو تنهي ��ه �إذا ثب ��ت لديه ��ا �أنه ال يت�سق م ��ع الإجراء يف هذه
الدولة؛

اجلزء الأول -قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود

15

‘  ’2و�إذا كان الإج ��راء الأجنب ��ي �إج ��راء �أجنبيا رئي�سيا ،تعدل املحكمة �أو تنهي
مبوجب الفقرة  1من املادة  ،20الوقف والتعليق امل�شار �إليهما يف الفقرة
 2من املادة � ،20إذا ثبت �أنهما غري مت�سقني مع الإجراء يف هذه الدولة؛
(ج) عندم ��ا تق� � ّرر املحكم ��ة من ��ح انت�صاف ملمثل �إج ��راء �أجنبي غري رئي�سي �أو متديد
هذا االنت�صاف �أو تعديله ،ف� ّإن عليها �أن تت�أكد من �أن االنت�صاف يتعلق ب�أ�صول ينبغي ادارتها،
طبق ��ا لقان ��ون ه ��ذه الدول ��ة ،يف �إطار الإج ��راء الأجنبي غري الرئي�س ��ي� ،أو �أنه يخ�ص املعلومات
املطلوبة يف هذا الإجراء.

املادة  -30التن�سيق بني �أكرث من �إجراء �أجنبي واحد
يف امل�سائل امل�شار �إليها يف املادة  ،1بخ�صو�ص وجود �أكرث من �إجراء �أجنبي واحد ب�ش�أن
املدي ��ن ذات ��ه ،ت�سع ��ى املحكم ��ة لتحقيق التعاون والتن�سيق مبوجب امل ��واد  25و 26و ،27ويف هذه
احلالة ينطبق ما يلي:
(�أ)  �أي انت�ص ��اف مين ��ح مبوج ��ب املادة � 19أو  21ملمثل �إجراء �أجنبي غري رئي�سي بعد
االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي ،ال بد �أن يكون مت�سقا مع الإجراء الأجنبي الرئي�سي؛
(ب) �إذا اعرتف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي بعد طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي غري رئي�سي
�أو بعد �إيداع طلب لالعرتاف به ،تعيد املحكمة النظر يف �أي انت�صاف �سار مبوجب املادة � 19أو
 ، 21ويحق لها تعديل �أو �إنهاء هذا االنت�صاف �إذا ثبت لديها �أنه ال يت�سق مع الإجراء الأجنبي
الرئي�سي؛
(ج) �إذا اعرتف ب�إجراء �أجنبي غري رئي�سي �آخر ،بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي غري
رئي�س ��ي ،ف� �� ّإن للمحكم ��ة �أن متن ��ح االنت�ص ��اف �أو تعدلـ ��ه �أو تنهيه من �أجل تي�س�ي�ر التن�سيق بني
الإجراءات.

املادة  -31افرتا�ض الإع�سار ا�ستنادا �إىل االعرتاف
ب�إجراء �أجنبي رئي�سي
لأغرا�ض بدء �إجراء مبوجب [حتدد القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدول امل�شرتعة]،
يعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي دليال على �أن املدين مع�سر� ،إذا مل يوجد دليل ينفي ذلك.

املادة  -32قاعدة دفع املبالغ يف �إطار الإجراءات املتزامنة
دون م�سا� ��س باملطالب ��ات املكفول ��ة ب�ضمان ��ات �أو احلق ��وق العينية ،ال يج ��وز للدائن الذي
تلق ��ى ج ��زءا م ��ن املبل ��غ فيم ��ا يتعلق مبطالبة لـه يف �إج ��راء اتخذ طبقا لقان ��ون يتعلق بالإع�سار
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يف دول ��ة �أجنبي ��ة� ،أن يتلق ��ى مبلغ ��ا يدف ��ع ع ��ن نف� ��س املطالب ��ة يف �إجراء يتخ ��ذ مبوجب [تدرج
�أ�سم ��اء القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدول ��ة امل�شرتعة] فيما يتعل ��ق باملدين ذاته ،طاملا
كان املبل ��غ املدف ��وع للدائن�ي�ن الآخري ��ن م ��ن نف� ��س الرتبة �أق ��ل ن�سبيا من املبلغ ال ��ذي قد تلقاه
الدائن بالفعل.

اجلزء الثاين

دليل ا�شرتاع وتف�سري قانون
الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود

دليل ا�شرتاع وتف�سري قانون
الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
�أو ًال -الغر�ض من القانون النموذجي ومن�ش�ؤه
�ألف -الغر�ض من القانون النموذجي
�  -1أُع� � َّد قان ��ون الأون�سي�ت�رال النموذج ��ي ب�ش�أن الإع�سار عرب احل ��دود ،الذي اعتُمد يف عام
 ،1997بغية م�ساعدة الدول على تزويد قوانينها ب�ش�أن الإع�سار ب�إطار حديث ومت�سق ومن�صف
ملعاجل ��ة ح ��االت تطبي ��ق �إجراءات الإع�سار عرب احلدود مبزيد من الفعالية على املدينني الذين
يعانون من �ضائقة مالية �شديدة �أو املع�سرين .وي�شمل ذلك احلاالت التي يكون فيها لدى املدين
املع�س ��ر موج ��ودات (�أ�ص ��ول) يف �أك�ث�ر م ��ن دولة واح ��دة �أو التي يكون فيه ��ا بع�ض دائني املدين
غ�ي�ر منتم�ي�ن �إىل الدول ��ة الت ��ي تتخذ فيها �إجراءات الإع�س ��ار .ومن حيث املبد�أُ ،يتوقع �أن تكون
للإج ��راءات اجلاري ��ة يف مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية للمدين امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن �إدارة �إع�سار
املدين بغ�ض النظر عن عدد الدول التي لدى املدين فيها موجودات ودائنون ،وذلك رهنا باتّباع
�إجراءات تن�سيق منا�سبة للوفاء باالحتياجات املحلية.
ويج�سد القانون النموذجي ممار�سات متّبعة يف �ش�ؤون الإع�سار عرب احلدود ،تتم ّيز بها
-2
ّ
نظ ��م الإع�س ��ار احلديث ��ة الكف� ��ؤة .ومن ّثم ف� َّإن ال ��دول التي ت�شرتع القان ��ون النموذجي �ستدخل
�إ�ضاف ��ات وحت�سين ��ات مفي ��دة يف �أنظم ��ة الإع�س ��ار الوطني ��ة ُمع� � َّدة حلل امل�شاكل الت ��ي تن�ش�أ يف
ٍ
ت�شريعات ت�ستند �إىل القانون
حاالت الإع�سار عرب احلدود .وت َُ�س ِّلم الدول ،من خالل اعتمادها
النموذج ��ي ،ب�أ َّن ��ه ق ��د يتع�َّينَنَّ تعديل بع�ض قوانني الإع�س ��ار �أو ب�أنَّه يحتمل �أن تكون هذه القوانني
قد ُع ِّدلت لال�ستجابة للمعايري املعرتف بها دولي ًا.
 -3ويراعي القانون النموذجي الفوارق بني القوانني الإجرائية الوطنية وال ي�سعى �إىل توحيد
يقدم �إطارا للتعاون بني الواليات الق�ضائية ،ويتيح حلوال ت�ساعد
جوه ��ري لقوان�ي�ن الإع�س ��ار؛ بل ِّ
ً
موحد حيال الإع�سار عرب احلدود
بع ��دة طرائ ��ق متوا�ضع ��ة ،ولكنه ��ا مهمة �أي�ضا ،على اتِّباع نهج َّ
وتي�سره وتعزِّ زه .وت�شمل هذه احللول ما يلي:
ِّ
19
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(�أ) توف�ي�ر ال�سب ��ل لل�شخ� ��ص املعني ب�إدارة �إجراء �إع�س ��ار �أجنبي ("املمثل الأجنبي")
للو�ص ��ول �إىل حماك ��م الدول ��ة امل�شرتع ��ة )1(،وم ��ن ثم ال�سماح للممثل الأجنب ��ي بالتما�س "مهلة"
م�ؤقت ��ة ،و�إتاح ��ة املج ��ال للمحاكم يف الدول ��ة امل�شرتعة لكي تقرر ما هو مطلوب من تن�سيق فيما
ب�ي�ن االخت�صا�ص ��ات الق�ضائي ��ة �أو من �سب ��ل االنت�صاف الأخرى لت�صريف �ش� ��ؤون الإع�سار على
النحو الأمثل؛
(ب) حتديد الوقت الذي ينبغي فيه "االعرتاف" ب�إجراء �إع�سار �أجنبي والتبعات التي
ميكن �أن ترتتب على هذا االعرتاف؛
(ج) توفري نظام �شفاف بخ�صو�ص حق الدائنني الأجانب يف �أن يبد�أوا �إجراء �إع�سار
يف الدولة امل�شرتعة �أو يف �أن ي�شاركوا يف مثل هذا الإجراء؛
(د) �إتاحة املجال للمحاكم يف الدولة امل�شرتعة للتعاون مبزيد من الفعالية مع املحاكم
الأجنبية ومع املمثلني الأجانب املعنيني ب�ش�أن �أو �آخر من �ش�ؤون �إجراء الإع�سار؛
(هـ) ال�سماح للمحاكم يف الدولة امل�شرتعة وللأ�شخا�ص املعنيني ب�إدارة �إجراءات الإع�سار
يف الدولة امل�شرتعة بالتما�س امل�ساعدة من اخلارج؛
(و) الن�ص على االخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم وو�ضع قواعد للتن�سيق يف احلاالت التي
يتزامن فيها �إجراء �إع�سار يف الدولة امل�شرتعة مع �إجراء �إع�سار يف دولة �أجنبية؛
(ز) و�ضع قواعد للتن�سيق بني �سبل االنت�صاف املمنوحة يف الدولة امل�شرتعة مل�ساعدة
اثنني �أو �أكرث من �إجراءات الإع�سار التي قد جتري يف دول �أجنبية بخ�صو�ص املدين نف�سه.
 -4والواليات الق�ضائية التي يتعني عليها حاليا �أن تعالج عددا كبريا من ق�ضايا الإع�سار عرب
احلدود ،وكذلك الواليات الق�ضائية التي تود �أن تكون على �أهبة اال�ستعداد ملواجهة االحتماالت
املتزايدة لن�شوء ق�ضايا للإع�سار عرب احلدود لديها� ،سوف جتد يف القانون النموذجي مرجعا
�أ�سا�سيا لو�ضع �إطار فعال للتعاون عرب احلدود.

باء -من�ش�أ القانون النموذجي
يج�سد ا�ستم ��رار تو�سع التجارة واال�ستثمار على
َّ �  -5إن تزاي ��د ح ��االت الإع�س ��ار عرب احلدود ّ
ال�صعيد العاملي .بيد � َّأن قوانني الإع�سار الوطنية مل ت�ستطع ب�صفة عامة م�سايرة هذا االجتاه،
وكث�ي�را م ��ا تك ��ون قا�ص ��رة ع ��ن معاجلة الق�ضاي ��ا ذات الطابع عرب احلدودي .وكث�ي�را ما ي�ؤدي
ذلك �إىل اتّباع ُنهج قانونية قا�صرة وغري متجان�سة ،مما يعرقل �سبيل �إنقاذ املن�ش�آت التجارية
( )1ت�ش�ي�ر عب ��ارة "الدول ��ة امل�شرتع ��ة" �إىل الدول ��ة التي �سنّت ت�شريعات ا�ستن ��اد ًا �إىل القانون النموذجي .وما مل
ُيذكر خالف ذلك ،ي�ستعمل ذلك امل�صطلح يف دليل اال�شرتاع والتف�سري للإ�شارة �إىل الدولة التي تتلقى طلب ًا مبقت�ضى
القانون النموذجي.
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الت ��ي تواج ��ه �صعوب ��ات مالي ��ة ،وال يف�ض ��ي �إىل �إدارة ح ��االت الإع�س ��ار عرب احل ��دود ب�إن�صاف
وكف ��اءة ،ويح ��ول دون حماي ��ة موج ��ودات املدين املع�سر من التبدد ،ومين ��ع من زيادة قيمة تلك
املوج ��ودات �إىل �أق�ص ��ى ح ��د ممك ��ن .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن انع ��دام �إمكانية التنب�ؤ يف معاجلة
ق�ضاي ��ا الإع�س ��ار ع�ب�ر احلدود ميكن �أن يع ��وق تدفق ر�ؤو�س الأموال ويثبط الرغبة يف اال�ستثمار
عرب احلدود.
 -6وم ��ن امل�ش ��اكل الآخ ��ذة يف التزاي ��د ،من حيث التواتر واحلجم مع ��ا ،االحتيال الذي يلج�أ
�إلي ��ه املدين ��ون املع�س ��رون ،وخ�صو�ص ��ا ب�إخفاء املوج ��ودات �أو بتحويلها �إىل نط ��اق اخت�صا�صات
ق�ضائي ��ة �أجنبي ��ة .كم ��ا � َّأن تراب ��ط الع ��امل احلديث يجعل ذلك التحايل �أ�سه ��ل ت�صورا وتنفيذا.
وق ��د �صمم ��ت �آلي ��ات التع ��اون ع�ب�ر احلدود الت ��ي ين�شئها القان ��ون النموذج ��ي للت�صدي لذلك
االحتيال الدويل.
 -7ولي� ��س هن ��اك �س ��وى عدد حم ��دود من البلدان التي لديها �إط ��ار ت�شريعي ملعاجلة ق�ضايا
الإع�سار عرب احلدود ي�صلح لتلبية احتياجات التجارة واال�ستثمار الدوليني .وبالنظر �إىل عدم
وج ��ود �إط ��ار ت�شريع ��ي �أو تعاهدي حمدد ملعاجلة ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،ت�ستخدم تقنيات
ومفاهيم خمتلفة منها ما يلي :تطبيق املحاكم مبد�أ املجاملة الق�ضائية يف نطاق االخت�صا�صات
الق�ضائية التي تتبع القانون العام؛ و�إ�صدار �أوامر متكينية لأغرا�ض متكافئة يف االخت�صا�صات
الق�ضائي ��ة الت ��ي تتب ��ع القانون امل ��دين؛ و�إنفاذ الأوامر الأجنبية املتعلق ��ة بالإع�سار اعتمادا على
الت�شريع ��ات اخلا�ص ��ة ب�إنف ��اذ الأح ��كام الق�ضائي ��ة الأجنبية؛ وكذلك اتب ��اع �أ�ساليب مثل ر�سائل
التفوي�ض االلتما�سي عند طلب امل�ساعدة الق�ضائية.
 -8ويالحظ � َّأن النهوج التي ت�ستند ح�صر ًا �إىل مبد�أ املجاملة الق�ضائية �أو الأوامر التمكينية
ال تتيح نف�س درجة التنب�ؤ والع َول التي ميكن �أن تتيحها ت�شريعات حمددة ،على غرار تلك الواردة
يف القان ��ون النموذج ��ي بخ�صو�ص التعاون الق�ضائي ،واالع�ت�راف ب�إجراءات الإع�سار الأجنبية،
وال�سبل املتاحة لو�صول املمثلني الأجانب �إىل املحاكم .ومن ذلك مثال �أنه يف نظام قانوين معني،
قد تقت�صر الت�شريعات العامة ب�ش�أن االعرتاف املتبادل بالأحكام الق�ضائية ،مبا يف ذلك الأوامر
التمكيني ��ة ،عل ��ى �إنف ��اذ �أحكام ق�ضائية حم َّددة خا�صة مببالغ مالية �أو �أوامر زجرية يف نزاعات
ب�ي�ن طرف�ي�ن ،م�ستبعدة بذل ��ك القرارات اخلا�صة با�ستهالل �إج ��راءات ق�ضايا �إع�سار جماعية.
وعالوة على ذلك ،قد ال يدرج االعرتاف ب�إجراءات الإع�سار الأجنبية يف عداد االعرتاف بـ"حكم
ق�ضائي �أجنبي" ،وذلك مثال �إذا اعترب الأمر الأجنبي اخلا�ص بالإفال�س جمرد �إعالن عن و�ضع
املدين� ،أو �إذا مل يعترب الأمر نهائيا.
 -9وبق ��در م ��ا يك ��ون هن ��اك افتق ��ار �إىل االت�صال والتن�سي ��ق فيما بني املحاك ��م وامل�س�ؤولني
الإداري�ي�ن م ��ن االخت�صا�صات الق�ضائية املعنية ،ت ��زداد احتماالت تعر�ض املوجودات للتبديد �أو
الإخفاء بوا�سطة االحتيال ،ورمبا ت�صفى دون اكرتاث ملا قد يكون هناك من حلول �أكرث جدوى.
ونتيجة لذلك ،ال تحُ د قدرة الدائنني على حت�صيل املبالغ فح�سب ،بل تق َّل�ص �أي�ضا �إمكانية �إنقاذ
املن�ش� ��آت التجاري ��ة ال�سليم ��ة مالي ��ا و�إنقاذ الوظائف معها .وعل ��ى العك�س من ذلك ،ف� ّإن ت�ضمني
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الت�شريعات الوطنية �آليات لإدارة حاالت الإع�سار عرب احلدود على نحو من�سق ميكن من اعتماد
حلول معقولة وجمدية تخدم امل�صالح الف�ضلى للدائنني واملدينني مع ًا؛ وبناء على ذلك ف� ّإن وجود
تلك الآليات يف �إطار قانون دولة ما يعترب مفيدا لال�ستثمار والتجارة الأجنبيني يف تلك الدولة.
 -10وي�ضع القانون النموذجي يف احل�سبان النتائج التي انتهت �إليها جهود دولية �أخرى ،وهي
ت�شم ��ل املفاو�ض ��ات الت ��ي انبثق ��ت عنها الئح ��ة املجل�س الأوروبي رق ��م  2000/1346امل�ؤرخة 29
�أيار/ماي ��و  2000ب�ش� ��أن �إج ��راءات الإع�سار ("الئحة املجل�س الأوروب ��ي") ،واالتفاقية الأوروبية
ب�ش� ��أن جوان ��ب دولية مع ّينة للإفال�س (لعام  )2(،)1990ومعاهدتي مونتيفيديو للقانون التجاري
ال ��دويل (لعام ��ي  1889و ،)1940واالتفاقي ��ة املتعلقة بالإفال� ��س املربمة بني دول �شمايل �أوروبا
()3
(لعام  )1933وكذلك اتفاقية القانون الدويل اخلا�ص ("مدونة بو�ستامانتة") (لعام .)1928
وت�شم ��ل املقرتح ��ات املقدم ��ة م ��ن املنظمات غري احلكومية ،والتي و�ضع ��ت يف االعتبار ،القانون
النموذج ��ي للتع ��اون يف ق�ضاي ��ا الإع�س ��ار عل ��ى ال�صعيد الدويل وامليثاق اخلا� ��ص بالإع�سار عرب
احلدود ،اللذين �صاغتهما اللجنة ياء ال�سابقة (املعنية بالإع�سار) التابعة لق�سم قانون الأعمال
()4
التجارية يف الرابطة الدولية لنقابات املحامني.
 -11وتن�شئ الئحة املجل�س الأوروبي داخل االحتاد الأوروبي نظام ًا لإدارة �ش�ؤون الإع�سار عرب
احلدود بخ�صو�ص احلاالت التي يكون فيها مركز م�صالح املدين الرئي�سية قائم ًا يف دولة ع�ضو
يف االحت ��اد الأوروب ��ي .وال تتن ��اول الالئحة �ش� ��ؤون الإع�سار عرب احلدود التي تتجاوز نطاق دولة
ع�ضو يف االحتاد الأوروبي فتمتد �إىل دولة غري ع�ضو فيه .ومن ثم ف� ّإن القانون النموذجي يتيح
للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي نظام ًا تكميلي ًا ذا قيمة عملية كبرية� ،إذ يعالج حاالت كثرية
للتعاون ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ال ت�شملها الئحة املجل�س الأوروبي.

جيم -الأعمال التح�ضريية واالعتماد
 -12لق ��د ا�ستهل ��ت هذا امل�شروع جلن ��ة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (الأون�سيرتال)
بالتعاون الوثيق مع الرابطة الدولية لأخ�صائيي �إعادة الهيكلة والإع�سار والإفال�س (الإن�سول).
وا�ستف ��اد امل�ش ��روع م ��ن م�شورة خرباء الإن�سول �أثناء جميع مراحل الأعمال التح�ضريية .وعالوة
عل ��ى ذل ��ك ،ق َّدم ��ت اللجن ��ة ياء (املعنية بالإع�س ��ار) التابعة لق�سم قان ��ون الأعمال التجارية يف
الرابطة الدولية لنقابات املحامني امل�ساعد َة اال�ست�شاري َة �أثناء �صياغة القانون.
 -13وقب ��ل �أن تق� � ِّرر الأون�سي�ت�رال اال�ضطالع ب�أعمال ب�ش� ��أن الإع�سار عرب احلدود ،عقدت مع
الإن�س ��ول ملتقي�ي�ن دولي�ي�ن للممار�س�ي�ن القانونيني املعنيني ب�ش�ؤون الإع�س ��ار والق�ضاة وامل�س�ؤولني
( )2جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم .136
( )3ع�صبة الأمم ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،86الرقم .1950
( )4الوثيقت ��ان متاحتان على املوقع التايل ( www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/396/1522.htmlاطلع
على املوقع لآخر مرة يف � 1آب�/أغ�سط�س .)2013
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احلكوميني وممثلي قطاعات مهتمة �أخرى )5(.وكان مفاد االقرتاح النا�شئ عن هذين امللتقيني
�أن ��ه ينبغ ��ي �أن يقت�ص ��ر العم ��ل الذي ت�ضطل ��ع به الأون�سيرتال على حتقي ��ق هدف حمدود ولكنه
مفي ��د وه ��و تي�س�ي�ر التعاون الق�ضائي و�إتاحة �سبل الو�صول �إىل املحاكم ملمثلي الإع�سار الأجانب
واالعرتاف ب�إجراءات الإع�سار الأجنبية.
 -14وعندما ق َّررت الأون�سيرتال يف عام � 1995إعداد �صك قانوين يتعلق بالإع�سار عرب احلدود،
عهدت مبهمة القيام بهذا العمل �إىل الفريق العامل املعني بقانون الإع�سار ،وهو �إحدى الهيئات
خ�ص�ص الفريق العامل �أربع دورات كل منها ملدة �أ�سبوعني
الفرعية التابعة للأون�سيرتال )6(.وقد ّ
()7
للعمل يف هذا امل�شروع.
 -15ويف �آذار/مار�س  ،1997عقد اجتماع دويل �آخر للممار�سني القانونيني بغية مناق�شة م�شروع
الن� ��ص ب�صيغت ��ه الت ��ي �أعدها الفريق العامل .وقد ارت�أى امل�شاركون يف االجتماع (وكان معظمهم
م ��ن الق�ض ��اة وامل�س�ؤول�ي�ن الإداريني الق�ضائيني وامل�س�ؤولني احلكومي�ي�ن) ب�صفة عامة � َّأن القانون
()8
النموذجي �سيحقق عند ا�شرتاعه حت�سن ًا هام ًا يف معاجلة ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود.
 -16ثم �أجريت املفاو�ضات النهائية ب�ش�أن م�شروع الن�ص �أثناء الدورة الثالثني للأون�سيرتال،
التي عقدت يف فيينا من � 12إىل � 30أيار/مايو  .1997واعتمدت الأون�سيرتال القانون النموذجي
بتواف ��ق الآراء يف � 30أيار/ماي ��و  )9(.1997وق ��د �ش ��ارك يف م ��داوالت اللجن ��ة والفري ��ق العامل،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ال� �ـ 36دول� � ًة ع�ض ��و ًا يف الأون�سيرتال ،ممثلو  40دول ��ة ب�صفة مراقب و 13منظمة
دولي ��ة .وبع ��د ذل ��ك ،اعتمدت اجلمعية العامة الق ��رار  158/52امل�ؤرخ  15كانون الأول/دي�سمرب
( 1997انظر املرفق) ،الذي �أعربت فيه عن تقديرها للأون�سيرتال النتهائها من و�ضع القانون
النموذجي واعتمادها �إياه.
( )5كان امللتقى الأول هو امللتقى امل�شرتك بني الأون�سيرتال والرابطة الدولية لأخ�صائيي �إعادة الهيكلة والإع�سار
والإفال� ��س (الإن�س ��ول) ب�ش� ��أن الإع�س ��ار عرب احلدود (فيين ��ا� 17 ،إىل  19ني�سان�/أبري ��ل ( )1994لالطالع على تقرير
امللتق ��ى انظ ��ر الوثيق ��ة  A/CN.9/398واملوق ��ع http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html؛
ولالطالع على وقائع امللتقى ،انظر International Insolvency Review, Special Conference Issue, vol. 4, 1995؛ ولالطالع
عل ��ى �آراء الأون�سي�ت�رال ب�ش� ��أن امللتق ��ى ،انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،ال ��دورة التا�سعة والأربعون ،امللحق رقم
 ،)A/49/17( 17الفق ��رات � .)222-215أم ��ا امللتق ��ى الث ��اين ،الذي نظم ال�ستجالء �آراء الق�ضاة ،فكان امللتقى الق�ضائي
امل�شرتك بني الأون�سيرتال والإن�سول ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود (تورنتو 22 ،و� 23آذار/مار�س ( )1995لالطالع على
تقري ��ر امللتق ��ى الق�ضائي ،انظر الوثيقة  A/CN.9/413واملوق ��ع _http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia
insolvency.html؛ ولالط�ل�اع عل ��ى �آراء الأون�سي�ت�رال ب�ش� ��أن امللتق ��ى الق�ضائي ،انظر الوثائق الر�سمي ��ة للجمعية العامة،
الدورة اخلم�سون ،امللحق رقم  ،)A/50/17( 17الفقرات .)393-382
( )6الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة اخلم�سون ،امللحق رقم  ،)A/50/17( 17الفقرتان  392و.393
( )7لالطالع على تقارير الفريق العامل ،انظر ما يلي :بالن�سبة للدورة الثامنة ع�شرة (فيينا 30 ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر �إىل  10ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)1995الوثيقة  A/CN.9/419وCorr.1؛ وللدورة التا�سعة ع�شرة (نيويورك� 1 ،إىل 12
ني�سان�/أبريل  ،)1996الوثيقة A/CN.9/422؛ وللدورة الع�شرين (فيينا� 7 ،إىل  18ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)1996الوثيقة
A/CN.9/433؛ ولل ��دورة احلادي ��ة والع�شري ��ن (نيوي ��ورك� 20 ،إىل  31كانون الثاين/يناي ��ر  ،)1997الوثيقة A/CN.9/435؛
وجميع هذه الوثائق متاحة على املوقع التايل.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups.html :
( )8عق ��د امللتق ��ى الق�ضائ ��ي الث ��اين املتع ��دد اجلن�سي ��ات وامل�شرتك ب�ي�ن الأون�سي�ت�رال والإن�سول ب�ش� ��أن الإع�سار
ع�ب�ر احل ��دود يف ني ��و �أورلين ��ز يوم ��ي  22و� 23آذار/مار� ��س  .1997وي ��رد عر� ��ض موج ��ز لأعم ��ال امللتق ��ى يف تقري ��ر
الأون�سي�ت�رال ع ��ن �أعم ��ال دورته ��ا الثالثني (فيين ��ا� 12 ،إىل � 30أيار/مايو ( )1997الوثائ ��ق الر�سمية للجمعية العامة،
ال ��دورة الثاني ��ة واخلم�س ��ون ،امللح ��ق رق ��م  ،)A/52/17( 17الفق ��رات  )22-17وتقرير امللتقى مت ��اح على املوقع التايل:
.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html
( )9لالط�ل�اع عل ��ى املناق�ش ��ة ،انظر تقري ��ر الأون�سيرتال عن �أعمال دورتها الثالث�ي�ن (الوثائق الر�سمية للجمعية
العامة ،الدورة الثانية واخلم�سون ،امللحق رقم  ،)A/52/17( 17الفقرات .)225-12
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ثانياً -الغر�ض من دليل اال�شرتاع والتف�سري
 -17ر�أت الأون�سي�ت�رال � َّأن القان ��ون النموذج ��ي �س ��وف يكون �أداة �أكرث فعالية �إذا كان م�شفوعا
موجهة يف املقام الأول �إىل الفروع
مبعلومات خلفية و�إي�ضاحية .ويف حني � َّأن تلك املعلومات �ستكون َّ
التنفيذية للحكومات و�إىل امل�ش ِّرعني الذين يقومون ب�إعداد التنقيحات الت�شريعية الالزمة ،ف�إنّها
متب�صرة مفي ��دة �إىل امل�س�ؤولني عن تف�سري القان ��ون النموذجي وتطبيقه،
�ستق � ِّ�دم �أي�ض� � ًا نظ ��رة ّ
كالق�ض ��اة( )10وغريه ��م م ��ن م�ستعمل ��ي ن�ص القانون مثل املمار�س�ي�ن واجلامعيني .كما ميكن �أن
ت�ساعد هذه املعلومات الدول على النظر يف الأحكام التي ينبغي تغيريها� ،إن وجدت ،لكي تتالءم
مع الظروف الوطنية اخلا�صة.
 -18وق ��د �أع� � َّدت الأمان ��ة دليل اال�شرتاع هذا امتثاال لطل ��ب الأون�سيرتال ال�صادر عند اختتام
دورته ��ا الثالث�ي�ن يف ع ��ام  .1997وهو ي�ستند �إىل املداوالت التي �أجرتها اللجنة والقرارات التي
اتخذتها يف تلك الدورة )11(،التي اعتمد فيها القانون النموذجي ،كما ي�ستند �إىل مداوالت الفريق
العام ��ل املعن ��ي بقان ��ون الإع�سار ،الذي قام بالأعم ��ال التح�ضريية .وبناء على طلب الأون�سيرتال
يف دورتها الثالثة والأربعني (ُ )12()2010نقح الدليل بغية �إدراج �إر�شادات �إ�ضافية ب�ش�أن تف�سري
وتطبي ��ق جوان ��ب خمت ��ارة م ��ن القانون النموذجي تتعلق بـ "مركز امل�صال ��ح الرئي�سية" .وت�ستند
التنقيح ��ات �إىل م ��داوالت الفري ��ق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) يف دوراته التا�سعة
والثالثني ( )2010والأربعني ( )2011واحلادية والأربعني ( )2012والثانية والأربعني ()2012
والثالث ��ة والأربع�ي�ن ( ،)2013وكذل ��ك مداوالت اللجنة يف دورتها ال�ساد�سة والأربعني (،)2013
واعتمدت اللجنة تلك التنقيحات بو�صفها "دليل ا�شرتاع وتف�سري قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود" يف  18متوز/يوليه .2013

ثالثاً -القانون النموذجي كو�سيلة للتوفيق بني القوانني
 -19القان ��ون النموذج ��ي ه ��و ن�ص ت�شريعي تو�صى الدول بدجمه يف قوانينها الوطنية .وخالفا
لالتفاقي ��ة الدولي ��ة ،ال يتطل ��ب القانون النموذجي من الدولة التي ت�شرتعه �إ�شعار الأمم املتحدة
�أو الدول الأخرى التي قد تكون ا�شرتعته هي �أي�ضا.

( )10قد ي�شمل م�صطلح "الق�ضاة" موظف ًا ق�ضائي ًا �أو �شخ�ص ًا �آخر ُيعينَّ ملمار�سة �صالحيات ق�ضائية �أو � ِّأي �سلطة
خمت�صة �أخرى لديها اخت�صا�ص ق�ضائي مبقت�ضى القوانني املحلية ب�ش�أن الإع�سار [التي ت�شرتع القانون النموذجي].
( )11الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية واخلم�سون ،امللحق رقم  ،)A/52/17( 17الفقرة .220
( )12الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة اخلام�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/65/17( 17الفقرة .259

اجلزء الثاين -دليل اال�شرتاع والتف�سري

25

�ألف -مرونة القانون النموذجي
 -20ق ��د تلج� ��أ الدول ��ة ،عند دمج ن�ص القان ��ون النموذجي يف نظامها القانوين� ،إىل تعديل �أو
ا�ستبع ��اد بع� ��ض �أحكام ��ه� .أ َّما يف حالة االتفاقية ،ف� َّإن �إمكانية جلوء الدول الأطراف �إىل �إدخال
تغيريات على الن�ص املوحد (ي�شار �إليها عادة با�سم "حتفظات") تكون �أ�ضيق من ذلك بكثري؛
فف ��ي بع� ��ض اتفاقي ��ات القانون التج ��اري خ�صو�ص ًاُ ،يعمد عاد ًة �إ َّما �إىل حظر التحفظات كلي ًا �أو
�إىل ال�سماح بتحفّظات مع ّينة فقط .واملرونة املت� ّأ�صلة يف � ِّأي قانون منوذجي مرغوب فيها بوجه
يرج ��ح فيها �أن ترغ ��ب الدولة يف �إجراء تعدي�ل�ات خمتلفة على
خا� ��ص يف تل ��ك احل ��االت الت ��ي َّ
الن� ��ص املوح ��د قب ��ل �أن تكون على ا�ستعداد ال�شرتاعه قانون ًا وطني ًا .وقد يكون بع�ض التعديالت
متوقع� � ًا وال �سيم ��ا عندم ��ا يكون الن�ص املوحد وثيق ال�صلة بالنظام الق�ضائي والنظام الإجرائي
الوطنيني (وهو ما ينطبق على قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود) .بيد
املرجح �أن
� َّأن هذا يعني �أي�ضا � َّأن درجة التوفيق التي تحُ قَّق ودرجة التيقن من هذا التوفيق من ّ
تك ��ون �أدن ��ى يف حال ��ة القان ��ون النموذجي منها يف حالة االتفاقية .لذلك ف�إنَّه بغية حتقيق درجة
ُمر�ضية من التوافق واليقني ،تُو�صى الدول باالقت�صار على �أقل قدر ممكن من التغيريات لدى
دمج قانون الأون�سيرتال النموذجي يف نظمها القانونية.

باء -قانون منوذجي يتوافق مع القوانني الوطنية املوجودة
 -21الق�صد من القانون النموذجي ،بنطاقه املق�صور على بع�ض اجلوانب الإجرائية يف حاالت
الإع�س ��ار ع�ب�ر احل ��دود ،ه ��و �أن ي�ؤخذ به باعتباره جزءا ال يتجز�أ من قانون الإع�سار املعمول به
يف الدولة امل�شرتعة .ويتجلى ذلك بطرائق ع ّدة:
(�أ)  � َّأن مق ��دار امل�صطلح ��ات القانوني ��ة اجلدي ��دة الت ��ي ميك ��ن �أن ي�ضيفه ��ا القان ��ون
النموذج ��ي �إىل القان ��ون القائ ��م حمدود .فامل�صطلحات القانونية اجلديدة خا�صة بال�سياق عرب
احلدودي ،مثل "الإجراء الأجنبي" و"املمثل الأجنبي" .ومن غري املرجح �أن تت�ضارب امل�صطلحات
امل�ستخدم ��ة يف القان ��ون النموذج ��ي مع امل�صطلحات امل�ستخدمة يف القانون القائم .وعالوة على
ذل ��ك ف�إ ّن ��ه حي ��ث يحتمل �أن يتباين التعبري امل�ستخدم من بلد �إىل بلد يعمد القانون النموذجي،
عو�ض ��ا ع ��ن ا�ستخ ��دام م�صطل ��ح معني� ،إىل بي ��ان معنى امل�صطلح ب�أحرف مائل ��ة داخل �أقوا�س
معقوفة ،ودعوة القائمني ب�صياغة ن�صو�ص القوانني الوطنية �إىل ا�ستخدام امل�صطلح املنا�سب؛
(ب) � َّأن القان ��ون النموذج ��ي يتي ��ح لل ��دول امل�شرتع ��ة �إمكانية املواءم ��ة بني االنت�صاف
النا�ش ��ئ ع ��ن االع�ت�راف ب�إجراء �أجنبي واالنت�ص ��اف املتاح يف �إجراء م�شابه يف القانون الوطني
(املادة )20؛
(ج) � َّأن االعرتاف ب�إجراءات �أجنبية ال مينع الدائنني املحليني من مبا�شرة �أو موا�صلة
�إجراءات �إع�سار جماعية يف الدولة امل�شرتعة (املادة )28؛
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(د) � َّأن االنت�ص ��اف املت ��اح ملمث ��ل �أجنبي يك ��ون رهن ًا بحماية الدائنني املحليني وغريهم
من الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن فيهم املدين ،من �أ�ضرار ال داعي لها؛ كما يكون االنت�صاف رهنا
باالمتث ��ال للمقت�ضي ��ات الإجرائي ��ة يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة ،وكذلك ا�شرتاطات الإ�شع ��ار الواجبة
التطبيق (املادة  22والفقرة  2من املادة )19؛
(ه� �ـ) � َّأن القان ��ون النموذج ��ي ي�ستبق ��ي �إمكاني ��ة ا�ستبع ��اد �أو تقيي ��د �أي ت�ص ��رف يكون
ل�صال ��ح الإج ��راء الأجنب ��ي ،مبا يف ذل ��ك االعرتاف بالإجراء ،على �أ�سا� ��س مراعاة االعتبارات
العلي ��ا لل�سيا�س ��ة العام ��ة ،و�إن كان م ��ن املتوق ��ع �أن يك ��ون اال�ستثن ��اء مبقت�ض ��ى ال�سيا�سة العامة
نادرا (املادة )6؛
(و) � َّأن القان ��ون النموذج ��ي م�ص ��وغ يف �ش ��كل ت�شريع منوذج ��ي يت�سم باملرونة ويراعي
النه ��وج املختلف ��ة امل َّتبع ��ة يف قوانني الإع�س ��ار الوطنية وكذلك امليول املتباين ��ة لدى الدول ب�ش�أن
التعاون والتن�سيق يف �ش�ؤون الإع�سار (املواد .)27-25
 -22وينبغ ��ي التح ِّل ��ي باملرون ��ة يف التوفيق بني القان ��ون النموذجي والنظام القانوين يف الدولة
امل�شرتعة مع �إيالء االعتبار الواجب ل�ضرورة احلفاظ على الوحدة يف تف�سريه (انظر الفقرتني
 106و� 107أدن ��اه) وكذل ��ك للمناف ��ع العائدة على الدول ��ة امل�شرتعة من اعتماد ممار�سات دولية
حديثة ومقبولة ب�صفة عامة يف �ش�ؤون الإع�سار .ومن ثم ف� َّإن من امل�ست�صوب تقليل حاالت احليد
عن الن�ص املوحد �إىل �أدنى حد .و�سوف ي�ساعد ذلك على جعل القوانني الوطنية �شفّافة بقدر
الإم ��كان بالن�سب ��ة للم�ستخدم�ي�ن الأجان ��ب (انظر �أي�ضا الفقرت�ي�ن  20و� 21أعاله) .ومن مزايا
التوحيد وال�شفافية م�ساعدة الدول امل�شرتعة على تو�ضيح �أ�سا�س القانون الوطني ب�ش�أن الإع�سار
عرب احلدود واحل�صول على تعاون دول �أخرى يف �ش�ؤون الإع�سار.
 -23و�إذا ق ��ررت الدول ��ة امل�شرتع ��ة �إدراج �أح ��كام القانون النموذج ��ي يف قانون وطني موجود
خا� ��ص بالإع�س ��ار ،ف�سيتع�ي�ن تعدي ��ل عن ��وان الأح ��كام امل�شرتعة تبع� � ًا لذل ��ك و�أن ي�ستعا�ض عن
عب ��ارة "قان ��ون" ،ال ��واردة يف عن ��وان القان ��ون النموذج ��ي ويف موا�ض ��ع خمتلف ��ة م ��ن ن�ص ��ه،
بالعبارة املالئمة.

رابعاً -ال�سمات الرئي�سية للقانون النموذجي
 -24ير ِّك ��ز ن� ��ص القان ��ون النموذج ��ي عل ��ى �أربعة عنا�ص ��ر رئي�سية ُح ِّددت خ�ل�ال الدرا�سات
وامل�شاورات التي جرت يف مطلع الت�سعينيات قبل التفاو�ض ب�ش�أن القانون النموذجي ،باعتبارها
التو�صل �إىل اتفاق دويل عليها ،وهي التالية:
جماالت من املحتمل ُّ
(�أ) تي�س�ي�ر �سب ��ل و�ص ��ول ممثلي �إج ��راءات الإع�سار الأجنبي ��ة والدائنني �إىل املحاكم
املحلية وال�سماح ملمثلي الإجراءات املحلية بالتما�س امل�ساعدة من �أماكن �أخرى؛
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(ب) االعرتاف ببع�ض الأوامر التي ت�صدرها حماكم �أجنبية؛
(ج) توفري �سبل انت�صاف للم�ساعدة يف الإجراءات الأجنبية؛
(د) تي�س�ي�ر التع ��اون ب�ي�ن حماكم الدول مو�ضع موج ��ودات املدين وتن�سيق الإجراءات
املتزامنة.

�ألف� -سبل الو�صول �إىل املحاكم
 -25تتناول الأحكام املتعلقة ب�سبل الو�صول �إىل املحاكم جوانب الإع�سار عرب احلدود يف الداخل
واخلارج على ال�سواء .وفيما يتعلق بجوانب الإع�سار يف اخلارج تخ ّول املادة  5ال�شخ�ص املعني �أو
الهيئة املعنية ب�إدارة عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة (ي�شار
�إليه مبمثل الإع�سار)( )13بالت�ص ّرف يف دولة �أجنبية (املادة  )5بالنيابة عن الإجراءات املحلية.
وفيما يتعلق بالطلبات يف الداخل ،يتمتّع املمثل الأجنبي ،الذي يقدم طلب ًا يف الدولة امل�شرتعة،
باحلق يف الو�صول املبا�شر �إىل املحاكم يف الدولة امل�شرتعة (املادة )9؛ وله احلق يف طلب البدء
يف �إج ��راء حمل ��ي يف الدول ��ة امل�شرتعة بال�شروط ال�سارية يف تلك الدولة (املادة )11؛ وله احلق
يقدم طلب ًا �إىل املحكمة للح�صول على االعرتاف بالإجراء الأجنبي الذي عُينِّ فيه ممثال
يف �أن ِّ
(امل ��ادة  .)15ول ��ه احل ��ق ،بعد االعرتاف ،يف امل�شاركة يف الإجراءات املتعلقة بالإع�سار اجلارية
يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة مبقت�ض ��ى قان ��ون تلك الدولة (املادة )12؛ وله احلق يف �أن يقيم يف الدولة
امل�شرتع ��ة دع ��وى ترم ��ي �إىل تف ��ادي �أو �إبطال الأفعال ال�ضارة بالدائنني (املادة )23؛ وله احلق
يف �أن يتدخل يف �أي �إجراءات حملية يكون املدين طرف ًا فيها (املادة .)24
 -26وال يعني متتع املمثل الأجنبي باحلق يف تقدمي طلب �إىل حماكم الدولة امل�شرتعة خ�ضوعه
هو �أو موجودات املدين و�أعماله التجارية الأجنبية للوالية الق�ضائية للدولة امل�شرتعة ل ِّأي غر�ض
�آخر غري الطلب الذي ق َّدمه (املادة .)10
 -27ومم ��ا ل ��ه �أهمي ��ة � َّأن الدائنني الأجانب لهم احلق ذات ��ه الذي يتمتّع به الدائنون املحليون
للبدء يف �إجراءات يف الدولة امل�شرتعة وامل�شاركة فيها (املادة .)13
 -28وال ينظم القانون النموذجي ،بوجه عام ،م�سائل �إ�شعار الأ�شخا�ص املعنيني و�إن كانت تلك
امل�سائل وثيقة ال�صلة بحماية م�صاحلهم .وعلى ذلك ف� ّإن هذه امل�سائل تخ�ضع للقواعد الإجرائية
�سيحدد قانون الدولة
للدولة امل�شرتعة ،التي ميكن �أن يت�سم بع�ضها بطابع النظام العام .فمثال
ِّ
جت�س ��د ه ��ذه امل�صطلح ��ات م ��ا ورد يف ن� ��ص امل ��ادة  5م ��ن القان ��ون النموذج ��ي ،وت�ستخ ��دم هن ��ا حتقيق� � ًا
(ّ )13
لالت�س ��اق م ��ع دلي ��ل الأون�سي�ت�رال الت�شريعي لقان ��ون الإع�سار ،الذي يبينِّ � َّأن "ممثل الإع�سار ه ��و �شخ�صية �أو هيئة ،مبا
املقدمة،
فيه ��ا تل ��ك املع َّين ��ة م�ؤقت� � ًا ،يُ�ؤذن لها يف �إج ��راءات الإع�سار ب�إدارة �إعادة تنظيم حوزة الإع�س ��ار �أو ت�صفيتها"ِّ ،
الفقرة ( 12ت).
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يوج ��ه �إىل املدين �أو �إىل �شخ� ��ص �آخر �أي �إ�شعار بتقدمي طلب
امل�شرتع ��ة م ��ا �إذا كان ينبغ ��ي �أن َّ
اعرتاف ب�إجراء �أجنبي ،والفرتة الزمنية لتقدمي الإ�شعار.

باء -االعرتاف
مب�سطة لالعرتاف ب�إجراءات
 -29من الأهداف الرئي�سية للقانون النموذجي و�ضع �إجراءات َّ
الت�أهي ��ل الأجنبي ��ة ت�ساع ��د على تف ��ادي امل�صادقات �أو غريها من الإج ��راءات امل�ستهلكة للوقت
وتو ِّف ��ر ق ��در ًا م ��ن اليقني بخ�صو�ص قرار االعرتاف .وال يرمي القانون النموذجي �إىل االعرتاف
بجمي ��ع الإج ��راءات الأجنبي ��ة املتعلقة بالإع�سار .وتن� ��ص املادة  17على �أنَّه ،رهن ًا ب�أحكام املادة
 ،6ويف حال ��ة ا�ستيف ��اء ال�ش ��روط املح� � َّددة يف امل ��ادة  2بخ�صو�ص طبيعة الإج ��راء الأجنبي (�أي
� َّأن الإج ��راء بطبيع ��ة احل ��ال� ،إج ��راء جماعي( )14يقام بغر� ��ض الت�صفية �أو �إعادة التنظيم حتت
رقاب ��ة املحكم ��ة �أو �إ�شرافه ��ا) واملمث ��ل الأجنب ��ي وتق ��دمي الأدلة املن�صو�ص عليه ��ا يف املادة ،15
ينبغ ��ي للمحكم ��ة �أن تع�ت�رف بالإجراء الأجنبي دون فر� ��ض �شروط �أخرى .ومما يدعم م�س�ألتي
الطل ��ب واالع�ت�راف االفرتا�ض ��ات الواردة يف املادة  16التي مت ِّك ��ن املحكمة يف الدولة امل�شرتعة
م ��ن افرتا� ��ض �صح ��ة و�صالحي ��ة ال�شهادات والوثائ ��ق التي تق�ضي امل ��ادة  15با�ست�صدارها من
الدولة الأجنبية.
 -30وتجُ ي ��ز امل ��ادة  6رف� ��ض االع�ت�راف "�إذا كان وا�ضح ًا � َّأن ذلك الإج ��راء خمالف لل�سيا�سة
العام ��ة" للدول ��ة الت ��ي يطل ��ب فيها االعرتاف .وقد يعترب ذلك م�س�ألة �أولية ينبغي مراعاتها عند
تق ��دمي طل ��ب احل�ص ��ول على االع�ت�راف .ومل جتر � ُّأي حماولة لتعريف مفه ��وم ال�سيا�سة العامة
ل َّأن املفاهي ��م تختل ��ف باخت�ل�اف ال ��دول .غري � َّأن املق�صود هو تف�س�ي�ر اال�ستثناء على نحو مقيد
وا�ستخدام املادة  6يف حاالت ا�ستثنائية ومقيدة فقط (انظر الفقرات  .)104-101واالختالفات
يف خمططات الإع�سار ال ت�س ّوغ بذاتها اخللو�ص �إىل ا�ستنتاج مفاده � َّأن �إنفاذ قانون �إحدى الدول
مي ّثل انتهاكا لل�سيا�سة العامة لدولة �أخرى.
 -31وينبغ ��ي االع�ت�راف بالإج ��راء الأجنب ��ي ك�إج ��راء رئي�س ��ي �أو غ�ي�ر رئي�س ��ي (الفق ��رة 2
م ��ن امل ��ادة  .)17والإج ��راء الرئي�س ��ي ه ��و الإج ��راء ال ��ذي يج ��ري يف الدولة الت ��ي يكون مركز
امل�صال ��ح الرئي�سي ��ة للمدي ��ن قائم ��ا فيها بتاريخ ب ��دء الإجراء الأجنبي (انظ ��ر الفقرات -157
 160املتعلق ��ة بالتوقي ��ت) .وم ��ن حي ��ث املبد�أ ،يتوقع م ��ن الإجراء الرئي�س ��ي �أن يتوىل امل�س�ؤولية
الرئي�سي ��ة ع ��ن �إدارة �إع�س ��ار املدي ��ن بغ� ��ض النظر عن عدد الدول التي يك ��ون لدى املدين فيها
موج ��ودات ودائن ��ون ،وذل ��ك رهن� � ًا باتخ ��اذ �إج ��راءات التن�سيق املالئم ��ة للوف ��اء باالحتياجات
املحلي ��ة .وال يق ��دم القان ��ون النموذجي تعريف ًا ملفه ��وم مركز امل�صالح الرئي�سية ،غري �أنَّه ي�ستند
( )14انظر الفقرات � 69إىل � 72أدناه ملعرفة ماهية الإجراء اجلماعي.
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امل�سج ��ل �أو حمل الإقامة املعت ��ادة للمدين (الفقرة 3
�إىل افرتا� ��ض � َّأن ه ��ذا املرك ��ز ه ��و املكتب َّ
من املادة .)16
�  -32أ َّما الإجراء غري الرئي�سي فهو الإجراء الذي يجري يف دولة يكون للمدين فيها م�ؤ�س�سة.
و ُتع� � ّرف امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى �أنها "� ُّأي مكان عملي ��ات يقوم فيه املدين بن�شاط اقت�صادي غري عار�ض
بوا�سط ��ة و�سائ ��ل ب�شري ��ة و�سلع �أو خدمات" (الفقرة الفرعية (و) من املادة � .)2أ َّما الإجراءات
التي تبد�أ على �أ�سا�س خمتلف ،مثل وجود املوجودات ،ولي�س مركز امل�صالح الرئي�سية �أو امل�ؤ�س�سة،
فلي�ست �أه ًال لالعرتاف بها يف �إطار القانون النموذجي .وتتناول الفقرات � 81إىل  85مو�ضوع
الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية مبزيد من التف�صيل.
 -33وت�سليم ًا ب�أنه قد ُيكت�شف يف وقت الحق � َّأن �أ�سباب االعرتاف بالإجراءات مل تكن موجودة
وقت منحه� ،أو �أنها تغيرَّ ت �أو مل تعد موجودة ،ف� َّإن القانون النموذجي ين�ص على تعديل الأمر
باالعرتاف �أو �إنهائه (الفقرة  4من املادة .)17
 -34وينط ��وي االع�ت�راف بالإج ��راءات الأجنبي ��ة مبقت�ضى القانون النموذج ��ي على عدة �آثار.
وم ��ن �أبرزه ��ا االنت�ص ��اف املمنوح مل�ساعدة الإجراء الأجنبي (املادتان  20و ،)21كما � َّأن للممثل
الأجنبي ،كما ذكر �آنف ًا� ،صالحية امل�شاركة يف � ِّأي �إجراء �إع�سار حملي متعلق باملدين (املادة ،)13
والبدء يف �إجراء لإبطال املعامالت ال�سابقة (املادة  ،)23ويجوز له التدخُّ ل يف � ِّأي �إجراء يكون
املدين طرفا فيه (املادة .)24

جيم -االنت�صاف
 -35هناك مبد�أ رئي�سي للقانون النموذجي مفاده � َّأن �سبل االنت�صاف التي تعترب �ضرورية
لتي�سري �إجراءات �إع�سار عرب احلدود ب�صورة َّ
منظمة وعادلة ينبغي �أن تتاح مل�ساعدة الإجراءات
يحدد القانون النموذجي �سبل
الأجنبية� ،سواء ب�شكل م�ؤقت �أو نتيجة لالعرتاف بها .وبنا ًء عليهِّ ،
االنت�ص ��اف املتاح ��ة يف كلت ��ا احلالتني .وعلى هذا النحو ،ف�إنه ال ُي ِ
دخل بال�ضرورة نتائج القانون
الأجنبي يف نظام الإع�سار يف الدولة امل�شرتعة وال ُيط ِّبق على الإجراء الأجنبي �سبل االنت�صاف
املتاحة مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة .غري �أنَّه ميكن ،على النحو املبينَّ �أعاله ،مواءمة �سبيل
االنت�صاف النا�شئ عن االعرتاف ب�إجراء �أجنبي مع �سبيل االنت�صاف املتاح يف الإجراء امل�شابه
الذي يبد�أ مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة (املادة .)20
 -36ويت ��اح االنت�ص ��اف امل�ؤق ��ت ح�س ��ب تقدي ��ر املحكمة يف الفرتة املمت ��دة بني تقدمي طلب
احل�ص ��ول عل ��ى االع�ت�راف والب ��ت يف ه ��ذا الطل ��ب (امل ��ادة )19؛ وهناك �أ�ش ��كال حم َّددة من
االنت�صاف متاحة لدى االعرتاف بالإجراءات الرئي�سية (املادة )20؛ واالنت�صاف ح�سب تقدير
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املحكمة متاح يف الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية على ال�سواء بعد االعرتاف (املادة .)21
ويف حالة الإجراءات الرئي�سية ،مُينح �سبيل االنت�صاف التقديري �إ�ضافة �إىل �سبيل االنت�صاف
املت ��اح ل ��دى االع�ت�راف .وقد تتوفر م�ساعدة �إ�ضافية مبقت�ض ��ى قوانني �أخرى من قوانني الدولة
امل�شرتعة (انظر املادة .)7
"رئي�سي"

 -37ومن العنا�صر الرئي�سية لالنت�صاف الذي مينح لدى االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
وقف دعاوى فرادى الدائنني املرفوعة على املدين �أو وقف �إجراءات الإنفاذ املتعلقة مبوجودات
املدين ،وتعليق حق املدين يف نقل موجوداته �أو �إثقالها بعبء (الفقرة  1من املادة  .)20وهذا
الوق ��ف �أو التعلي ��ق "�إلزام ��ي" (�أو "تلقائ ��ي") مبعن ��ى �أنهما �إ َّما يرت ّتب ��ان تلقائيا على االعرتاف
ب�إج ��راء �أجنب ��ي رئي�س ��ي و�إ َّم ��ا �أن تك ��ون املحكمة ،يف الدول التي يلزم فيه ��ا �أمر حمكمة للوقف
�أو التعلي ��ق ،ملزم� � ًة ب�إ�ص ��دار الأمر املنا�س ��ب .ووقف الدعاوى �أو وقف �إجراءات الإنفاذ �ضروري
لإتاح ��ة "مهل ��ة" ريثم ��ا تتخذ التدابري املالئمة لإعادة تنظيم موجودات املدين �أو لت�صفيتها� .أ َّما
تعليق نقل املوجودات فهو �ضروري ل َّأن الكيانات املدينة املتعددة اجلن�سيات ت�ستطيع ،يف النظام
االقت�ص ��ادي الع�ص ��ري املع ��ومل� ،أن تنق ��ل النقود والأمالك ب�سرعة ع�ب�ر احلدود .فهذا الت�أجيل
الإلزامي املرتتب على االعرتاف بالإجراء الأجنبي الرئي�سي يتيح "التجميد" ال�سريع ال�ضروري
ملنع االحتيال وحلماية امل�صالح امل�شروعة للأطراف املعنية ريثما تتاح الفر�صة للمحكمة لإ�شعار
جميع املعنيني وتقييم الو�ضع.
�  -38أما اال�ستثناءات والقيود على نطاق الوقف والتعليق (مثل اال�ستثناءات اخلا�صة باملطالبات
امل�ضمونة ،واملدفوعات التي ي�ؤديها املدين يف ال�سياق العادي لأعماله ،ومقا�صة الديون ،و�إنفاذ
احلق ��وق العيني ��ة) و�إمكاني ��ة تعدي ��ل الوق ��ف �أو التعلي ��ق �أو �إنهائه ،فهي حت� � َّدد مبوجب الأحكام
ال�سارية على تدابري الوقف والتعليق املماثلة يف �إجراءات الإع�سار املتخذة مبوجب قوانني الدولة
امل�شرتعة (الفقرة  2من املادة .)20
وتعدل
 -39وفيم ��ا يخ� ��ص االنت�ص ��اف امل�ؤق ��ت والتقديري ،ميكن �أن تفر�ض املحكم ��ة �شروط ًا ِّ
االنت�ص ��اف �أو تنهي ��ه حماي� � ًة مل�صال ��ح الدائن�ي�ن وغريه ��م م ��ن الأ�شخا�ص املعني�ي�ن املت�ضررين
باالنت�صاف الذي �صدر �أمر ب�ش�أنه (املادة .)22

دال -التعاون والتن�سيق
التعاون
 -40مي ّك ��ن القان ��ون النموذج ��ي املحاك ��م �صراح ًة من التعاون يف املج ��االت التي يحكمها ومن
االت�صال مبا�شر ًة بنظرياتها الأجنبية .كما ي�أذن بالتعاون بني املحاكم واملم ّثلني الأجانب وفيما
بني املم ّثلني الأجانب .وال يتوقف التعاون على االعرتاف ،ولذلك ميكن �أن يتم يف مرحلة مبكرة
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وقبل تقدمي طلب االعرتاف .ومبا � َّأن مواد الف�صل  4تنطبق على امل�سائل امل�شار �إليها يف املادة ،1
ف� �� َّإن التع ��اون مت ��اح لي�س فيما يتعلق بطلبات امل�ساع ��دة املق َّدمة يف الدولة امل�شرتعة وح�سب ،بل
�أي�ضا فيما يتعلق بالطلبات املق َّدمة يف �إطار الإجراءات املقامة يف الدولة امل�شرتعة ب�ش�أن تقدمي
امل�ساع ��دة يف �أماك ��ن �أخ ��رى (انظ ��ر �أي�ضا املادة  .)5كما � َّأن التعاون ال يقت�صر على الإجراءات
الأجنبي ��ة باملعن ��ى املق�ص ��ود يف الفق ��رة الفرعية (�أ) من املادة  ،2التي من �ش�أنها �أن تكون �أه ًال
لالعرتاف بها مبوجب املادة �( 17أي �أنها �إجراءات رئي�سية �أو غري رئي�سية) ،ولذلك ميكن �أن
يكون التعاون متاحا فيما يتعلق بالإجراءات التي تُ�ستهل على �أ�سا�س وجود موجودات .وتناق�ش
مف�صل.
الفقرات � 209إىل  223هذا التعاون ب�شكل َّ
 -41و�إدراكا ل َّأن فك ��رة التع ��اون ق ��د ال تك ��ون م�ألوفة عند كثري م ��ن الق�ضاة وممثلي الإع�سار،
ت ��ورد امل ��ادة  27م ��ن القان ��ون النموذج ��ي و�سائ ��ل ممكنة للتع ��اون .ويناق�ش دلي ��ل الأون�سيرتال
وتو�سع،
العمل ��ي ب�ش� ��أن التع ��اون يف جم ��ال الإع�سار ع�ب�ر احلدود( )15ه ��ذه امل�سائل با�ستفا�ض ��ة ُّ
وه ��و يجم ��ع �أي�ض ��ا املمار�س ��ات واخل�ب�رات املتعلق ��ة با�ستخ ��دام اتفاقات الإع�س ��ار عرب احلدود
والتفاو�ض عليها.

تن�سيق الإجراءات املتزامنة
 -42تتناول عدة �أحكام من القانون النموذجي تن�سيق الإجراءات املتزامنة وترمي �إىل ت�شجيع
اتخاذ قرارات حتقِّق �أهداف تلك الإجراءات على خري وجه.
 -43وال يح ��ول االع�ت�راف بالإج ��راءات الرئي�سي ��ة الأجنبي ��ة دون ب ��دء الإج ��راءات املحلية يف
الدولة امل�شرتعة (املادة  ،)28كما � َّأن بدء الإجراءات املحلية يف تلك الدولة ال ينهي االعرتاف
بالإجراءات الأجنبية املمنوح بالفعل وال مينع االعرتاف ب�إجراءات �أجنبية �أخرى.
 -44وتتن ��اول امل ��ادة  29ت�سوي ��ة �سبل االنت�صاف املتاحة يف حاالت الإجراءات املتزامنة .ويقوم
املب ��د�أ الأ�سا�س ��ي عل ��ى �ضرورة ات�ساق �سبيل االنت�صاف املمنوح للإجراء الأجنبي املعرتف به مع
�سبي ��ل االنت�ص ��اف املمن ��وح للإج ��راء املحلي� ،سواء جرى االعرتاف بالإج ��راء الأجنبي قبل بدء
الإجراء املحلي �أو بعده .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان الإجراء املحلي قد بد�أ بالفعل وقت تقدمي
طلب االعرتاف ،فيجب �أن يت�سق �سبيل االنت�صاف املمنوح للإجراء الأجنبي مع الإجراء املحلي.
و�إذا ما جرى االعرتاف بالإجراء الأجنبي على �أنَّه �إجراء رئي�سي ،فلن ي�سري عليه االنت�صاف
التلقائي املتاح لدى االعرتاف مبقت�ضى املادة .20
( )15ميكن ّ
االطالع على ن�ص الدليل العملي يف املوقع التايل:
. http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html
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 -45وتت�ض َّم ��ن املادت ��ان  31و 32و�سائ ��ل �إ�ضافي ��ة لتي�سري التن�سيق .وت�ض ��ع املادة  31افرتا�ض ًا
مف ��اده � َّأن االع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنبي يعترب دليال كافيا على الإع�سار متى كان الإع�سار �ضروري ًا
لب ��دء �إج ��راء حمل ��ي .وتن�ش ��ئ املادة  32قاعدة مزج لتفادي احلاالت التي قد يقدم فيها الدائن
مطالبات وت�س ّدد له يف �إجراءات �إع�سار متع ّددة يف واليات ق�ضائية خمتلفة ،على نحو قد يجعله
يح�صل على معاملة �أف�ضل من معاملة �سائر الدائنني.

خام�ساً -مالحظات ب�ش�أن كل مادة على حدة
الديباجة
اله ��دف م ��ن ه ��ذا القان ��ون توفري �آليات فعالة ملعاجلة ح ��االت الإع�سار عرب احلدود من
�أجل حتقيق الأهداف التالية:
(�أ) التعاون بني املحاكم وال�سلطات املخت�صة الأخرى يف هذه الدولة والدول الأجنبية
املعنية بحاالت الإع�سار عرب احلدود؛
(ب) تعزيز التيقن يف امل�سائل القانونية املتعلقة بالتجارة واال�ستثمار؛
(ج) �إدارة ح ��االت الإع�س ��ار ع�ب�ر احلدود �إدارة من�صفة وناجعة بحيث يت�سنى حماية
م�صالح كل الدائنني و�سائر الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن يف ذلك املدين؛
(د) حماية قيمة �أ�صول املدين وزيادتها �إىل �أق�صى حد ممكن؛
(ه� �ـ) تي�س�ي�ر �إنق ��اذ امل�ؤ�س�سات التجارية املتعرثة مالي ًا ،مم ��ا يوفّر احلماية لال�ستثمار
ويحافظ على فر�ص العمالة.

 -46تبينّ الديباجة ب�إيجاز �أهداف ال�سيا�سة العامة الأ�سا�سية يف القانون النموذجي .ولي�س
تقدم بالأح ��رى مل�ستعملي القانون
املق�ص ��ود م ��ن الديباج ��ة �أن تن�ش ��ئ حقوق� � ًا مو�ضوعية ،بل �أن ِّ
توجه ًا عام ًا و�أن ت�ساعد على تف�سريه.
النموذجي ّ
 -47ويف الدول التي مل ت�ألف ت�ضمني ديباجات ت�شريعاتها بيانات تتعلق بال�سيا�سة العامة،
ميكن النظر يف �إدراج بيان الأهداف �إما يف �صلب القانون و�إما يف وثيقة منف�صلة ،بغية احلفاظ
على هذه الأداة املفيدة يف تف�سري القانون.

ا�ستخدام م�صطلح

"الإع�سار"

 -48ت�سليم� � ًا ب� �� َّأن الوالي ��ات الق�ضائي ��ة املختلف ��ة ق ��د تك ��ون له ��ا مفاهي ��م خمتلف ��ة مل ��ا
يق ��ع �ضم ��ن نط ��اق "�إج ��راءات الإع�س ��ار" ،مل يع� � ِّرف القان ��ون النموذج ��ي م�صطل ��ح
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"الإع�سار" )16(.ومع ذلك ي�شري م�صطلح "الإع�سار" ،كما جاء يف القانون النموذجي� ،إىل �أنواع
خمتلف ��ة م ��ن الإج ��راءات اجلماعية التي تبد�أ فيما يخ�ص املدينني الذين ميرون ب�ضائقة مالية
�شديدة �أو املع�سرين .وال�سبب وراء ذلك هو � َّأن القانون النموذجي (كما هو مبينَّ يف الفقرتني
 23و� 24أعاله) ي�شمل �إجراءات متعلقة ب�أنواع متباينة من املدينني ويتناول� ،ضمنها ،الإجراءات
الت ��ي ترم ��ي �إىل ت�صفي ��ة الكيان التجاري املدين �أو �إعادة تنظيمه .واتخاذ �إجراءات ق�ضائية �أو
�إدارية للإنهاء التدريجي لكيان مو�سر ،متى كان الغر�ض هو حل هذا الكيان ،و�سائر الإجراءات
الأجنبية التي ال تندرج �ضمن الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،2ال تعترب من �إجراءات الإع�سار
متعددة ،ت�شمل الإنهاء
املندرجة يف نطاق القانون النموذجي .و�إذا كان الإجراء يخدم �أغرا�ض ًا ِّ
التدريج ��ي لكي ��ان مو�س ��ر ،ال ين ��درج ذلك الإجراء �ضمن الفق ��رة الفرعية (�أ) من املادة  2من
القانون النموذجي �إال �إذا كان املدين مع�سر ًا �أو يمَُ ُّر ب�ضائقة مالية �شديدة.

 -49وين ��درج املدين ��ون امل�شمول ��ون بالقان ��ون النموذج ��ي عموم� � ًا يف نطاق دلي ��ل الأون�سيرتال
الت�شريع ��ي لقان ��ون الإع�س ��ار وبالتايل ف�إنهم م�ؤهلون لبدء �إجراءات الإع�سار وفق ًا للتو�صيتني 15
و 16م ��ن الدلي ��ل الت�شريع ��ي( )17لأنه ��م بوجه عام غري قادري ��ن �أو لن يقدروا على �سداد ديونهم
عندما ي�ستحق �أَجلها �أو ل َّأن التزاماتهم املالية تتجاوز قيمة موجوداتهم.
 -50ومن اجلدير باملالحظة � َّأن لعبارة "�إجراءات الإع�سار" يف بع�ض الواليات الق�ضائية معنى
تقني� � ًا �ضيق� � ًا ،م ��ن حيث �إنه ��ا ميكن �أن تقت�صر ،مثال ،على الإ�ش ��ارة �إىل الإجراءات اجلماعية
التي تتعلق ب�شركة �أو ب�شخ�ص اعتباري مماثل� ،أو على الإ�شارة �إىل الإجراءات اجلماعية التي
تتخذ �ضد �شخ�ص طبيعي .وال يق�صد با�ستخدام تعبري "الإع�سار" يف القانون النموذجي �إقامة
متيي ��ز كه ��ذا ،ل َّأن القان ��ون النموذج ��ي مع ّد لكي ينطبق على الإجراءات ب�صرف النظر عما �إذا
كان ��ت تتعل ��ق ب�شخ� ��ص طبيع ��ي �أو ب�شخ�ص اعتباري بو�صفه املدي ��ن .و�إذا كان يحتمل يف الدولة
امل�شرتعة �أن تفهم كلمة "الإع�سار" خط�أ على �أنها ت�شري �إىل نوع واحد معينّ من �أنواع الإجراءات
اجلماعية ،فينبغي ا�ستخدام تعبري �آخر للإ�شارة �إىل الإجراءات التي ي�شملها القانون.
يف�س ��ر دلي ��ل الأون�سي�ت�رال الت�شريعي لقان ��ون الإع�سار "الإع�سار" كالآتي" :عندما يكون املدين عاجز ًا عموم ًا
(ّ )16
عن �سداد ديونه لدى ا�ستحقاقها �أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته املالية قيمة موجوداته؛ �أما �إجراءات الإع�سار فهي
املقدمة ،الفقرتان
"�إجراءات جماعية خا�ضعة لإ�شراف ق�ضائي ت�ستهدف �إما �إعادة تنظيم الكيان املدين و�إما ت�صفيته"ِّ ،
(12ق) و(�ش).
( )17تن�ص التو�صيتان  15و 16من الدليل الت�شريعي على ما يلي:
 -15ينبغ ��ي �أن يب�ّي�ننّ قان ��ون الإع�س ��ار �أنه ميكن بدء �إج ��راءات الإع�سار بناء على طلب املدين� ،إذا كان
ب�إمكان املدين �أن يثبت:
ً
م�ستحقَّة؛ �أو
(�أ)  �أنه عاجز� ،أو �سيكون عاجزا ،عموما عن دفع ديونه عندما ت�صبح
َ
(ب) � َّأن التزاماته املالية تتجاوز قيمة موجوداته.
 -16ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ميكن بدء �إجراءات الإع�سار بناء على طلب �أحد الدائنني� ،إذا
�أمكن �إثبات ما يلي:
م�ستحقَّة� ،أو
(�أ)  � َّأن املدين عاجز عموم ًا عن دفع ديونه عندما ت�صبح
َ
(ب) � َّأن التزامات املدين تتجاوز قيمة موجوداته.
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 -51غ�ي�ر �أن ��ه ي�ست�ص ��وب ،عند الإ�شارة �إىل �إج ��راءات الإع�سار الأجنبية ،ا�ستخدام ال�صياغة
ال ��واردة يف الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) م ��ن املادة  ،2بغية عدم ا�ستبعاد االعرتاف ب�إجراءات �أجنبية
ينبغي �شمولها مبقت�ضى الفقرة الفرعية (�أ) من املادة .2
"الدولة"

 -52ت�شري كلمة "دولة" ،باملعنى املق�صود يف الديباجة ويف كافة مواد القانون النموذجي� ،إىل
الكي ��ان ال ��ذي ي�ش�ت�رع القانون النموذجي ("الدولة امل�شرتعة") .وال ينبغي �أن يفهم منها ،مث ًال،
�أنه ��ا ت�ش�ي�ر �إىل �إح ��دى الوالي ��ات يف بلد ذي نظام احتادي .وللقانون الوطني �أن ي�ستخدم عبارة
�أخرى ت�ستخدم عادة لهذا الغر�ض.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .139-136
 ،A/CN.9/422الفقرات .23-19
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان  4و.5
 ،A/CN.9/433الفقرات .28-22
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .5
 ،A/CN.9/435الفقرة .100

 ،A/CN.9/738الفقرات .16-14
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103الفقرات ،54
و ،52-51و.56
 ،A/CN.9/742الفقرة .23
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات ،54
و� 51-51ألف ،و.56
 ،A/CN.9/766الفقرات .25-21

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرتان  37و.38
 ،A/CN.9/442الفقرات .56-54

الف�صل الأول� -أحكام عامة
املادة  -1نطاق التطبيق
 -1ينطبق هذا القانون عندما:
(�أ) تلتم� ��س حمكم ��ة �أجنبي ��ة �أو ممث ��ل �أجنبي امل�ساعدة يف ه ��ذه الدولة فيما يت�صل
ب�إجراء �أجنبي؛ �أو
(ب) تلتم� ��س امل�ساع ��دة يف دول ��ة �أجنبي ��ة فيما يت�صل ب�إج ��راء يف هذه الدولة مبوجب
[تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]؛ �أو
(ج) يك ��ون ثم ��ة �إج ��راء �أجنبي و�إجراء يف الدول ��ة امل�شرتعة جاريني يف �آن واحد ب�ش�أن
املدين ذاته مبقت�ضى [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]؛ �أو
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(د) يك ��ون للدائن�ي�ن �أو لأط ��راف معني ��ة �أخرى يف دول ��ة �أجنبية م�صلحة يف طلب بدء
�إج ��راء يف ه ��ذه الدول ��ة �أو امل�شاركة في ��ه مبقت�ضى [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار
يف الدولة امل�شرتعة].

  -2ال ينطبق هذا القانون على �إجراء يتعلق [تدرج �أ�سماء �أي م�ؤ�س�سات ،مثل البنوك و�شركات
الت�أم�ي�ن ،تخ�ض ��ع لنظ ��ام خا� ��ص للإع�سار يف هذه الدولة والتي ت ��ود هذه الدولة ا�ستبعادها من
جمال تطبيق هذا القانون].

الفقرة 1
  -53تجُ مل الفقرة  1من املادة � 1أنواع امل�سائل التي قد تن�ش�أ يف حاالت الإع�سار عرب احلدود
ويقدم القانون النموذجي حلو ًال لها .وهي�( :أ) الطلبات الواردة �إىل الداخل لالعرتاف ب�إجراء
ِّ
املوجهة �إىل اخلارج من حمكمة �أو من ممثل الإع�سار يف الدولة امل�شرتعة
�أجنبي؛ (ب) الطلبات ّ
لالع�ت�راف ب�إج ��راء �إع�س ��ار بد�أ مبوجب قوانني الدولة امل�شرتع ��ة؛ (ج) تن�سيق الإجراءات التي
جتري بالتزامن يف دولتني �أو �أكرث؛ (د) م�شاركة الدائنني الأجانب يف �إجراءات الإع�سار التي
جتري يف الدولة امل�شرتعة.
 -54وتعب�ي�ر "امل�ساع ��دة" ال ��وارد يف الفقرت�ي�ن الفرعيتني (�أ) و(ب) من الفقرة  1مق�صود به
�أن ي�شمل حاالت �شتى يعاجلها القانون النموذجي ،وميكن يف �إطارها تقدمي طلب من حمكمة
�أو ممث ��ل �إع�س ��ار يف �إح ��دى ال ��دول �إىل حمكم ��ة �أو ممثل �إع�سار يف دول ��ة �أخرى للح�صول على
امل�ساع ��دة يف نط ��اق القان ��ون النموذج ��ي .ويح ّدد القان ��ون بع�ض �أنواع امل�ساع ��دة املتاحة (مثل
الفقرتني الفرعيتني �( 1أ) و(ب) من املادة 19؛ والفقرات الفرعية �( 1أ) �إىل (و) والفقرة 2
م ��ن امل ��ادة 21؛ والفق ��رات الفرعي ��ة (�أ) �إىل (ه� �ـ) م ��ن امل ��ادة  ،)27يف ح�ي�ن � َّأن هناك �أنواع
م�ساعدة ممكنة �أخرى ي�شملها القانون النموذجي ب�صيغة �أو�سع (مثل ال�صيغة الواردة يف الفقرة
الفرعية ( 1ز) من املادة .)21

الفقرة �( 2إجراءات الإع�سار اخلا�ضعة لتنظيم خا�ص)
� -55صي ��غ القان ��ون النموذج ��ي من حي ��ث املبد�أ بحيث ينطبق على �أي �إجراء ي�ستويف ال�شروط
الواردة يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،2بغ�ض النظر عن طبيعة املدين �أو و�ضعه اخلا�ص
يف �إط ��ار القان ��ون الوطن ��ي .واال�ستثناءات املمكنة الوحي ��دة املتوخاة يف ن�ص القانون النموذجي
نف�س ��ه مب ّين ��ة يف الفق ��رة ( 2من جهة �أخ ��رى ،انظر الفقرة � 61أدناه ،لالطالع على االعتبارات
املتعلقة بـ"امل�ستهلكني").
 -56وامل�ص ��ارف �أو �ش ��ركات الت�أم�ي�ن ت�ساق �أمثلة على الكيانات التي قد تقرر الدولة امل�شرتعة
ا�ستبعاده ��ا م ��ن نط ��اق القان ��ون النموذجي .وعادة ما يتمثل �سب ��ب اال�ستبعاد يف � َّأن �إع�سار تلك
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الكيانات تن�ش�أ عنه �ضرورة خا�صة حلماية م�صالح حيوية لعدد كبري من الأفراد� ،أو � َّأن �إع�سار
تل ��ك الكيان ��ات ي�ستوج ��ب عادة �إج ��راءات فورية وحذرة بوجه خا�ص (مثال لتفادي �سحب مبالغ
�ضخمة من الأموال املودعة فيها) .ولتلك الأ�سباب ف� َّإن �إع�سار تلك الأنواع من الكيانات يدار،
يف كثري من الدول ،مبوجب جمموعة �أحكام تنظيمية خا�صة.
 -57وت�ش�ي�ر الفق ��رة � 2إىل � َّأن الدول ��ة امل�شرتع ��ة ميك ��ن �أن تق ّرر ا�ستبع ��اد �إع�سار كيانات غري
امل�ص ��ارف و�ش ��ركات الت�أم�ي�ن؛ وميك ��ن �أن تفعل الدولة ذلك حيث ت�ستوج ��ب اعتبارات ال�سيا�سة
العامة التي ي�ستند �إليها نظام الإع�سار اخلا�ص بتلك الأنواع الأخرى من الكيانات (مثال �شركات
املرافق العامة) حلوال خا�صة يف حاالت الإع�سار عرب احلدود.
 -58ولي� ��س م ��ن امل�ست�ص ��وب ا�ستبع ��اد جميع ح ��االت �إع�سار الكيانات املذك ��ورة يف الفقرة .2
وعل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،قد ترغب الدولة امل�شرتعة يف �أن تعام ��ل ،لأغرا�ض االعرتاف� ،إجراء
�إع�س ��ار �أجنبي� � ًا متعلق� � ًا مب�صرف �أو ب�شركة ت�أمني معامل ��ة �إجراء �إع�سار عادي� ،إذا كان �إع�سار
ف ��رع الكي ��ان الأجنب ��ي �أو موجودات ��ه يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة غ�ي�ر خا�ضع�ي�ن ملجموع ��ة الأح ��كام
التنظيمي ��ة الوطني ��ة .وميك ��ن �أي�ض� � ًا �أن ترغ ��ب الدول ��ة امل�شرتعة يف ا�ستبع ��اد �إمكان االعرتاف
ب�إجراء �أجنبي يتعلق ب�إحدى تلك الكيانات� ،إذا كان قانون دولة املن�ش�أ ال يخ�ضع ذلك الإجراء
لتنظيم خا�ص.
 -59ول ��دى ا�ش�ت�راع الفق ��رة  ،2ق ��د ترغ ��ب الدول ��ة يف �أن تت�أكد من � َّأن جم ��رد خ�ضوع �إجراء
الإع�س ��ار ملجموع ��ة �أح ��كام تنظيمي ��ة خا�صة لن يحد عن غري ق�صد ،وعلى نحو غري م�ست�صوب،
من حق ممثل الإع�سار �أو املحكمة يف طلب امل�ساعدة �أو االعرتاف يف اخلارج فيما يتعلق ب�إجراء
�إع�س ��ار يج ��ري يف �أرا�ض ��ي الدول ��ة امل�شرتعة .وعالوة على ذلك ،حت ��ى �إذا كان النوع املعني من
�أنواع الإع�سار خا�ضع ًا لتنظيم خا�ص ،ي�ست�صوب ،قبل اال�ستبعاد العام لتلك احلاالت من القانون
النموذجي ،النظر يف احتمال �أن يكون من املفيد الإبقاء على انطباق عنا�صر مع َّينة من القانون
النموذج ��ي (مث�ل ً�ا ب�ش�أن التعاون والتن�سي ��ق ورمبا ب�ش�أن �أنواع معينة من االنت�صاف التقديري)
على �إجراءات الإع�سار اخلا�ضعة لأحكام تنظيمية خا�صة �أي�ض ًا.
 -60و�أيا كان الأمر ،ي�ست�صوب ،بهدف جعل القانون الوطني للإع�سار �أكرث �شفافية (ل�صالح
امل�ستعملني الأجانب لقانون م�ستند �إىل القانون النموذجي)� ،أن تن�ص الدولة امل�شرتعة �صراحة
يف الفقرة  2على اال�ستبعادات من نطاق القانون.

غري التجار �أو الأ�شخا�ص الطبيعيون
 -61يف الوالي ��ات الق�ضائي ��ة الت ��ي مل ت�ض ��ع �أحكام� � ًا لإع�سار امل�ستهلك�ي�ن� ،أو التي ين�ص قانون
الإع�سار فيها على معاملة خا�صة لإع�سار غري التجار ،قد ترغب الدولة امل�شرتعة يف �أن ت�ستبعد
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من نطاق انطباق القانون النموذجي حاالت الإع�سار املتعلقة بالأ�شخا�ص الطبيعيني املقيمني يف
الدولة امل�شرتعة الذين تكبدوا معظم ديونهم لأغرا�ض �شخ�صية �أو منـزلية ،ال لأغرا�ض جتارية
�أو يف �إطار �أعمال جتارية� ،أو حاالت الإع�سار املتعلقة بغري التجار .وقد ترغب الدولة امل�شرتعة
�أي�ض ًا يف الن�ص على � َّأن ذلك اال�ستبعاد لن ينطبق يف احلاالت التي تتجاوز فيها الديون الكلية
حد ًا نقدي ًا �أق�صى معين ًا.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .150-141
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان  6و.7
 ،A/CN.9/422الفقرات .33-24
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .5
 ،A/CN.9/433الفقرات .32-29
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان  6و.15
 ،A/CN.9/435الفقرات  106-102و.179

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103الفقرات .59-57
 ،A/CN.9/742الفقرة .24
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .65
 ،A/CN.9/763الفقرة .22
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات  58و،59
و.65
 ،A/CN.9/766الفقرة .26

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرات .42-39
 ،A/CN.9/442الفقرات .66-57

املادة  -2التعاريف
لأغرا�ض هذا القانون:
(�أ) "الإجراء الأجنبي" يق�صد به �أي �إجراء ق�ضائي �أو �إداري جماعي ،مبا يف ذلك
�أي �إجراء م�ؤقت ،يتخذ عم ًال بقانون يت�صل بالإع�سار يف دولة �أجنبية وتخ�ضع فيه �أموال املدين
و�ش�ؤونه ملراقبة �أو �إ�شراف حمكمة �أجنبية لغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية؛
(ب) "الإجراء الأجنبي الرئي�سي" يق�صد به �أي �إجراء يتم يف الدولة التي يوجد فيها
مركز م�صالح املدين الرئي�سية؛
(ج) "الإج ��راء الأجنب ��ي غ�ي�ر الرئي�س ��ي" يق�صد به �أي �إجراء ،غري الإجراء الأجنبي
الرئي�سي ،يتم يف الدولة التي يوجد فيها م�ؤ�س�سة للمدين باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية
(و) من هذه املادة؛
(د) "املمث ��ل الأجنب ��ي" يق�ص ��د ب ��ه �أي �شخ� ��ص �أو هيئ ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك ال�شخ� ��ص
�أو الهيئ ��ة املع َّين ��ان عل ��ى �أ�سا� ��س م�ؤق ��ت ،ي� ��ؤذن لـ ��ه �أو لها ،يف �إج ��راء �أجنبي ،ب� ��إدارة تنظيم
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املادة  -2التعاريف (تابع)
�أم ��وال املدي ��ن �أو �أعمال ��ه عل ��ى �أ�س� ��س جدي ��دة �أو ت�صفيته ��ا� ،أو الت�ص ��رف كممث ��ل للإج ��راء
الأجنبي؛
(هـ) "املحكمة الأجنبية" يق�صد بها �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى خمت�صة مبراقبة
�إجراء �أجنبي �أو الإ�شراف عليه؛
(و) "امل�ؤ�س�سة" يق�صد بها �أي مكان عمليات يقوم فيه املدين بن�شاط اقت�صادي غري
عار�ض بوا�سطة و�سائل ب�شرية و�سلع �أو خدمات.

الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (د)
 -62بالنظ ��ر �إىل � َّأن القان ��ون النموذج ��ي �س ��وف ُيد َرج يف القانون الوطني ،فال يلزم �أن تع ِّرف
امل ��ادة � 2س ��وى امل�صطلح ��ات املتعلق ��ة عل ��ى وجه التحدي ��د بالإجراءات املت�ص ��ور اتخاذها عرب
�م ف� �� َّإن القانون النموذجي يحتوي على تعري ��ف مل�صطلحي "الإجراء الأجنبي"
احل ��دود .وم ��ن ث � ّ
(الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ)) و"املمث ��ل الأجنب ��ي" (الفقرة الفرعية (د)) ،ولكنه ال يع ّرف ال�شخ�ص
�أو الهيئة اللذين قد ُيع َهد �إليهما ب�إدارة موجودات املدين يف �إجراء �إع�سار يف الدولة امل�شرتعة.
وطاملا كان من املفيد �إيراد تعريف يف القانون الوطني للم�صطلح امل�ستخدم للإ�شارة �إىل ذلك
ال�شخ�ص �أو تلك الهيئة (بد ًال من االقت�صار على ا�ستعمال امل�صطلح امل�ستخدم عموما للإ�شارة
�إىل كل منهما) ،ميكن �أن ي�ضاف هذا التعريف �إىل التعاريف الواردة يف القانون الذي ي�شرتع
القانون النموذجي.
وبتحدي ��د اخل�صائ� ��ص املطل ��وب توافرها لكل من "الإج ��راء الأجنبي" و"املمثل الأجنبي"

-63
ف� �� َّإن تعريف ��ي هذي ��ن امل�صطلحني يقيدان نط ��اق تطبيق القانون النموذجي .ولكي يكون الإجراء
قابال لالعرتاف به �أو للتعاون ب�ش�أنه مبقت�ضى القانون النموذجي ،ولكي تُتاح ملمثل �أجنبي �سبل
الو�صول �إىل املحاكم املحلية مبقت�ضى القانون النموذجي ،يجب �أن يت�سم كل من الإجراء الأجنبي
واملمثل الأجنبي باخل�صائ�ص املح َّددة يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(د).

 -64والإج ��راءات واملمثل ��ون الأجان ��ب الذين ال يت�سمون بهذه اخل�صائ�ص غري �أهل لالعرتاف
بهم مبقت�ضى القانون النموذجي.

الفقرة الفرعية (�أ)  -الإجراء الأجنبي
ُ -65يتج َّن ��ب يف تعاري ��ف الإجراءات �أو الأ�شخا� ��ص ال�صادرة عن الواليات الق�ضائية الأجنبية
ا�ستعم ��ال تعاب�ي�ر ق ��د تنطوي على معان تقنية تختلف باخت�ل�اف النظم القانونية ،و ُيلج�أ عو�ضا
عن ذلك �إىل و�صف �أغرا�ض الإجراءات �أو وظائف الأ�شخا�ص .و ُي َّتبع هذا الأ�سلوب بغية اجتناب
الت�سبب دون ق�صد يف احلد من تنوع الإجراءات الأجنبية التي ميكن �أن حت�صل على االعرتاف،
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وكذل ��ك �إىل اجتن ��اب ح ��دوث ت�ضارب ال لزوم له م ��ع امل�صطلحات امل�ستخدمة يف قوانني الدولة
امل�شرتعة .وبح�سب ما هو مذكور يف الفقرة � 50أعاله ،قد يكون مل�صطلح "�إجراءات الإع�سار"
معن ��ى تقن ��ي يف بع� ��ض النظ ��م القانوني ��ة ،يف حني � َّأن ما يق�صد به يف الفق ��رة الفرعية (�أ) هو
الإ�شارة عموم ًا �إىل �إجراءات تتعلق مبدينني مع�سرين �أو يعانون من �ضائقة مالية �شديدة.
 -66وت�شم ��ل ال�صف ��ات الالزم ��ة للإجراء الأجنبي كي ين ��درج يف نطاق القانون النموذجي ما
يل ��ي :اال�ستن ��اد �إىل القان ��ون ذي ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدولة التي ين�ش�أ فيه ��ا؛ وم�شاركة جميع
الدائنني فيه؛ ومراقبة موجودات املدين و�ش�ؤونه �أو الإ�شراف عليها من جانب حمكمة �أو هيئة
ر�سمية �أخرى؛ و�إعادة تنظيم �ش�ؤون الكيان املدين �أو ت�صفيته وفق ًا للغر�ض من الإجراء (الفقرة
الفرعية (�أ) من املادة � .)2أ َّما م�س�ألة ما �إذا كان الإجراء الأجنبي تتوفّر فيه هذه العنا�صر �أو
ما �إذا كانت قد توفَّرت فيه ف ُيبت فيها عند النظر يف طلب االعرتاف.
 -67وكما جاء يف الفقرة الفرعية (هـ) من الديباجة ،ين�صب تركيز القانون النموذجي على
املدينني الذين يعانون من �ضائقة مالية �شديدة واملع�سرين والقوانني التي متنع �أو تعالج ال�ضائقة
املالي ��ة له� ��ؤالء املدين�ي�ن .وكما ورد �أعاله (الفق ��رة  ،)49يندرج ه�ؤالء املدينون عموم ًا يف نطاق
معاي�ي�ر الب ��دء الت ��ي نوق�ش ��ت يف الدليل الت�شريعي ،لأنهم بوجه عام غ�ي�ر قادرين �أو لن يقدروا
عل ��ى �س ��داد ديونه ��م عندما ي�ستحق �أَجلها �أو تتج ��اوز التزاماتهم قيمة موجوداتهم (التو�صيتان
 15و.)16
وتناق� ��ش الفق ��رات التالي ��ة خمتلف اخل�صائ�ص املطلوب توافره ��ا يف "الإجراء الأجنبي"

-68
مبقت�ض ��ى امل ��ادة  .2وه ��ذه اخل�صائ� ��ص مرتابطة و�إن كانت تناق�ش على حدة .وينبغي النظر يف
الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2ككل.

‘ ’1الإجراء اجلماعي
 -69لكي يكون الإجراء م� َّؤه ًال لالنت�صاف مبقت�ضى القانون النموذجي ،يجب �أن يكون �إجرا ًء
جماعي ًا ل َّأن الق�صد من القانون النموذجي هو توفري �أداة للتو�صل �إىل حل من�سق و�شامل ل�صالح
جمي ��ع اجله ��ات ذات امل�صلح ��ة يف �إجراء الإع�سار .ولي�س املراد �أن ُي�ستخدم القانون النموذجي
كمجرد �أداة حت�صيل ل�صالح دائن معينَّ �أو جمموعة مع َّينة من الدائنني الذين ميكن �أن يكونوا
�ستخدم ك�أداة
قد ا�ستهلوا �إجراء حت�صيلٍ يف دولة �أخرى .كما ال ُيراد بالقانون النموذجي �أن ُي َ
لتجمي ��ع املوج ��ودات يف �إج ��راء للإنهاء التدريجي( )18لكيان �أو املحافظة عليه ،عندما ال يت�ضمن
ذلك الإجراء �أي�ض ًا و�سيلة ملعاجلة مطالبات الدائنني .وقد يكون القانون النموذجي �أداة منا�سبة
لأن ��واع مع َّين ��ة م ��ن الدع ��اوى التي ميكن �أن تخدم �أغرا�ض ًا رقابية ،كفر�ض حرا�سة ق�ضائية على
(ُ )18يق�صد بتعبري "الإنهاء التدريجي" �إجراء يتم فيه �إنهاء وجود �شركة و�أعمالها التجارية.
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كيان ��ات خا�ضع ��ة للرقاب ��ة العمومية مثل �شركات الت�أمني �أو �شركات ال�سم�سرة� ،شريطة �أن يكون
الإجراء جماعي ًا ح�سب ا�ستخدام هذا التعبري يف القانون النموذجي .و�إذا كان الإجراء جماعي ًا،
فيجب �أي�ضا �أن ي�ستويف العنا�صر الأخرى يف التعريف ،مبا ي�شمل �أن يكون الغر�ض منه الت�صفية
�أو �إعادة التنظيم (انظر الفقرتني  77و� 78أدناه).
 -70ومن االعتبارات الهامة التي ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان ،لدى تقييم ما �إذا كان �إجراء
ما يعترب �إجرا ًء جماعي ًا لأغرا�ض القانون النموذجي ،ما �إذا كان الإجراء يتناول جميع موجودات
املدين والتزاماته تقريب ًا ،رهن ًا بالأولويات املحلية واال�ستثناءات التي يفر�ضها القانون ،وكذلك
رهن� � ًا باال�ستبع ��ادات املحلي ��ة ذات ال�صلة بحقوق الدائنني امل�ضمونني .وال ينبغي اعتبار الإجراء
غ�ي�ر واف مبعاي�ي�ر الإج ��راء اجلماعي ملج ��رد �أنه ال مي�س بفئة من حقوق الدائنني .ومثال ذلك
�إج ��راءات الإع�س ��ار الت ��ي ت�ستبع ��د املوجودات املرهونة من حوزة الإع�س ��ار بحيث ال مي�سها بدء
الإج ��راءات م ��ع ال�سم ��اح للدائنني امل�ضمونني بنيل حقوقهم خ ��ارج نطاق قانون الإع�سار (انظر
الدليل الت�شريعي لقانون الإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  .)9-7ومن الأمثلة
عل ��ى الطريق ��ة الت ��ي ميكن لإجراء جماعي متخ ��ذ لأغرا�ض املادة � 2أن يتعامل بها مع الدائنني
منح الدائنني املت�ض ّررين بالإجراء احلق (دون �أن يكون من واجبهم بال�ضرورة القيام بذلك) يف
للبت فيها ،و�أن يتلقّوا ح�صة عادلة من التوزيع �أو �أن تُل َّبى تلك املطالبات،
�أن ِّ
يقدموا مطالبات ّ
و�أن ي�شارك ��وا يف الإج ��راءات و�أن يتلق ��وا �إ�شعارا بالإجراءات من �أجل تي�سري م�شاركتهم .ويعالج
الدليل الت�شريعي حقوق الدائنني معاجلة م�ستفي�ضة ،مبا ي�شمل احلق يف امل�شاركة يف الإجراءات
(اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،الفقرات .)112-75
 -71ويف �إط ��ار تعري ��ف الإج ��راء الأجنب ��ي ،ثم ��ة طائف ��ة متنوع ��ة م ��ن الإج ��راءات
اجلماعي ��ة امل� ّؤهل ��ة لالع�ت�راف به ��ا� ،إلزامي ��ة كان ��ت �أم طوعي ��ة ،وخا�ص ��ة بال�ش ��ركات �أم
بالأف ��راد ،ومتعلق ��ة بالإنه ��اء التدريج ��ي �أم ب�إع ��ادة التنظي ��م .وي�شم ��ل التعري ��ف �أي�ض� � ًا
الإج ��راءات الت ��ي يحتف ��ظ فيه ��ا املدي ��ن بق ��در م ��ن ال�سيط ��رة عل ��ى موجودات ��ه ،و�إن كان
ذل ��ك حت ��ت �إ�ش ��راف ق�ضائ ��ي (مث�ل�ا تعلي ��ق املدفوع ��ات ،احتف ��اظ املدي ��ن مبوجودات ��ه
("املدين احلائز")).
 -72وي�س ّلم القانون النموذجي ،لأغرا�ض مع ّينة ،ب�أنه يجوز بدء �إجراءات الإع�سار يف ظروف
مع َّينة يحددها القانون ال تعني بال�ضرورة � َّأن املدين مع�سر حق ًا .وت�شري الفقرة � 235أدناه �إىل
� َّأن تل ��ك الظ ��روف ق ��د ت�شم ��ل توقف املدين ع ��ن ال�سداد �أو �إتيان املدي ��ن بت�صرفات مع ّينة مثل
اتخ ��اذ ق ��رار م�ؤ�س�س ��ي �أو تبدي ��د املوج ��ودات �أو ترك م�ؤ�س�سة .وتذكر الفق ��رة � 236أدناه �أنه يف
الوالي ��ات الق�ضائي ��ة الت ��ي يكون فيها الإع�سار �شرط ��ا لبدء �إجراءات الإع�سار ،تن�شئ املادة ،31
ل ��دى االع�ت�راف ب�إج ��راء رئي�سي �أجنبي ،افرتا�ض ًا قاب ًال للدح� ��ض ب�إع�سار املدين لأغرا�ض بدء
�إجراء �إع�سار على ال�صعيد املحلي.
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‘ ’2عم ً
ال بقانون يت�صل بالإع�سار
 -73تُ�ستخدم هذه ال�صيغة يف القانون النموذجي للإقرار ب� َّأن الت�صفية و�إعادة التنظيم ميكن
�أن تجُ َري ��ا مبقت�ض ��ى قان ��ون ال ي�سم ��ى قانون الإع�سار (مثال قان ��ون ال�شركات) ،ولكنه يتناول �أو
يعالج الإع�سار �أو ال�ضائقة املالية ال�شديدة .والهدف من ذلك هو �إيجاد عبارة و�صفية ف�ضفا�ضة
بدرجة كافية لت�شمل طائفة من قواعد الإع�سار بغ�ض النظر عن نوع القانون �أو النظام الأ�سا�سي
ال ��ذي يحتويه ��ا( )19وبغ� ��ض النظ ��ر عم ��ا �إذا كان القانون الذي يحت ��وي القواعد مت� ً
صال ح�صر ًا
بالإع�سار .فالإجراء الب�سيط املتعلق بكيان اعتباري مو�سر ،والذي ال ي�سعى لإعادة هيكلة �ش�ؤونه
رجح �أن يكون من الإجراءات املنفّذة عم ًال بقانون يت�صل
املالية بل لإلغاء �صفته القانونية ،ال ُي ّ
بالإع�سار �أو ال�ضائقة املالية ال�شديدة.

‘ ’3مراقبة �أو �إ�شراف حمكمة �أجنبية
  -74ال يح ّدد القانون النموذجي م�ستوى املراقبة �أو الإ�شراف املطلوب ال�ستيفاء هذا اجلانب
م ��ن جوان ��ب التعري ��ف وال الوق ��ت ال ��ذي ينبغي �أن يبد�أ فيه ذلك الإ�ش ��راف �أو املراقبة .ومع � َّأن
املق�صود من عملية الإ�شراف �أو املراقبة املطلوبة يف �إطار الفقرة الفرعية (�أ) �أن تت�سم بطابع
ر�سم ��ي ،ف� �� َّإن تنفيذه ��ا ق ��د يكون احتما ًال جائز ًا ولي�س حقيقة فعلي ��ة .وكما جاء يف الفقرة ،71
ف� َّإن �إجراء يحتفظ فيه املدين بقدر من ال�سيطرة على موجوداته ،و�إن كان ذلك حتت �إ�شراف
ق�ضائ ��ي ،مث ��ل املدي ��ن ال ��ذي يحتفظ بحي ��ازة موجوداته (املدين احلائز)� ،س ��وف ي�ستويف هذا
ال�ش ��رط .وعملي ��ة املراقب ��ة �أو الإ�شراف قد ال متار�س فح�س ��ب ب�شكل مبا�شر من جانب املحكمة
بل �أي�ض ًا من جانب ممثل الإع�سار ،وذلك مث ًال متى كان ممثل الإع�سار يخ�ضع ملراقبة املحكمة
�أو �إ�شرافها .وال يكفي �أن يخ�ضع ممثل الإع�سار لإ�شراف هيئة ترخي�ص فح�سب.
 -75وال ينبغ ��ي ا�ستبع ��اد الإج ��راءات املعجلة من النوع امل�شار �إليه يف الدليل الت�شريعي (انظر
اجلزء الثاين ،الف�صل الرابع ،الفقرات  94-76والتو�صيات  .)168-160وهي �إجراءات متار�س
يف �إطارها املحكمة املراقب َة �أو ال َ
إ�شراف يف مرحلة مت�أخرة من عملية الإع�سار .وال ينبغي �أي�ض ًا
ا�ستبع ��اد الإج ��راءات الت ��ي مار�س ��ت يف �إطارها املحكمة املراقب ��ة �أو الإ�شراف حتى وقت تقدمي
طل ��ب االع�ت�راف حي ��ث ال ت�صب ��ح ملزم ��ة بالقيام بذل ��ك .ولع ّل من الأمثلة عل ��ى ذلك احلاالت
التي يوافَق فيها على خطة لإعادة التنظيم ،فرغم � َّأن املحكمة ال ت�ضطلع مبه ّمة م�ستمرة فيما
يخ� ��ص تنفيذه ��ا� ،إ َّال � َّأن الإج ��راءات تبقى مفتوحة �أو مع ّلقة وحتتفظ املحكمة باخت�صا�صها �إىل
حني �إمتام التنفيذ.
( ،A/CN.9/422 )19الفقرة .49

42

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود مع دليل اال�شرتاع والتف�سري

وتو�ضح الفقرة الفرعية (�أ) من املادة � 2ضرورة �إخ�ضاع موجودات املدين و�أعماله على
-76
ّ
ال�سواء ملراقبة املحاكم �أو �إ�شرافها؛ وال يكفي �أن ي�شمل الإجراء الأجنبي املوجودات وحدها �أو
الأعمال وحدها.

‘ ’4لغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية
َّ �  -77إن بع�ض �أنواع الإجراءات التي رمبا ت�ستويف بع�ض عنا�صر تعريف الإجراء الأجنبي الوارد
يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2قد ال ي�صلح االعرتاف بها رغم ذلك لأنها ال تهدف لتحقيق
الغر�ض املعلن لإعادة التنظيم �أو الت�صفية .وقد تتخذ �أ�شكاال خمتلفة ،ومنها الإجراءات املع ّدة
للحيلولة دون التبديد والهدر ،ال ت�صفية حوزة الإع�سار �أو �إعادة تنظيمها؛ �أو الإجراءات املع ّدة
املرجح يف هذه احلالة �أي�ض ًا �أن ال يكون
ملنع �ضرر يلحق بامل�ستثمرين ال بجميع الدائنني (ومن ّ
ه ��ذا الإج ��راء جماعي� � ًا)؛ �أو الإج ��راءات التي تكون فيها ال�صالحي ��ات املخ ّولة للممثل الأجنبي
والواجب ��ات املفرو�ض ��ة عليه �أ�ضيق م ��ن ال�صالحيات �أو الواجبات املرتبطة يف العادة بالت�صفية
�أو �إعادة التنظيم ،مثل ال�صالحية التي تق�صر دوره على املحافظة على املوجودات.
 -78وميك ��ن �أن ت�شم ��ل �أن ��واع الإج ��راءات التي قد ال ي�صلح االعرتاف به ��ا تدابري �أو ترتيبات
الت�سوية املالية املتخذة بني املدين وبع�ض الدائنني على �أ�سا�س تعاقدي ِ�صرف فيما يتعلق ببع�ض
الدي ��ون الت ��ي ال ت� ��ؤدي فيها املفاو�ضات �إىل بدء �إجراء للإع�سار مبقت�ضى قانون الإع�سار)20(.
وقد ال تفي هذه التدابري عموما ب�شرط جماعية الإجراء وال �شرط اخل�ضوع ملراقبة �أو �إ�شراف
املحكم ��ة (انظ ��ر الفق ��رات  .)76-74ونظ ��را ل َّأن ه ��ذه التدابري ميكن �أن تتخ ��ذ عدد ًا قد يكون
كبري ًا من الأ�شكال ،ف�إنه �سيكون من ال�صعب معاجلتها يف قاعدة عامة ب�ش�أن االعرتاف)21(.
�أ َّما الإجراءات الأخرى التي ال تتطلب �إ�شراف املحكمة �أو مراقبتها فقد تكون هي الأخرى غري
م� ّؤهلة.

الإجراء امل�ؤقَّت
 -79ي�شمل التعريفان الواردان يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(د) �أي�ض ًا ما يو�صف ب�أنه "�إجراء
م�ؤقت" وممثل "معينَّ على �أ�سا�س م�ؤقت" .ويف الدولة التي تكون فيها الإجراءات امل�ؤقتة �إ َّما غري
معروف ��ة �أو غ�ي�ر م�ستوفي ��ة لل�شروط الأ�سا�سية للتعريف ،قد ين�ش�أ ت�سا�ؤل عما �إذا كان االعرتاف
"بالإج ��راء امل�ؤق ��ت" الأجنب ��ي ينط ��وي عل ��ى عواقب يحتم ��ل �أن تكون تعطيلي ��ة يف �إطار القانون
( )20تظ ��ل ه ��ذه الرتتيب ��ات التعاقدي ��ة بو�ض ��وح واجبة النفاذ خ ��ارج نطاق القانون النموذج ��ي دومنا حاجة �إىل
ق�صد منه تقييد وجوب الإنفاذ هذا.
االعرتاف؛ فلي�س يف القانون النموذجي وال دليل اال�شرتاع والتف�سري ما ُي َ
( ،A/CN.9/419 )21الفقرتان  19و.29
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النموذجي بدون مربر .ومن امل�ست�صوب ،ب�صرف النظر عن الطريقة التي تعالج بها الإجراءات
امل�ؤقتة يف الدولة امل�شرتعة ،ا�ستبقاء الإ�شارة �إىل "الإجراء امل�ؤقت" يف الفقرة الفرعية (�أ) و�إىل
املمث ��ل الأجنب ��ي املع�ّي�ننّ "عل ��ى �أ�سا�س م�ؤقت" يف الفق ��رة الفرعية (د) .وال�سبب يف ذلك هو �أنه
يالحظ يف املمار�سة املتبعة يف كثري من البلدان � َّأن �إجراءات الإع�سار كثريا ،بل عادة ،ما تبد�أ
عل ��ى �أ�سا� ��س "م�ؤق ��ت" �أو "متهي ��دي" .وت�ستويف تلك الإجراءات ،با�ستثن ��اء و�صفها ب�أنها م�ؤقتة،
جميع ال�شروط الأ�سا�سية الأخرى للتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  .2وكثريا
ما تدار تلك الإجراءات لأ�سابيع �أو �أ�شهر باعتبارها �إجراءات "م�ؤقتة" على يد �أ�شخا�ص معينني
عل ��ى �أ�سا� ��س "م�ؤق ��ت" ،وال تعم ��د املحكمة �إىل �إ�صدار �أمر يق ��ر موا�صلة الإجراءات على �أ�سا�س
غ�ي�ر م�ؤق ��ت �إال بع ��د انق�ض ��اء فرتة من الزمن .ومن ّثم ف� �� َّإن �أهداف القانون النموذجي تنطبق
مت ��ام االنطب ��اق عل ��ى تلك "الإجراءات امل�ؤقتة" (�شريطة �أن تلبى ال�شروط الأ�سا�سية الواردة يف
الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(د))؛ لذلك ،ال ينبغي متييز تلك الإجراءات عن �إجراءات الإع�سار
الأخرى ملجرد �أنها تت�سم بطابع م�ؤقت .وت�ش ّدد الفقرة  1من املادة  17على وجوب �أن ي�ستويف
الإج ��راء امل�ؤق ��ت واملمث ��ل الأجنب ��ي جميع متطلبات املادة � ،2إذ � َّإن تلك الفقرة تن�ص على �أنه ال
يجوز االعرتاف ب�إجراء �أجنبي �إ ّال �إذا كان "�إجراء باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (�أ) من
املادة  ،"2و"�إذا كان املمثل الأجنبي الذي تق َّدم بطلب االعرتاف �شخ�ص ًا �أو هيئة طبق ًا للمعنى
املق�صود يف الفقرة الفرعية (د) من املادة ."2
 -80وتتن ��اول امل ��ادة  18حال ��ة يتوق ��ف فيها الإج ��راء الأجنبي �أو املمثل الأجنب ��ي� ،سواء �أكانا
م�ؤقت�ي�ن �أم ال ،ع ��ن ا�ستيف ��اء ال�ش ��روط املن�صو� ��ص عليه ��ا يف الفقرت�ي�ن الفرعيت�ي�ن (�أ) و(د)
م ��ن امل ��ادة  2بع ��د تق ��دمي طل ��ب االعرتاف �أو بعد �صدور ذلك االع�ت�راف (انظر الفقرتني 168
و� 169أدناه).

الفقرة الفرعية (ب) – الإجراء الأجنبي الرئي�سي
 -81يعترب الإجراء الأجنبي �إجراء "رئي�سي ًا" �إذا بد�أ يف الدولة التي "يوجد فيها مركز م�صالح
املدين الرئي�سية" .وهذه ال�صيغة مطابقة لل�صيغة الواردة يف املادة  3من الئحة املجل�س الأوروبي
(عل ��ى �أ�سا� ��س ال�صيغة املعتم ��دة �سابق ًا يف اتفاقية االحتاد الأوروبي املتعلقة ب�إجراءات الإع�سار
(االتفاقي ��ة الأوروبي ��ة)) ،وبذل ��ك ت�ستن ��د �إىل عملي ��ة املواءمة امل�ستجدة ب�ش� ��أن مفهوم الإجراء
"الرئي�س ��ي" .وميك ��ن �أن يرتت ��ب على اعتبار الإجراء الأجنبي �إجرا ًء "رئي�سي ًا" ت�أثري على طبيعة
االنت�صاف الذي مينح للممثل الأجنبي مبقت�ضى املادتني  20و ،21وتن�سيق الإجراءات الأجنبية
مع الإجراءات التي قد تبد�أ يف الدولة امل�شرتعة مبقت�ضى الف�صل الرابع ومع الإجراءات املتزامنة
الأخرى مبقت�ضى الف�صل اخلام�س.
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 -82وال يع� � ِّرف القان ��ون النموذجي مفهوم "مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية" .ولكن تُق َّدم يف تقرير
تف�س�ي�ري ("تقري ��ر فريغو�س�-شميت)(� )22أُع َّد ب�ش�أن االتفاقية الأوروبية �إر�شادات ب�ش�أن مفهوم
" إ�ج ��راءات الإع�س ��ار الرئي�سي ��ة" ،وق ��د حظي ه ��ذا التقرير بقبول عام باعتب ��اره �أداة تعني على
تف�سري م�صطلح "مركز امل�صالح الرئي�سية" يف الئحة املجل�س الأوروبي ،على الرغم من انق�ضاء
االتفاقية الحقا .ونظرا ل َّأن �صيغة "مركز امل�صالح الرئي�سية" يف الئحة املجل�س الأوروبي تقابل
ال�صيغ ��ة امل�ستخدم ��ة يف القان ��ون النموذجي ،مع اختالف الأهداف (انظر الفقرة � 141أدناه)،
ف� َّإن االجتهادات الق�ضائية التي تف�سر الئحة املجل�س الأوروبي قد تت�صل �أي�ض ًا بتف�سري القانون
النموذجي.
 -83وتن�ص احليثيتان ( )12و( )13من الئحة املجل�س الأوروبي على ما يلي:
"( )12مت ّك ��ن ه ��ذا الالئح ��ة من بدء �إجراءات الإع�سار الرئي�سية يف الدولة الع�ضو التي
يوجد فيها مركز م�صالح املدين الرئي�سية .وهذه الإجراءات عاملية النطاق و ُيق�صد منها
�أن ت�شمل جميع موجودات املدين .وحماية لتنوع امل�صالح ،ف� َّإن هذه الالئحة مت ّكن من بدء
�إجراءات ثانوية( )23تُدار ب�صورة متوازية مع الإجراءات الرئي�سية .ويجوز بدء الإجراءات
الثانوي ��ة يف الدول ��ة الع�ض ��و الت ��ي ميل ��ك فيها املدي ��ن م�ؤ�س�سة .وتقت�صر آ�ث ��ار الإجراءات
الثانوي ��ة عل ��ى املوجودات الواقعة يف تلك الدولة .وتفي القواعد الإلزامية املتعلقة بتن�سيق
ا إلج ��راءات الثانوي ��ة م ��ع الإج ��راءات الرئي�سية باحلاجة �إىل حتقي ��ق الوحدة على �صعيد
اجلماعة الأوروبية.
"( )13ينبغي �أن يطابق ‘مركز امل�صالح الرئي�سية’ املكان الذي يقوم فيه املدين ب�إدارة
م�صاحله بانتظام ،ومن َثم ،ميكن للأطراف الثالثة التحقّق منه".
 -84وي�شرح تقرير فريغو�س�-شميت مفهوم "�إجراءات الإع�سار الرئي�سية" على النحو التايل:

"�  -73إجراءات الإع�سار الرئي�سية
"مت ّكن الفقرة ( )1من املادة  3من بدء �إجراءات �إع�سار رئي�سية �شاملة يف الدولة
املتعاق ��دة الت ��ي يوج ��د فيها مركز م�صالح املدين الرئي�سية ،وهي �إجراءات عاملية النطاق
و ُيتوخَّ ى منها �أن ت�شمل جميع موجودات املدين يف جميع �أرجاء العامل والت�أثري على جميع
الدائنني� ،أينما ُوجدوا.
"ويج ��وز ب ��دء جمموع ��ة واحدة فقط من الإجراءات الرئي�سي ��ة يف الإقليم امل�شمول
باالتفاقية.
(.M.Virgos and E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Brussels, 3 May 1996 )22
ونُ�ش ��ر ه ��ذا التقري ��ر يف متوز/يولي ��ه  1996وميكن ِّ
االطالع عليه يف املوقع التايلُ http://aei.pitt.edu/952 :
(اطلع على هذا
املوقع لأخر مرة يف � 1آب�/أغ�سط�س .)2013
( )23ت�ستخدم يف الئحة املجل�س الأوروبي عبارة "الإجراءات الثانوية" ،يف حني ي�ستخدم القانون النموذجي عبارة
"الإجراءات غري الرئي�سية".
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...
" -75يج ��ب تف�س�ي�ر مفه ��وم "مركز امل�صالح الرئي�سية" على �أنه املكان الذي يقوم
فيه املدين ب�إدارة م�صاحله بانتظام وميكن من َثم للأطراف الثالثة التحقّق منه.
"ولي�س من ال�صعب تو�ضيح الأ�سا�س املنطقي لهذه القاعدة ،فالإع�سار َ
خطر متوقع.
ل ��ذا ف� �� َّإن م ��ن ال�ضروري �أن ت�ستن ��د الوالية الق�ضائية الدولية (الت ��ي �سرنى �أنها ت�ستلزم
تطبيق قوانني الإع�سار اخلا�صة بتلك الدولة املتعاقدة) �إىل مكان معروف لدائني املدين
املحتملني ،الأمر الذي يتيح تقدير املخاطر القانونية التي يتعني حتملها يف حالة الإع�سار.
"والق�صد من ا�ستخدام م�صطلح "امل�صالح" هو �أال يقت�صر على الأن�شطة التجارية
�أو ال�صناعية �أو الأن�شطة املهنية فح�سب ،بل �أن ي�شمل �أي�ضا الأن�شطة االقت�صادية العامة،
كيم ��ا يت�سن ��ى �إدراج �أن�شط ��ة الأفراد العاديني (كامل�ستهلك�ي�ن)� .أ َّما �صفة "الرئي�سي" فهي
مبثاب ��ة معي ��ار للح ��االت الت ��ي ت�شمل فيها هذه امل�صالح �أنواع ��ا خمتلفة من الأن�شطة تُدار
من مراكز خمتلفة.
"وم ��ن حي ��ث املب ��د�أ ،ف� َّإن مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية فيما يتعل ��ق باملهنيني هو حمل
ممار�ستهم ملهنهم� ،أ َّما بالن�سبة للأ�شخا�ص الطبيعيني فهو عموما حمل �إقامتهم املعتاد.
"وحينما يتعلق الأمر بال�شركات والأ�شخا�ص االعتباريني ،ف� َّإن االتفاقية تفرت�ض � َّأن
امل�سجل ،ما مل يثبت خالف ذلك .وهذا
مركز م�صالح املدين الرئي�سية هو مكان مكتبه ّ
املكان يطابق عادة املكتب الرئي�سي للمدين".
و ُينا َق�ش مركز امل�صالح الرئي�سية مبزيد من التف�صيل يف املالحظات على املادة .16

الفقرة الفرعية (ج)  -الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي
 -85ت�ش�ت�رط الفق ��رة الفرعي ��ة (ج) �أن يج ��ري "الإج ��راء الأجنبي غ�ي�ر الرئي�سي" يف الدولة
الت ��ي توج ��د فيه ��ا "م�ؤ�س�س ��ة" للمدين (انظر الفق ��رات � 88إىل � 90أدناه) .ومن ّثم ف� َّإن الإجراء
الأجنب ��ي غ�ي�ر الرئي�س ��ي ال ��ذي ميك ��ن �أن يك ��ون قاب�ل�ا لالعرتاف ب ��ه مبقت�ضى الفق ��رة  2من
امل ��ادة  17ال ميك ��ن �أن يك ��ون �إال �إج ��راء بد�أ يف دولة يوجد فيه ��ا للمدين م�ؤ�س�سة باملعنى الوارد
يف الفق ��رة الفرعي ��ة (و) م ��ن امل ��ادة  .2وال مت� � ّ�س ه ��ذه القاع ��دة باحلكم ال ��وارد يف املادة 28
والقا�ض ��ي ب� �� َّأن �إج ��راء الإع�س ��ار يجوز ب ��د�ؤه يف الدولة امل�شرتع ��ة �إذا كان للمدين موجودات يف
تل ��ك الدول ��ة .بي ��د �أن ��ه ينبغ ��ي �أن يالحظ � َّأن الآثار املرتتبة على �إج ��راء �إع�سار بد�أ على �أ�سا�س
وج ��ود املوج ��ودات فح�س ��ب ،تك ��ون ع ��ادة مق�ص ��ورة عل ��ى املوج ��ودات الكائنة يف تل ��ك الدولة؛
و�إذا كان ينبغ ��ي ،مبقت�ض ��ى قان ��ون الدول ��ة امل�شرتعة� ،إدارة موجودات �أخ ��رى للمدين واقعة يف
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اخل ��ارج يف �إط ��ار �إج ��راء الإع�س ��ار ذاك (كما هو متوخّ ى يف امل ��ادة  ،)28ف� ّإن تلك امل�س�ألة عرب
احلدودي ��ة ينبغ ��ي �أن تعال ��ج يف �إط ��ار التعاون والتن�سيق الدوليني مبقت�ضى املواد � 25إىل  27من
القانون النموذجي.

الفقرة الفرعية (د)  -املمثل الأجنبي
 -86تع�ت�رف الفق ��رة الفرعي ��ة (د) ب� �� َّأن املم ّثل الأجنبي ميك ��ن �أن يكون �شخ�ص ًا م�أذون ًا له يف
�إجراءات �أجنبية ب�إدارة تلك الإجراءات ،التي قد ت�شمل طلب االعرتاف والإن�صاف والتعاون يف
والية ق�ضائية �أخرى� ،أو قد يكون جمرد �شخ�ص م�أذون له بوجه خا�ص بتمثيل تلك الإجراءات.
وال يوجب القانون النموذجي بعبارة حمددة �أن يكون املم ّثل الأجنبي م�أذونا من املحكمة (وفق
التعري ��ف ال ��وارد يف الفق ��رة الفرعي ��ة (هـ) من املادة  ،)2ومن ثم ،ف� َّإن هذا التعريف وا�سع مبا
يكف ��ي لك ��ي ي�شم ��ل التعيني م ��ن هيئة خا�صة غري املحكمة .كما ي�شمل التعيني على �أ�سا�س م�ؤقت
(انظر الفقرتني  79و� 80أعاله) .وتعيني املم ّثل الأجنبي يف الإجراءات الأجنبية للعمل ب�أي من
هات�ي�ن ال�صفت�ي�ن �أو بكلتيهم ��ا كاف لتحقيق �أغرا�ض القانون النموذجي؛ وت�شرتط املادة � 15إما
تقدمي �صورة موثقة من قرار تعيني املم ّثل �أو �شهادة ت�ؤكد تعيينه �أو دليل �آخر على ذلك التعيني
تقبله املحكمة املتلقية .والتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (د) وا�سع مبا يكفي لي�شمل املدينني
الذين ت�ستمر حيازتهم للموجودات بعد بدء �إجراءات الإع�سار.

الفقرة الفرعية (هـ) – املحكمة الأجنبية
 -87ينبغ ��ي �أن يحظ ��ى الإج ��راء الأجنب ��ي الذي ي�ستويف ال�ش ��روط املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الفرعية (�أ) من املادة  2بنف�س املعاملة ب�صرف النظر ع ّما �إذا كانت قد بد�أته و�أ�شرفت عليه
هيئ ��ة ق�ضائي ��ة �أو هيئ ��ة �إدارية .لذلك ف� َّإن تعريف "املحكمة الأجنبية" يف الفقرة الفرعية (هـ)
ي�شم ��ل ال�سلط ��ات غ�ي�ر الق�ضائي ��ة �أي�ض ًا ،وذلك بغية اجتناب �ضرورة الإ�شارة �إىل �سلطة �أجنبية
غ�ي�ر ق�ضائي ��ة حيثم ��ا ت ��رد الإ�شارة �إىل حمكم ��ة �أجنبية .وتتبع الفقرة الفرعي ��ة (هـ) التعريف
امل�شاب ��ه ال ��وارد يف الفق ��رة الفرعي ��ة (د) من املادة  2من الئحة املجل� ��س الأوروبي ،وامل�ستخدم
كذلك يف الدليل الت�شريعي (الفقرة االفتتاحية ( 12ط))؛ ودليل الأون�سيرتال العملي (الفقرتان
االفتتاحيتان  7و.)8

الفقرة الفرعية (و) – امل�ؤ�س�سة
 -88ا�ستوح ��ي تعري ��ف م�صطل ��ح "امل�ؤ�س�سة" من الفقرة الفرعي ��ة (ح) من املادة  2من الئحة
املجل� ��س الأوروب ��ي .وه ��ذا امل�صطل ��ح م�ستخدم يف القان ��ون النموذجي �ضم ��ن تعريف "الإجراء
الأجنب ��ي غ�ي�ر الرئي�س ��ي" (الفق ��رة الفرعية (ج) من امل ��ادة  )2وكذلك يف �سياق الفقرة  2من
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امل ��ادة  ،17الت ��ي تن� ��ص على �أنه لكي يحظ ��ى الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي باالعرتاف فال ب ّد
من �أن يكون للمدين م�ؤ�س�سة يف الدولة الأجنبية (انظر �أي�ضا الفقرة � 85أعاله).
 -89ويق� � ّدم تقري ��ر "فريغو�س�-شمي ��ت" ع ��ن هذه االتفاقي ��ة �شرح ًا �إ�ضافي� � ًا مل�صطلح
"امل�ؤ�س�سة" على النحو التايل:
"م ��كان العملي ��ات يعن ��ي املكان ال ��ذي مُتا َر�س منه �أن�شطة اقت�صادية يف ال�سوق (�أي خارج
هذا املكان) ،وذلك �سواء كانت هذه الأن�شطة جتارية �أو �صناعية �أو مهنية.
"ويتبني من الرتكيز على الن�شاط االقت�صادي ،الذي يتط ّلب اال�ضطال ُع به موار َد ب�شرية،
� َّأن ثمة حاج ًة �إىل حد �أدنى من التنظيم .وال ميكن اعتبار املكان الذي جتري فيه العمليات
�ضي محَ ْ �ض "م�ؤ�س�سة" .فمن الالزم توفّر قدر معينَّ من اال�ستمرارية .وترمي
على نحو َع َر ٍّ
�صيغة النفي (‘غري العار�ض’) �إىل تفادي ا�شرتاط فرتة زمنية دنيا .والعامل احلا�سم يف
()24
هذا ال�صدد هي الكيفية التي يظهر بها الن�شاط يف اخلارج ،ال نية املدين".
 -90وما دام م�صطلح "امل�ؤ�س�سة" قد ورد تعريفه ،ف� َّإن البحث الذي ينبغي �أن تقوم به املحكمة
ب�ش�أن ما �إذا كان للمدين م�ؤ�س�سة يت�سم بطابع واقعي ِ�صرف .وعلى خالف "الإجراء الرئي�سي
الأجنب ��ي" ،ال يوج ��د � ُّأي افرتا� ��ض فيم ��ا يخ�ص حتديد امل�ؤ�س�سة .ولكن ثمة م�شكلة قانونية تتعلق
مب ��ا �إذا كان م�صطل ��ح "غ�ي�ر عار� ��ض" ي�شري �إىل فرتة الن�شاط االقت�صادي املعني �أو �إىل املكان
املح� � َّدد ال ��ذي مُيار� ��س فيه ه ��ذا الن�شاط .فبدء �إجراءات للإع�سار ،وقي ��ام ديون وجم ّرد وجود
ب�ضائ ��ع مبفرده ��ا �أو ح�ساب ��ات م�صرفي ��ة �أو ممتل ��كات كله ��ا �أمور ال تفي بتعري ��ف امل�ؤ�س�سة من
حيث املبد�أ.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع
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 ،A/CN.9/422الفقرات .65-34
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحات .7-5
 ،A/CN.9/433الفقرات  41-33و.147
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان  6و.7
 ،A/CN.9/435الفقرات .113-108

 ،A/CN.9/436الفقرات .45-43
 ،A/CN.9/442الفقرات .75-67

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/715الفقرات  ،15-14و،22-17
و ،35-32و.46
 ،A/CN.9/738الفقرات .19-17

( )24تقرير فريغو�س�-شميت ،الفقرة ( 1-7انظر احلا�شية .)22
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(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري (تابع)

 ،A/CN.9/763الفقرات .25-23

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103الفقرات 68-67
 �ألف ،و ،72-71و 23-23زاي ،و،70-69
و 31-31جيم ،و 75-73باء.
 ،A/CN.9/742الفقرات  36-25و.58
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات  ،68و23
 �ألف 24-زاي ،و ،31و 75-73باء.

 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات 68-68
 �ألف ،و ،72-71و 23-23جيم ،و 24-24زاي،
و ،70و 31-31جيم ،و 75-73باء.
 ،A/CN.9/766الفقرتان  27و.28

املادة  -3االلتزامات الدولية على هذه الدولة
عندما يتعار�ض هذا القانون مع التزام على هذه الدولة نا�شئ عن معاهدة �أو �أي �شكل
�آخر من �أ�شكال االتفاق تكون هي طرفا فيه مع دولة �أو دول �أخرى ،يكون الرجحان ملقت�ضيات
تلك املعاهدة �أو ذلك االتفاق.

 -91امل ��ادة  ،3الت ��ي تع�ب�ر ع ��ن مبد�أ �سمو االلتزام ��ات الدولية للدولة امل�شرتع ��ة على القانون
الداخل ��ي فيه ��ا� ،صيغ ��ت عل ��ى غ ��رار �أح ��كام مماثل ��ة واردة يف قوانني منوذجية �أخ ��رى �أعدتها
الأون�سيرتال.
 -92وعن ��د ا�ش�ت�راع ه ��ذه امل ��ادة ،لع ّل امل�شرع يود النظر فيما �إذا كان من امل�ست�صوب �أن تتخذ
خط ��وات لتجن ��ب �أي تف�س�ي�ر ف�ضفا� ��ض ال ل ��زوم له للمعاهدات الدولي ��ة .ذلك �أن هذه املادة قد
ت� ��ؤدي ،مث�ل ً�ا� ،إىل �إعط ��اء الأ�سبقي ��ة ملعاهدات دولية تهدف ،يف الوق ��ت الذي تعالج فيه م�سائل
ي�شمله ��ا �أي�ض� � ًا القان ��ون النموذج ��ي (مثال �سب ��ل الو�صول �إىل املحاكم والتع ��اون بني املحاكم �أو
ال�سلطات الإدارية)� ،إىل ت�سوية م�شاكل غري امل�شاكل التي يركز عليها القانون النموذجي .وبع�ض
تل ��ك املعاه ��دات ق ��د ي�ساء فهمها على �أنها تتناول �أي�ض ��ا م�سائل يتناولها القانون النموذجي ،ال
ل�ش ��يء �إال لأن �صياغته ��ا ج ��اءت غ�ي�ر دقيق ��ة �أو ف�ضفا�ض ��ة .ومن �ش�أن تل ��ك النتيجة �أن تعر�ض
للخط ��ر اله ��دف املن�ش ��ود يف حتقي ��ق التوحيد وتي�سري التعاون عرب احل ��دود يف م�سائل الإع�سار،
و�أن تقل ��ل م ��ن درج ��ة اليق�ي�ن ومن �إمكانية التنب�ؤ بعواقب تطبيق القانون النموذجي .وقد ترغب
جتب املادة  3حكما واردا يف القانون الوطني ،فال
الدول ��ة امل�شرتع ��ة يف �أن تن� ��ص عل ��ى �أنه لكي ّ
ب ��د م ��ن وج ��ود �صل ��ة كافية بني املعاه ��دة الدولية املعنية وامل�س�ألة الت ��ي تخ�ضع للحكم الوارد يف
القان ��ون الوطن ��ي املق�ص ��ود .فم ��ن �ش�أن �شرط كهذا �أن ي�ساع ��د على جتنب التقييد املفرط غري
املق�صود لآثار القانون املنفذ للقانون النموذجي .بيد �أنه ال ينبغي لذلك احلكم �أن يذهب �إىل
حد ا�شرتاط �أن تكون املعاهدة املعنية خا�صة مب�سائل الإع�سار على وجه التحديد بغية ا�ستيفاء
ذلك ال�شرط.
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 -93وم ��ع � َّأن املعاه ��دات الدولي ��ة امللزم ��ة تعترب نافذة من تلق ��اء نف�سها يف بع�ض الدول ،فهي
ال تعت�ب�ر كذل ��ك م ��ع ا�ستثن ��اءات معين ��ة يف دول �أخ ��رى ،وذلك م ��ن حيث �إنها تتطل ��ب ت�شريع ًا
داخلي� � ًا لك ��ي ت�صب ��ح قانون� � ًا واج ��ب الإنفاذ .وفيما يخ� ��ص الفئة الأخرية من ال ��دول ،وبالنظر
�إىل املمار�س ��ة العادي ��ة املتبع ��ة لديه ��ا يف تن ��اول املعاه ��دات واالتفاق ��ات الدولية ،ل ��ن يكون من
املنا�سب �أو من ال�ضروري �إدراج املادة  3يف ت�شريعاتها� ،أو قد يكون من املنا�سب �إدراجها فيها
ب�صيغة مع َّدلة.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .162-159
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحة .11
 ،A/CN.9/422الفقرتان .67-66
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .7
 ،A/CN.9/433الفقرتان .43-42
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان .8-7
 ،A/CN.9/435الفقرات .117-114

 ،A/CN.9/436الفقرة .46
 ،A/CN.9/442الفقرات .78-76

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .78
 ،A/CN.9/763الفقرة .26
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .78
 ،A/CN.9/766الفقرة .29

املادة [ -4املحكمة �أو ال�سلطة

املخت�صة]

()1

تقوم باملهمتني امل�شار �إليهما يف هذا القانون فيما يتعلق باالعرتاف بالإجراءات الأجنبية
والتعاون مع املحاكم الأجنبية [حت َّدد املحكمة �أو املحاكم �أو ال�سلطة/ال�سلطات املخت�صة ب�أداء
هذه املهام يف الدولة امل�شرتعة].
( )1قد ترغب الدولة التي تكون فيها بع�ض املهام املت�صلة ب�إجراءات الإع�سار قد �أنيطت مبوظفني مع َّينني
�أو بهيئات مع َّينة من قبل احلكومة يف �أن تدرج احلكم التايل يف املادة � 4أو يف مو�ضع �آخر من الف�صل الأول:
لي�س يف هذا القانون ما مي�س بالأحكام ال�سارية يف هذه الدولة والتي تنظم �سلطة [تدرج �صفة ال�شخ�ص
املعينَّ �أو الهيئة املع َّينة من قبل احلكومة].

�  -94إذا كان �أي من املهام املذكورة يف املادة  4ت�ؤديه يف الدولة امل�شرتعة �سلطة غري املحكمة،
ف� �� ّإن الدول ��ة ت ��درج ا�س ��م ال�سلط ��ة املخت�صة يف امل ��ادة  4ويف موا�ضع منا�سب ��ة �أخرى من قانون
اال�شرتاع.
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 -95وميك ��ن �أن يك ��ون االخت�صا� ��ص ب� ��أداء خمتل ��ف امله ��ام الق�ضائي ��ة التي يتناوله ��ا القانون
النموذجي م�سند ًا �إىل حماكم خمتلفة يف الدولة امل�شرتعة ،وعندئذ توائم الدولة امل�شرتعة بني
ن� ��ص امل ��ادة وب�ي�ن نظ ��ام اخت�صا�ص املحاكم فيها .و�ستتمثل قيمة امل ��ادة  ،4بال�صيغة امل�شرتعة
به ��ا يف دول ��ة معين ��ة ،يف �أنها تزي ��د �شفافية و�سهولة ا�ستخدام الت�شريع املتعلق بالإع�سار ل�صالح
املمثلني الأجانب واملحاكم الأجنبية بوجه خا�ص.
 -96وعند حتديد جهة االخت�صا�ص يف امل�سائل املذكورة يف املادة  ،4ال ينبغي للت�شريع التنفيذي
�أن يقيد دومنا �ضرورة اخت�صا�ص حماكم �أخرى يف الدولة امل�شرتعة وال �سيما اخت�صا�ص النظر
يف طلبات املمثلني الأجانب للح�صول على انت�صاف م�ؤقت.

احلا�شية
 -97يف ع ��دد م ��ن ال ��دول ،يعهد ت�شريع الإع�س ��ار بالقيام مبهام معينة ،تتعلق بالإ�شراف العام
على عملية معاجلة ق�ضايا الإع�سار يف البلد� ،إىل موظفني تع ِّينهم احلكومة ممن يكونون عادة
موظفني مدنيني �أو موظفني ق�ضائيني ي�ؤدون وظائفهم على �أ�سا�س دائم .وتتباين الأ�سماء التي
ُيعرف ��ون به ��ا وت�شم ��ل ،على �سبي ��ل املثال ،ت�سميات "احلار�س الق�ضائ ��ي" �أو "املح�صل الر�سمي"
�أو "الوكي ��ل الر�سم ��ي" .كم ��ا تتباي ��ن �أن�شطة ه�ؤالء املوظفني ونط ��اق مهامهم وطبيعتها من دولة
�إىل دولة .والقانون النموذجي ال يقيد �سلطة ه�ؤالء امل�س�ؤولني الر�سميني ،وهي نقطة قد ترغب
بع� ��ض ال ��دول امل�شرتع ��ة يف تو�ضيحه ��ا يف القانون نف�سه ،كما هو مب�ي�ن يف احلا�شية .ومن جهة
�أخ ��رى ،ف�إ ّن ��ه تبع� � ًا للعب ��ارات التي ت�ستعملها الدول ��ة امل�شرتعة يف املادتني  25و 26لإدراج "�صفة
ال�شخ�ص �أو الهيئة التي تدير عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة"،
م ��ن اجلائ ��ز �أن يعه ��د �إىل ه� ��ؤالء املوظف�ي�ن بواج ��ب التع ��اون عل ��ى النحو املن�صو� ��ص عليه يف
املواد � 25إىل .27
 -98ويف بع�ض االخت�صا�صات الق�ضائية ،قد يعني املوظفون الر�سميون امل�شار �إليهم يف الفقرة
ال�سابقة �أي�ض ًا للقيام مبهمة املديرين يف ق�ضايا الإع�سار الفردية .ويف نطاق هذه احلاالت ،يكون
�أولئك املوظفون الر�سميون م�شمولني بالقانون النموذجي.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي
 ،A/52/17الفقرات .166-163
 ،A/CN.9/419الفقرة .69
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحة .11
 ،A/CN.9/422الفقرتان .69-68

 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .8
 ،A/CN.9/433الفقرتان .45-44

 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان .9-8
 ،A/CN.9/435الفقرات .122-118
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(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرات .50-47
 ،A/CN.9/442الفقرات .83-79

املادة  -5تخويل [تدرج �صفة ال�شخ�ص املعني �أو الهيئة املعنية ب�إدارة عملية �إعادة
التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة] �سلطة
الت�صرف يف دولة �أجنبية
يخ� � ّول [ت ��درج �صف ��ة ال�شخ� ��ص املعن ��ي �أو الهيئة املعنية ب�إدارة عملية �إع ��ادة التنظيم �أو
الت�صفي ��ة مبقت�ض ��ى قان ��ون الدولة امل�شرتعة] �سلط ��ة الت�صرف يف دولة �أجنبية ب�ش�أن �إجراء يف
هذه الدولة مبقت�ضى [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] ،ح�سبما
ي�سمح بذلك القانون الأجنبي الواجب التطبيق.

 -99املق�ص ��ود م ��ن امل ��ادة  5هو تزويد ممثلي الإع�س ��ار �أو ال�سلطات الأخرى ،ممن يعينون يف
�إجراءات �إع�سار تبد�أ يف الدولة امل�شرتعة ،ب�صالحية الت�صرف يف اخلارج ب�صفة ممثلني �أجانب
يف تل ��ك الإج ��راءات .وق ��د ات�ض ��ح �أن عدم وجود ذل ��ك التفوي�ض يف بع�ض الدول ي�ش ّكل عقبة يف
�سبيل التعاون الدويل الفعال يف الق�ضايا عرب احلدودية .وميكن للدولة امل�شرتعة ،التي خ ّول فيها
ممثل ��و الإع�س ��ار �صالحي ��ة الت�ص ��رف ب�صفة ممثلني �أجان ��ب� ،أن تقرر عدم �إدراج املادة  ،5و�إن
كان الإبقاء عليها �سيوفر دلي ًال قانوني ًا وا�ضح ًا على تلك ال�صالحية وي�ساعد املحاكم الأجنبية
و�سائر م�ستعملي القانون.
يو�ضح � َّأن نطاق ال�صالحية التي ميار�سها ممثل الإع�سار
 -100وقد �صيغت املادة  5على نحو ِّ
يف اخلارج �إمنا يتوقف على القانون الأجنبي واملحاكم الأجنبية .و�سوف تكون الت�صرفات التي
ق ��د يرغ ��ب ممث ��ل الإع�س ��ار املعينَّ يف الدولة امل�شرتع ��ة �أن يقوم بها يف بلد �أجنبي �إجراءات من
الن ��وع ال ��ذي يتناولـ ��ه القانون النموذجي ،لك ��ن �صالحية الت�صرف يف بلد �أجنبي ال تتوقف على
ما �إذا كان ذلك البلد قد ا�شرتع قانون ًا ي�ستند �إىل القانون النموذجي.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي
 ،A/52/17الفقرات .169-167
 ،A/CN.9/419الفقرات .39-36
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحة .12
 ،A/CN.9/422الفقرات .74-70

 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .8
 ،A/CN.9/433الفقرات .49-46
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .9
 ،A/CN.9/435الفقرتان .124-123
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(ب) دليل اال�شرتاع

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/CN.9/436الفقرات .52-51
 ،A/CN.9/442الفقرتان .85-84

 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .84
 ،A/CN.9/763الفقرة .26
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .84
 ،A/CN.9/766الفقرة .30

املادة  -6اال�ستثناءات املرتكزة على ال�سيا�سة العامة
لي� ��س يف ه ��ذا القان ��ون م ��ا مينع املحكمة من رف�ض اتخاذ �إجراء من�صو�ص عليه يف هذا
القانون �إذا كان وا�ضح ًا � َّأن ذلك الإجراء خمالف لل�سيا�سة العامة لهذه الدولة.

 -101مب ��ا � َّأن مفه ��وم ال�سيا�س ��ة العام ��ة قائ ��م على القانون الوطني وق ��د يختلف من دولة �إىل
موحد لهذا املفهوم.
�أخرى ،ف� َّإن املادة  6ال حتاول تقدمي تعريف َّ
 -102ويف بع� ��ض ال ��دول ،ق ��د يعط ��ى تعبري "ال�سيا�سة العامة" معنى عري�ض ًا ب�أنه قد يتعلق من
حيث املبد�أ ب�أي قاعدة �إلزامية من القانون الوطني .بيد � َّأن اال�ستثناء مبوجب ال�سيا�سة العامة
ي� ��ؤول يف كث�ي�ر م ��ن ال ��دول ب�أنه يقت�صر على مب ��ادئ القانون الأ�سا�سي ��ة ،وخ�صو�صا ال�ضمانات
الد�ستوري ��ة؛ ويف تل ��ك ال ��دول ،ال ُيلج� ��أ �إىل ال�سيا�سة العام ��ة �إال لرف�ض تطبيق قانون �أجنبي� ،أو
االعرتاف بقرار ق�ضائي �أجنبي �أو قرار حتكيم �أجنبي ،عندما يكون ذلك خمالف ًا لهذه املبادئ
الأ�سا�سية.
 -103وتوخي ��ا لإمكاني ��ة تطبي ��ق اال�ستثن ��اء مبوج ��ب ال�سيا�س ��ة العام ��ة يف �سي ��اق القان ��ون
يُالح ��ظ � َّأن ثمة عدد ًا متزايد ًا م ��ن االخت�صا�صات الق�ضائية يعرتف
النموذج ��ي ،م ��ن امله ��م �أن َ
بوج ��ود تف ��رع ثنائ ��ي ب�ي�ن مفه ��وم ال�سيا�س ��ة العام ��ة ب�صيغت ��ه املطبقة عل ��ى ال�ش� ��ؤون املحلية،
ومفه ��وم ال�سيا�س ��ة العام ��ة ب�صيغت ��ه امل�ستخدمة يف م�سائ ��ل التعاون ال ��دويل وم�س�ألة االعرتاف
بالآث ��ار املرتتب ��ة عل ��ى القوان�ي�ن الأجنبي ��ة .ويف ه ��ذه احلالة الأخ�ي�رة خا�صة ،تُفه ��م ال�سيا�سة
ويج�سد ه ��ذا التفرع الثنائي
العام ��ة مبعن ��ى �أك�ث�ر تقيي ��د ًا من معن ��ى ال�سيا�سة العام ��ة املحليةِّ .
�إدراك � َّأن التع ��اون ال ��دويل م ��ن �ش�أن ��ه �أن يتعرق ��ل دومن ��ا داع �إذا ما فُهم ��ت "ال�سيا�سة العامة"
مبعناها العري�ض.
 -104و�أم ��ا الغر� ��ض م ��ن التعبري "وا�ضح ًا" امل�ستخدم �أي�ض ًا يف كث�ي�ر من الن�صو�ص القانونية
الدولية الأخرى كنعت للتعبري "ال�سيا�سة العامة" ،فهو الت�أكيد على � َّأن اال�ستثناءات املرتكزة �إىل
ال�سيا�سة العامة ينبغي �أن تف�سر على نحو مق َّيد ،و�أنه ال يق�صد من املادة � 6سوى التذرع بها يف
ظروف ا�ستثنائية تتعلق مب�سائل ذات �أهمية جوهرية لدى الدولة امل�شرتعة.
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املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل

(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .173-170
 ،A/CN.9/419الفقرة .40
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحة .15
 ،A/CN.9/422الفقرتان .85-84
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .16
 ،A/CN.9/433الفقرات .160-156
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .9
 ،A/CN.9/435الفقرات .128-125

 ،A/CN.9/436الفقرة .53
 ،A/CN.9/442الفقرات .89-86

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/715الفقرات .30-26
 ،A/CN.9/738الفقرة .32

املادة  -7امل�ساعدة الإ�ضافية مبوجب قوانني �أخرى
لي� ��س يف ه ��ذا القان ��ون م ��ا يق ِّيد �سلطة املحكمة �أو [تدرج �صفة ال�شخ�ص املعني �أو الهيئة
املعنية ب�إدارة عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة] ب�ش�أن تقدمي
م�ساعدة �إ�ضافية �إىل ممثل �أجنبي مبوجب قوانني �أخرى يف هذه الدولة.

 -105الغر� ��ض م ��ن القان ��ون النموذجي هو زي ��ادة وتن�سيق امل�ساعدة ع�ب�ر احلدود املتاحة يف
الدول ��ة امل�شرتع ��ة للممثل�ي�ن الأجان ��ب .ولك ��ن مبا � َّأن قان ��ون الدولة امل�شرتعة ق ��د ينطوي فعال،
ح�ي�ن ا�ش�ت�راع القان ��ون النموذج ��ي ،عل ��ى �أح ��كام خمتلفة قائم ��ة ميكن مبوجبها ملمث ��ل �أجنبي
احل�ص ��ول عل ��ى امل�ساع ��دة ع�ب�ر احل ��دود ،ومبا �أن ��ه لي�س من غر�ض هذا القان ��ون �أن يجب تلك
الأح ��كام طامل ��ا �أنه ��ا تقدم م�ساعدة �إ�ضافي ��ة لنوع امل�ساعدة التي يتناولها القانون النموذجي �أم
خمتلف ��ة عنه ��ا ،فم ��ن اجلائ ��ز للدول ��ة امل�شرتعة �أن تنظر فيما �إذا كانت امل ��ادة  7تلزم لتو�ضيح
هذه امل�س�ألة.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرة .175

 ،A/CN.9/442الفقرة .90
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املادة  -8التف�سري
يوىل االعتبار يف تف�سري هذا القانون مل�صدره الدويل ول�ضرورة ت�شجيع التوحيد يف تطبيقه
واحلر�ص على ح�سن النية.

 -106ي ��رد حك ��م مماث ��ل للحك ��م ال ��وارد يف امل ��ادة  8يف عدد من معاه ��دات القانون اخلا�ص
(مث ��ل الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  7م ��ن اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عق ��ود البيع الدويل للب�ضائع).
ويف وقت �أحدث عهدا�ُ ،س ِّلم ب� َّأن �إدراج حكم من هذا القبيل مفيد �أي�ضا يف ن�ص غري تعاهدي
مث ��ل القان ��ون النموذج ��ي على �أ�سا�س � َّأن �أي دولة ت�شرتع قانونا منوذجيا من م�صلحتها تف�سريه
تف�س�ي�را مت�سق ��ا .وق ��د �صيغ ��ت املادة  8على غرار الفق ��رة  1من املادة  3من قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية.
 -107ومم ��ا يي�س ��ر االت�س ��اق يف تف�سري القانون النموذجي نظ ��ام املعلومات اخلا�ص بال�سوابق
الق�ضائي ��ة امل�ستن ��دة �إىل ن�صو� ��ص الأون�سيرتال ( ،)CLOUTالذي تن�ش ��ر �أمانة الأون�سيرتال يف
�إطاره خال�صات وافية عن القرارات الق�ضائية (وقرارات التحكيم ،حيثما انطبق الأمر) التي
تف�سر االتفاقيات والقوانني النموذجية املنبثقة عن �أعمال الأون�سيرتال( .وللح�صول على مزيد
من املعلومات عن هذا النظام ،انظر الفقرة � 243أدناه).

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرة .174

 ،A/CN.9/715الفقرات .25-23
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103الفقرة .92
 ،A/CN.9/742الفقرتان .38-37
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .91
 ،A/CN.9/763الفقرة .26
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .91
 ،A/CN.9/766الفقرة .30

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/442الفقرتان .92-91
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الف�صل الثاين� -سبل و�صول املمثلني والدائنني الأجانب
�إىل املحاكم يف هذه الدولة
املادة  -9احلق يف الو�صول املبا�شر �إىل املحاكم
يحق ملمثل �أجنبي �أن يق ّدم طلبا مبا�شرة �إىل حمكمة يف هذه الدولة.

 -108م ��ن الأه ��داف الهام ��ة للقانون النموذجي توفري �سب ��ل �سريعة ومبا�شرة لو�صول املمثلني
الأجان ��ب �إىل حماك ��م الدول ��ة امل�شرتعة .وتقت�صر املادة  9على الإعراب عن مبد�أ تي�سري و�صول
املمث ��ل الأجنب ��ي مبا�ش ��رة �إىل حماك ��م الدولة امل�شرتع ��ة ،بحيث ال ي�ضطر املمث ��ل الأجنبي �إىل
ا�ستيف ��اء مقت�ضي ��ات ر�سمي ��ة مث ��ل الرتاخي�ص �أو الإجراءات القن�صلية .ه ��ذا علم ًا ب� َّأن املادة 4
تتناول اخت�صا�ص املحاكم يف الدولة امل�شرتعة ب�ش�أن توفري االنت�صاف للممثل الأجنبي.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .178-176
 ،A/CN.9/419الفقرات  79-77و.173-172
 ،A/CN.9/422الفقرات .151-144
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .9
 ،A/CN.9/433الفقرات .58-50
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .10
 ،A/CN.9/435الفقرات .133-129

 ،A/CN.9/436الفقرة .54
 ،A/CN.9/442الفقرة .93

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103الفقرة .93
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .93
 ،A/CN.9/766الفقرة .31

املادة  -10االخت�صا�ص الق�ضائي املحدود
� َّإن جم ��رد تق ��دمي ممث ��ل �أجنب ��ي طلب ًا مبوجب هذا القان ��ون �إىل حمكمة يف هذه الدولة
ال ِ
يخ�ض ��ع املمث ��ل الأجنب ��ي �أو �أ�صول املدين �أو �أعماله التجارية الأجنبية لالخت�صا�ص الق�ضائي
ملحاكم هذه الدولة ،لأي غر�ض �آخر غري الطلب الذي ق ّدمه.

 -109متث ��ل امل ��ادة  10قاع ��دة "�سل ��وك م�أم ��ون" ته ��دف �إىل �ضم ��ان ع ��دم ت ��ويل املحكمة يف
الدول ��ة امل�شرتع ��ة اخت�صا�ص� � ًا ق�ضائي� � ًا على موج ��ودات املدين املالية كلها ملج ��رد تقدمي املمثل
الأجنب ��ي طلب� � ًا لالع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنب ��ي .وتو�ضح هذه امل ��ادة �أي�ض ًا � َّأن تق ��دمي الطلب وحده
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لي� ��س �سبب� � ًا كافي� � ًا لك ��ي متار�س املحكم ��ة يف الدولة امل�شرتع ��ة اخت�صا�ص ًا ق�ضائي� � ًا على املمثل
الأجنب ��ي يف الأم ��ور غ�ي�ر املت�صلة بالإع�سار .ومن ثم ف� �� َّإن هذه املادة ت�ستجيب ملخاوف املمثلني
والدائن�ي�ن الأجان ��ب م ��ن اخل�ض ��وع الخت�صا�ص ق�ضائي �شامل من ج ��راء تقدمي طلب مبقت�ضى
القانون النموذجي.
 -110والتقييد املفرو�ض يف املادة  10على �سريان االخت�صا�ص الق�ضائي على املمثل الأجنبي
لي�س تقييد ًا مطلق ًا .فلي�س املق�صود منه �سوى حماية املمثل الأجنبي بالقدر الالزم جلعل تي�سر
و�صوله �إىل املحاكم �أمرا ذا معنى .وحتقق هذه املادة ذلك بالن�ص على � َّأن املثول �أمام حماكم
الدول ��ة امل�شرتع ��ة بغر� ��ض طلب االع�ت�راف ال يجعل كامل الأموال الواقع ��ة حتت �إ�شراف املمثل
الأجنب ��ي خا�ضع ��ة الخت�صا� ��ص تلك املحاك ��م .وهي ال مت�س بالأ�سباب املمكن ��ة الأخرى ل�سريان
االخت�صا�ص الق�ضائي مبوجب قوانني الدولة امل�شرتعة على املمثل الأجنبي �أو على املوجودات.
وعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ف� َّإن اخلط� ��أ �أو �سوء الت�صرف الذي يرتكبه املمثل الأجنبي قد يقدم �أ�سباب ًا
موجب ��ة لإعم ��ال االخت�صا� ��ص الق�ضائ ��ي من �أجل معاجلة العواقب املرتتب ��ة على فعل كهذا من
جانب املمثل الأجنبي .وعالوة على ذلك ،ف� ّإن املمثل الأجنبي الذي يطلب االنت�صاف يف الدولة
امل�شرتع ��ة �س ��وف يك ��ون خا�ضع� � ًا لل�شروط الت ��ي قد ت�أمر املحكمة برب ��ط االنت�صاف املمنوح بها
(الفقرة  2من املادة .)22
 -111وقد تبدو املادة  10غري الزمة يف الدول التي ال ت�سمح فيها قواعد االخت�صا�ص الق�ضائي
يقدم طلب� � ًا �إليها ملجرد مثول ��ه �أمامها .ومع ذلك
ب� ��أن تخ�ض ��ع املحكم ��ة الخت�صا�صه ��ا �شخ�ص ًا ِّ
ف�سيك ��ون م ��ن املفي ��د ا�ش�ت�راع ه ��ذه امل ��ادة يف تلك الدول بغي ��ة تبديد املخاوف الت ��ي قد ت�ساور
املمثل�ي�ن �أو الدائن�ي�ن الأجان ��ب من �إمكانية �إخ�ضاعهم الخت�صا�ص ق�ضائي ملجرد تقدميهم طلب ًا
�إىل املحكمة.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .182-179
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحة .24
 ،A/CN.9/422الفقرات .166-160
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان .11-10
 ،A/CN.9/433الفقرات .70-68
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .10
 ،A/CN.9/435الفقرات .136-134

 ،A/CN.9/436الفقرتان .56-55
 ،A/CN.9/442الفقرات .96-94

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .96
 ،A/CN.9/763الفقرة .27
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .96
 ،A/CN.9/766الفقرة .31
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املادة  -11طلب ممثل �أجنبي بدء �إجراء
مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
يحق ملمثل �أجنبي �أن يطلب البدء يف �إجراء مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]� ،إذا ا�ستوفيت ال�شروط الالزمة لبدء هذا الإجراء.

 -112ثم ��ة قوان�ي�ن وطني ��ة كث�ي�رة ال تذكر ممثل �إجراء الإع�س ��ار الأجنبي يف عداد الأ�شخا�ص
الذي ��ن يج ��وز له ��م طل ��ب بدء �إج ��راء الإع�سار؛ ففي تلك القوانني ،قد تك ��ون م�س�ألة ما �إذا كان
يجوز للممثل الأجنبي تقدمي مثل ذلك الطلب �أمر ًا م�شكوك ًا فيه.
 -113والق�ص ��د م ��ن امل ��ادة  11ه ��و �ضمان من ��ح املمثل الأجنبي (يف �إج ��راء �أجنبي رئي�سي �أو
غري رئي�سي) �صالحية( )25طلب بدء �إجراء �إع�سار .بيد � َّأن املادة تو�ضح (بعبارة "�إذا ا�ستوفيت
تعدل على �أي نحو �آخر ال�شروط التي يجوز فيها
ال�شروط الالزمة لبدء هذا الإجراء") �أنَّها ال ِّ
بدء �إجراء �إع�سار يف الدولة امل�شرتعة.
 -114وللممث ��ل الأجنب ��ي ه ��ذا احل ��ق ب ��دون اع�ت�راف م�سب ��ق بالإج ��راء الأجنب ��ي ،لأن ب ��دء
�إج ��راء �إع�س ��ار ق ��د يك ��ون �أم ��ر ًا بال ��غ الأهمي ��ة عن ��د وج ��ود حاج ��ة ما�س ��ة �إىل احلف ��اظ على
موج ��ودات املدي ��ن .وت�سل ��م املادة  11ب� �� َّأن ممثل الإجراء الأجنبي الرئي�س ��ي لي�س الوحيد الذي
ق ��د تك ��ون ل ��ه م�صلح ��ة م�شروعة يف ب ��دء �إجراء �إع�س ��ار يف الدولة امل�شرتعة ،ب ��ل ي�صدق ذلك
�أي�ض� � ًا عل ��ى ممث ��ل �إج ��راء �أجنبي غري رئي�س ��ي .وتوفّر املادة �ضمانات كافية ل ��درء التع�سف يف
تق ��دمي الطلب ��ات با�ش�ت�راط ا�ستيف ��اء ال�ش ��روط الأخ ��رى لب ��دء ذل ��ك الإجراء مبقت�ض ��ى قانون
الدولة امل�شرتعة.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .11

 ،A/52/17الفقرات .187-183

 ،A/CN.9/433الفقرات .75-71

 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .25-24

 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .11

 ،A/CN.9/422الفقرات .177-170

 ،A/CN.9/435الفقرات .146-137

( )25ي�شار �إليها �أي�ض ًا ب�أنها "�صفة �شرعية �إجرائية" �أو "�صفة �شرعية فعلية" �أو "�صفة �شرعية".
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(ب) دليل اال�شرتاع

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/CN.9/436الفقرة .57

 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .98

 ،A/CN.9/442الفقرات .99-97

 ،A/CN.9/763الفقرة .27
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .98
 ،A/CN.9/766الفقرة .31

املادة  -12م�شاركة ممثل �أجنبي يف �إجراء مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات
ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
عند االعرتاف ب�إجراء �أجنبي ،يحق للممثل الأجنبي �أن ي�شارك يف �إجراء يتخذ ب�صدد
املدين مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة].

 -115الغر� ��ض م ��ن امل ��ادة  12ه ��و �أن ت�ضم ��ن ،يف حال وجود �إجراء �إع�س ��ار يتعلق باملدين يف
الدولة امل�شرتعة� ،أن مُينح املمثل الأجنبي لإجراء متعلق بذلك املدين ،نتيجة االعرتاف بالإجراء
الأجنب ��ي� ،صالحي ��ة( )25تق ��دمي االلتما�سات �أو الطلبات �أو العرائ�ض املت�صلة مب�سائل مثل حماية
موجودات املدين �أو ت�سييلها �أو توزيعها� ،أو التعاون ب�صدد الإجراء الأجنبي.
 -116وتقت�ص ��ر امل ��ادة  12عل ��ى منح املمث ��ل الأجنبي تلك ال�صالحية دون �إعطائه �أي �سلطات
�أو حق ��وق حم� � ّددة .وه ��ذه امل ��ادة ال حت � ِّ�دد �أن ��واع الطلب ��ات الت ��ي ق ��د يق ّدمها املمث ��ل الأجنبي،
وال مت� ��س الأح ��كام مب ��ا يت�ض ّمن ��ه قان ��ون الإع�س ��ار يف الدولة امل�شرتعة من �أح ��كام تقرر م�صري
تلك الطلبات.
 -117و�إذا كان قان ��ون الدول ��ة امل�شرتع ��ة ي�ستخ ��دم م�صطلح ًا �آخر غ�ي�ر م�صطلح "ي�شارك"،
للتعب�ي�ر ع ��ن ه ��ذا املفهوم ،جاز ا�ستخدام ذل ��ك امل�صطلح الآخر عند ا�شرتاع هذا احلكم .غري
�أنه يجدر التذكري ب�أن املادة  24ت�ستخدم عبارة "يتدخل" للإ�شارة �إىل حالة ي�شارك فيها املمثل
الأجنبي يف دعوى فردية للمدين �أو عليه (خالفا لإجراء الإع�سار اجلماعي) (انظر الفقرتني
 205و� 208أدناه).
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املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرتان .189-188
 ،A/CN.9/422الفقرات  115-114و 147و.149
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .9
 ،A/CN.9/433الفقرة .58
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .11
 ،A/CN.9/435الفقرات .150-147

 ،A/CN.9/436الفقرتان .59-58
 ،A/CN.9/442الفقرات .102-100

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103الفقرة .100
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات .102-100
 ،A/CN.9/763الفقرة .27
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات .102-100
 ،A/CN.9/766الفقرة .31

املادة � -13سبل و�صول الدائنني الأجانب �إىل �إجراء مبوجب
[تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
 -1م ��ع مراع ��اة �أح ��كام الفق ��رة  2من هذه املادة ،تك ��ون للدائنني الأجانب فيما يتعلق ببدء
�إج ��راء م ��ا وامل�شارك ��ة في ��ه يف هذه الدولة مبوجب [تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار
يف الدولة امل�شرتعة] نف�س احلقوق املتاحة للدائنني يف هذه الدولة.
  -2ال ي�ؤثر احلكم الوارد يف الفقرة  1من هذه املادة يف ترتيب �أولوية املطالبات يف �إجراء
م ��ا مبوج ��ب [ت ��درج �أ�سم ��اء القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدولة امل�شرتع ��ة] ،با�ستثناء
مطالب ��ات الدائن�ي�ن الأجان ��ب التي ال تدرج يف مرتب ��ة �أدنى من [حتدد مرتبة املطالبات العامة
غري التف�ضيلية ،مع مراعاة ت�صنيف املطالبة الأجنبية يف مرتبة �أدنى من املطالبات العامة غري
التف�ضيلي ��ة �إذا م ��ا كان ��ت هن ��اك مطالبة حملية متكافئة (مث ��ل مطالبة توقيع عقوبة �أو مطالبة
()2
�سداد م�ؤجل) م�صنفة يف مرتبة �أدنى من املطالبات العامة غري التف�ضيلية].
( )2قد ترغب الدولة امل�شرتعة يف النظر يف ال�صياغة التالية كبديل عن الفقرة  2من املادة :13
  -2ال ي�ؤث ��ر احلك ��م ال ��وارد يف الفق ��رة  1م ��ن ه ��ذه امل ��ادة يف ترتيب �أولوي ��ة املطالبات يف �إج ��راء ما مبوجب
[تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] �أو يف ا�ستبعاد مطالبات ال�ضرائب وال�ضمان
االجتماع ��ي الأجنبي ��ة م ��ن مث ��ل ه ��ذا الإج ��راء .ومع ذلك ،يج ��ب �أال ت�صنف مطالبات الدائن�ي�ن الأجانب غري
املطالبات املتعلقة بالتزامات ال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي يف مرتبة �أدنى من [حت َّدد مرتبة املطالبات العامة
غري التف�ضيلية مع مراعاة ت�صنيف املطالبة الأجنبية يف مرتبة �أدنى من املطالبات العامة غري التف�ضيلية �إذا
ما كانت هناك مطالبة حملية مكافئة (مثل مطالبة توقيع عقوبة �أو مطالبة �سداد م�ؤجل) م�صنفة يف مرتبة
�أدنى من املطالبات العامة غري التف�ضيلية].

جت�سد املادة  ،13مع اال�ستثناء الوارد يف الفقرة  ،2املبد�أ القائل ب� َّأن الدائنني الأجانب،
ّ -118
ً
عندما يق ّدمون طلبا لبدء �إجراء �إع�سار يف الدولة امل�شرتعة �أو عندما يق ّدمون مطالبات يف �إطار
ذلك الإجراء ،ال ينبغي �أن يعاملوا معاملة �أدنى من الدائنني املحليني.
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املج�سد يف الفقرة  1ال مي�س بالأحكام اخلا�صة
 -119وتو�ضح الفقرة َّ � 2أن مبد�أ عدم التمييز َّ
بتحديد مرتبة املطالبات يف �إجراءات الإع�سار ،مبا يف ذلك �أية �أحكام قد متنح مرتبة خا�صة
ملطالبات الدائنني الأجانب .فقلة من الدول لديها حالي ًا �أحكام متنح الدائنني الأجانب مرتبة
خا�صة .بيد �أنه لئال يفرغ مبد�أ عدم التمييز من معناه بوا�سطة �أحكام متنح املطالبات الأجنبية
�أدن ��ى مرتب ��ة ،حت ��دد الفقرة � 2أدنى مرتبة ميكن �أن متن ��ح للدائنني الأجانب :مرتبة املطالبات
العام ��ة غ�ي�ر املكفول ��ة .وت�ستثن ��ى م ��ن ذلك الرتتي ��ب الأدنى احلاالت التي يك ��ون فيها من �ش�أن
املطالب ��ة املعني ��ة� ،إذا كان ��ت مطالب ��ة م ��ن دائ ��ن حمل ��ي� ،أن ت�صنف يف مرتب ��ة �أدنى من مرتبة
املطالبات العامة غري املكفولة (قد تكون هذه املطالبات املنخف�ضة املرتبة مثال مطالبات �سلطة
حكومية ب�ش�أن عقوبات مالية �أو غرامات� ،أو مطالبات ي�ؤجل �سدادها ب�سبب وجود عالقة خا�صة
بني املدين والدائن� ،أو مطالبات قدمت بعد انق�ضاء املهلة املحددة للقيام بذلك) .ومن اجلائز
�أن ت�صن ��ف تل ��ك املطالب ��ات اخلا�صة يف مرتب ��ة �أدنى من مرتبة املطالبات العامة غري املكفولة،
لأ�سباب غري تلك املتعلقة بجن�سية الدائن �أو مكانه ،على النحو املن�صو�ص عليه يف قانون الدولة
امل�شرتعة.
 -120وال يختل ��ف احلك ��م البدي ��ل ال ��وارد يف احلا�شية عن احلكم ال ��وارد يف الن�ص �إال يف �أنه
يو ّف ��ر لل ��دول التي ترف�ض االعرتاف مبطالبات ال�ضرائب وال�ضمان االجتماعي الأجنبية �صياغة
تتيح لها موا�صلة التمييز �ضد تلك املطالبات.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .192-190
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .26-25
 ،A/CN.9/422الفقرات .187-179
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان .12-11
 ،A/CN.9/433الفقرات .85-77
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان .12-11
 ،A/CN.9/435الفقرات .156-151

 ،A/CN.9/436الفقرتان .61-60
 ،A/CN.9/442الفقرات .105-103

املادة � -14إ�شعار الدائنني الأجانب ب�إجراء ب�صدد الإع�سار مبوجب
[تدرج �أ�سماء القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]
 -1حيثم ��ا ي�ش�ت�رط توجي ��ه �إ�شع ��ار ببدء الإج ��راءات يف هذه الدولة مبوج ��ب [تدرج �أ�سماء
القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدولة امل�شرتعة] ،يوجه ذل ��ك الإ�شعار �أي�ض ًا �إىل الدائنني
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املعروف�ي�ن الذي ��ن لي� ��س لهم عن ��وان يف هذه الدولة .ويجوز للمحكم ��ة �أن ت�أمر باتخاذ التدابري
املنا�سبة ق�صد �إ�شعار الدائنني الذين ال تعرف عناوينهم بعد.
يوج ��ه ه ��ذا الإ�شع ��ار �إىل الدائن�ي�ن الأجانب كل على حدة ،م ��ا مل تعترب املحكمة �أن من
-2
َّ
الأن�سب ،تبعا للظروف ،اللجوء �إىل �شكل �آخر من �أ�شكال الإ�شعار .ولي�س ثمة حاجة �إىل تفوي�ض
التما�سي �أو غريه من ال�شكليات املماثلة يف هذه احلالة.
 -3عندما يتعني �إ�شعار دائنني �أجانب ببدء �إجراء ما ،ف� ّإن ذلك الإ�شعار يجب �أن:
(�أ) يب�ّي�ننّ مهل ��ة زمني ��ة معقولة لإيداع املطالبات ،ويح ��دد املكان الذي تودع فيه هذه
املطالبات؛
(ب) يبينّ ما �إذا كان يتعني على الدائنني امل�ضمونني �إيداع مطالباتهم امل�ضمونة؛
يوجه �إىل
(ج) يت�ض ّمن �أي معلومات �أخرى يتعني �إدراجها يف مثل هذا الإ�شعار الذي ّ
الدائنني عمال بقانون هذه الدولة و�أوامر املحكمة.

 -121الغر�ض الرئي�سي من �إ�شعار الدائنني الأجانب على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة 1
هو �إبالغهم ببدء �إجراء الإع�سار وباملهلة الزمنية املتاحة لتقدمي مطالباتهم .وعالوة على ذلك،
وكنتيج ��ة منطقي ��ة ملب ��د�أ امل�س ��اواة يف املعاملة الذي تر�سيه املادة  ،13تق�ض ��ي املادة  14ب�إ�شعار
الدائنني الأجانب كلما تعني �إ�شعار الدائنني يف الدولة امل�شرتعة.
 -122ولل ��دول �أح ��كام �أو ممار�س ��ات خمتلفة فيما يتعلق بطرائ ��ق �إ�شعار الدائنني؛ فقد تكون،
مثال ،ن�شر بالغ يف اجلريدة الر�سمية �أو يف ال�صحف املحلية ،و�إر�سال �إ�شعارات فردية ،وتعليق
بالغات داخل مباين املحاكم� ،أو توليفة من هذه الإجراءات .و�إذا ما ترك حتديد �شكل الإ�شعار
للقانون الوطني ،ف�سيكون الدائنون الأجانب يف و�ضع �أقل م�ؤاتاة من و�ضع الدائنني املحليني ،لأنه
ال يتي�سر لهم عادة االطالع املبا�شر على املن�شورات املحلية .ولذلك ال�سبب ،ت�شرتط الفقرة ،2
م ��ن حي ��ث املب ��د�أ� ،إر�سال �إ�شعارات فردي ��ة �إىل الدائنني الأجانب ،ولكنها ترتك للمحكمة حرية
الت�ص ��رف يف �أن تتخ ��ذ ق ��رارا مغاي ��را يف حالة معينة (مث�ل ً�ا� ،إذا كان الإ�شعار الفردي ي�ستتبع
تكاليف مفرطة �أو ال يبدو ممكن ًا يف الظروف القائمة).
 -123و�أما فيما يتعلق ب�شكل الإ�شعار الفردي ،فمن اجلائز �أن ت�ستعمل الدول �إجراءات خا�صة
يف الإ�شعارات التي يلزم تبليغها يف والية ق�ضائية �أجنبية (مث ًال� ،إر�سال الإ�شعارات عرب القنوات
الدبلوما�سية) .ويف �سياق �إجراءات الإع�سار ،كثري ًا ما تكون �إجراءات الإ�شعار اخلا�صة معقدة
وت�ستنفذ وقت ًا طوي ًال ،كما � َّأن ا�ستعمالها ال يوفّر عادة للدائنني الأجانب تبليغ ًا ب�إجراءات الإع�سار
يف الوق ��ت املنا�س ��ب .ول ��ذا ف� �� َّإن من امل�ست�صوب توجيه تلك الإ�شع ��ارات بو�سائل �سريعة تعتربها
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املحكم ��ة وافي ��ة بالغر� ��ض .وتل ��ك االعتبارات هي الداعي لأن تن�ص الفقرة  2على �أنَّه "لي�س ثمة
حاجة �إىل تفوي�ض التما�سي �أو غريه من ال�شكليات املماثلة".
 -124وثم ��ة دول كث�ي�رة ه ��ي �أط ��راف يف معاهدات ثنائية �أو متع ��ددة الأطراف ب�ش�أن التعاون
الق�ضائي كثريا ما تت�ضمن �أحكاما ب�ش�أن �إجراءات تبليغ الوثائق الق�ضائية وغري الق�ضائية �إىل
�أ�شخا� ��ص يف اخل ��ارج .وم ��ن املعاه ��دات املتعددة الأطراف من هذا الن ��وع اتفاقية تبليغ الوثائق
()26
الق�ضائي ��ة وغ�ي�ر الق�ضائي ��ة يف اخلارج فيما يتعلق بامل�سائل املدنية �أو التجارية ل�سنة ،1965
التي اعتمدت حتت رعاية م�ؤمتر الهاي ب�ش�أن القانون الدويل اخلا�ص .ومع � َّأن الإجراءات التي
ترتئيها تلك املعاهدات قد ت�شكل �أ�سلوبا مب�سطا مقارنة بو�سائل التبليغ التقليدية عرب القنوات
الدبلوما�سية ،ف�إنّها كثريا ما تكون غري منا�سبة لق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،للأ�سباب املب َّينة
يف الفق ��رة ال�سابق ��ة .وق ��د يث ��ار ت�س ��ا�ؤل عم ��ا �إذا كانت الفق ��رة  ،2التي ت�سم ��ح باال�ستغناء عن
ا�ستخدام ر�سائل التفوي�ض االلتما�سي وغريها من ال�شكليات املماثلة ،متوافقة مع تلك املعاهدات.
ويتع�ي�ن عل ��ى كل دول ��ة �أن تنظ ��ر يف هذه امل�س�ألة على �ض ��وء التزاماتها التعاهدية ،ولكن احلكم
الوارد يف الفقرة  2ال يتعار�ض عموما مع االلتزامات الدولية للدولة امل�شرتعة ،ل َّأن الغر�ض من
املعاهدات امل�شار �إليها �أعاله هو يف العادة تي�سري التبليغ ولي�س احليلولة دون ا�ستخدام �إجراءات
الإ�شعار التي هي �أب�سط حتى من تلك التي تر�سيها املعاهدة؛ فعلى �سبيل املثال ،تن�ص املادة 10
من االتفاقية املذكورة �أعاله على ما يلي:
"لن مت�س هذه االتفاقية مبا يلي� ،شريطة عدم اعرتا�ض دولة الوجهة املق�صودة:

"(�أ)
اخلارج،

حري ��ة �إر�س ��ال الوثائق الق�ضائية بالقن ��وات الربيدية مبا�شرة �إىل الأ�شخا�ص يف

"(ب) حري ��ة املوظف�ي�ن الق�ضائي�ي�ن �أو املوظف�ي�ن الر�سميني �أو غريه ��م من الأ�شخا�ص
املخت�ص�ي�ن يف دول ��ة امل�ص ��در يف القي ��ام بتبلي ��غ الوثائ ��ق الق�ضائي ��ة مبا�ش ��رة م ��ن خ�ل�ال
املوظف�ي�ن الق�ضائي�ي�ن �أو املوظف�ي�ن الر�سمي�ي�ن �أو غريه ��م م ��ن الأ�شخا� ��ص املخت�ص�ي�ن يف دولة
الوجهة املق�صودة،
"(ج) حري ��ة �أي �شخ� ��ص معن ��ي ب�إج ��راء ق�ضائ ��ي يف القيام بتبلي ��غ الوثائق الق�ضائية
مبا�ش ��رة م ��ن خ�ل�ال املوظف�ي�ن الق�ضائي�ي�ن �أو املوظف�ي�ن الر�سمي�ي�ن �أو غريهم م ��ن الأ�شخا�ص
()27
املخت�صني يف دولة الوجهة املق�صودة".
ويف احلاالت التي قد يظل فيها تنازع بني اجلملة الثانية من الفقرة  2من املادة  14ومعاهدة ما،
تقدم املادة  3من القانون النموذجي ح ًال لذلك التنازع.
( )26الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،658الرقم .9432
( )27املرجع نف�سه.
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 -125وم ��ع � َّأن الفق ��رة  2ت�ش�ي�ر �إىل ر�سائ ��ل التفوي�ض االلتما�سي باعتبارها من ال�شكليات غري
الالزمة لتوجيه �إ�شعار مبقت�ضى املادة  ،14ال حتال هذه الإ�شعارات ،يف كثري من الدول� ،إطالق ًا
على �شكل ر�سالة تفوي�ض التما�سي .وت�ستخدم ر�سالة التفوي�ض االلتما�سي يف تلك الدول لأغرا�ض
�أخرى ،مثل التما�س �أدلة يف بلد �أجنبي �أو التما�س �إذن بتنفيذ بع�ض الأعمال الق�ضائية الأخرى
يف اخلارج .ويخ�ضع ا�ستخدام ر�سائل التفوي�ض االلتما�سي ،على �سبيل املثـــال ،لالتفاقيــة املتعلقــة
باحل�صول على الأدلة يف اخلــارج يف الأمــور املدنيــة �أو التجاريــة ل�سنة  )28(،1970التي اعتمدت
حتت رعاية م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص.

الفقرة 3
يقدم مطالبة يف �إجراء �إع�سار
 -126يف بع�ض النظم القانونية ،يعترب الدائن امل�ضمون الذي ِّ
متن ��از ًال ع ��ن ال�ضمان ��ة �أو ع ��ن بع�ض االمتيازات املرتبطة باالئتم ��ان ،بينما تق�ضي نظم قانونية
�أخرى ب� َّأن عدم تقدمي مطالبة ي�ؤدي �إىل تنازل عن تلك ال�ضمانة �أو االمتياز .وحيثما ميكن �أن
ين�ش�أ مثل هذا الو�ضع ،قد يكون من املنا�سب �أن تدرج الدولة امل�شرتعة يف الفقرة الفرعية (ب)
م ��ن الفق ��رة  3ا�شرتاط ��ا ب� ��أن يت�ض ّم ��ن الإ�شعار معلوم ��ات ب�ش�أن الآثار الت ��ي ترتتب على تقدمي
مطالبات م�ضمونة �أو عدم تقدميها.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .198-193
 ،A/CN.9/419الفقرات .87-84
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .20-19
 ،A/CN.9/422الفقرات .191-188
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان .12-11
 ،A/CN.9/433الفقرات .98-86
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحات ،13-12
و ،16و.20
 ،A/CN.9/435الفقرات .164-157

 ،A/CN.9/436الفقرات  ،65-63و.84
 ،A/CN.9/442الفقرات  ،111-106و.121-120

( )28املرجع نف�سه ،املجلد  ،847الرقم .12140
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الف�صل الثالث -االعرتاف بالإجراءات و�سبل
االنت�صاف الأجنبية
املادة  -15طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
يقدم طلب ًا �إىل املحكمة للح�صول على االعرتاف بالإجراء
 -1يجوز ملمثل �أجنبي �أن ِّ
الأجنبي الذي عينِّ فيه املمثل الأجنبي.
 -2يكون طلب االعرتاف م�شفوع ًا مبا يلي:
(�أ) �صورة موثقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل الأجنبي؛ �أو
(ب) �شه ��ادة م ��ن املحكمة الأجنبية تثب ��ت وجود الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل
الأجنبي؛ �أو
(ج) يف ح ��ال ع ��دم وج ��ود دليل الإثبات امل�شار �إليه يف الفقرتني الفرعيتني (�أ)
و(ب)� ،أي �إثبات �آخر تقبله املحكمة لوجود الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل الأجنبي.
 -3يك ��ون طل ��ب االع�ت�راف م�شفوع ًا �أي�ض ًا ببيان حت َّدد فيه جميع الإجراءات الأجنبية
املتعلقة باملدين التي يكون املمثل الأجنبي على علم بها.
 -4يج ��وز للمحكم ��ة �أن تطل ��ب ترجمة الوثائق املق َّدمة دعم ًا لطلب االعرتاف �إىل لغة
ر�سمية لهذه الدولة.

املادة � 15إجماال
 -127يتج َّن ��ب القان ��ون النموذج ��ي احلاج ��ة �إىل االعتماد على التفوي�ض ��ات الق�ضائية املعقَّدة
الت ��ي ت�ستنف ��د وقت� � ًا طوي�ل ً�ا� ،أو الأ�شكال الأخرى م ��ن الر�سائل الدبلوما�سي ��ة �أو القن�صلية التي
من�سق وتعاوين ب�ش�أن الإع�سار
رمب ��ا كان �سيتع�ي�ن ا�ستخدامه ��ا لوال ذلك .وي�س ِّهل ذلك اتّباع نهج َّ
وحتدد املادة  15املتطلبات الإجرائية
عرب احلدود ،ويجعل من املمكن اتخاذ �إجراءات �سريعةِّ .
الأ�سا�سي ��ة لتق ��دمي ممث ��ل �أجنب ��ي طلب اعرتاف .ولدى �إدراج هذا احلك ��م يف القانون الوطني،
ي�ست�صوب عدم �إثقال العملية مبتطلبات �إجرائية �إ�ضافية غري تلك امل�شار �إليها .ويوفِّر القانون
النموذج ��ي ،م ��ن خ�ل�ال امل ��ادة � ،15إىل جانب املادة  ،16بنية ب�سيط ��ة و�سريعة لكي ي�ستخدمها
املمثل الأجنبي للح�صول على االعرتاف.
 -128ويفرت� ��ض القان ��ون النموذج ��ي � َّأن الوثائق املق َّدمة دعم� � ًا لطلب االعرتاف ال حتتاج �إىل
توثي ��ق ب� ��أي �ش ��كل خا� ��ص ،وخ�صو�ص ًا بالت�صديق القان ��وين :فوفق ًا للفقرة  2من املادة  ،16يحق
للمحكمة �أن تفرت�ض � َّأن تلك الوثائق �صحيحة �سواء �أكانت م�صدقة قانون ًا �أم مل تكن .وكثري ًا ما

اجلزء الثاين -دليل اال�شرتاع والتف�سري

65

ي�ستخدم م�صطلح "الت�صديق القانوين" داللة على الإجراء ال�شكلي الذي ي�صدق مبوجبه املوظف
الدبلوما�سي �أو القن�صلي للدولة التي تق َّدم فيها الوثيقة على �صحة التوقيع ،وعلى ال�صفة التي
ت�صرف بها ال�شخ�ص املو ِّقع على الوثيقة ،وكذلك ،عند االقت�ضاء ،على هوية اخلتم �أو الدمغة
املوجودة على الوثيقة.
و ُي�ستن َت ��ج م ��ن الفق ��رة  2م ��ن املادة ( 16التي تق�ضي ب�أن ��ه "يحق للمحكمة �أن تفرت�ض"

-129
�صح ��ة الوثائ ��ق امل�صاحب ��ة لطلب االعرتاف) � َّأن املحكمة حتتف ��ظ ب�سلطتها التقديرية يف رف�ض
التعوي ��ل عل ��ى افرتا� ��ض ال�صح ��ة �أو ا�ستنت ��اج � َّأن هناك ما يثبت عك�س ذل ��ك .وهذا احلل املرن
ي�ض ��ع يف احل�سب ��ان � َّأن املحكم ��ة ق ��د تكون قادرة على الت�أكد من �صدور وثيقة معينة عن حمكمة
معينة حتى �إذا مل تكن م�صدقة قانون ًا ،كما �أن املحكمة يف حاالت �أخرى قد تكون غري راغبة
يف الت�صرف ا�ستناد ًا �إىل وثيقة �أجنبية مل ي�صدق عليها قانون ًا ،وخ�صو�ص ًا عندما تكون الوثائق
�صادرة عن والية ق�ضائية ال عهد لها بها .وهذا االفرتا�ض مفيد ل َّأن �إجراءات الت�صديق القانوين
قد تكون معقّدة وت�ستغرق وقت ًا طوي ًال (مث ًال ،لأنها قد ت�شمل �أي�ض ًا يف بع�ض الدول �سلطات �شتى
على م�ستويات خمتلفة).
 -130وفيما يتعلق باحلكم الذي يخفف �أي ا�شرتاط للت�صديق القانوين ،قد يثار ت�سا�ؤل عما
�إذا كان ذل ��ك احلك ��م يتعار� ��ض م ��ع االلتزامات الدولية للدول ��ة امل�شرتعة .فهناك عدة دول هي
�أط ��راف يف معاه ��دات ثنائي ��ة �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن االعرتاف املتبادل والت�صديق القانوين
على الوثائق ،منها مثال االتفاقية الالغية ل�شرط الت�صديق القانوين على الوثائق العامة الأجنبية
ل�سن ��ة  )29(1961الت ��ي اعتم ��دت حت ��ت رعاية م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص ،والتي تن�ص
على �إجراءات مب�سطة حم َّددة للت�صديق القانوين على الوثائق ال�صادرة عن الدول املوقعة على
االتفاقي ��ة .بي ��د � َّأن معاه ��دات الت�صديق القانوين على الوثائق ،مثل ر�سائل التفوي�ض االلتما�سي
وغريه ��ا م ��ن ال�شكلي ��ات املماثلة ،تبقي على مفعول القوانني واللوائح التنظيمية التي ن�صت على
�إلغاء �أو تب�سيط �إجراءات الت�صديق القانوين؛ ومن ثم ،ال يرجح ن�شوء �أي تعار�ض .وعلى �سبيل
املثال ،تن�ص الفقرة  2من املادة  3من االتفاقية( )30امل�شار �إليها �أعاله على ما يلي:

"بي ��د � َّأن [الت�صدي ��ق القان ��وين] ال ميك ��ن ا�شرتاط ��ه حينم ��ا تك ��ون القوان�ي�ن �أو اللوائ ��ح
التنظيمي ��ة� ،أو املمار�س ��ة املتبع ��ة يف الدول ��ة الت ��ي ت�صدر فيها الوثيق ��ة� ،أو �أي اتفاق بني
دولتني متعاقدتني �أو �أكرث ،قد ن�صت على �إلغائه �أو تب�سيطه �أو على �إعفاء الوثيقة نف�سها
من الت�صديق القانوين".
و�إذا ما ظل هناك تعار�ض بني القانون النموذجي و�أي معاهدة ،تكون الغلبة ،وفقا للمادة  3من
القانون النموذجي ،لتلك املعاهدة.
( )29املرجع نف�سه ،املجلد  ،527الرقم .7625
( )30املرجع نف�سه.
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الفقرة الفرعية ( 2ج)
 -131بغي ��ة ع ��دم من ��ع احل�صول على االعرتاف ب�سبب عدم االمتثال لإجراء تقني بحت (كما
يف ح ��ال ع ��دم ا�ستطاع ��ة مقدم الطلب تق ��دمي وثائق تكون بجميع تفا�صيلها م�ستوفية ملقت�ضيات
الفقرت�ي�ن الفرعيت�ي�ن �( 2أ) و(ب)) ،ت�سم ��ح الفق ��رة الفرعي ��ة ( 2ج) ب� ��أن ي�ؤخ ��ذ يف االعتبار
دلي ��ل �إثب ��ات غ�ي�ر الدلي ��ل املح َّدد يف الفقرتني الفرعيت�ي�ن �( 2أ) و(ب)؛ بيد � َّأن ذلك احلكم ال
ينتق� ��ص م ��ن �سلط ��ة املحكمة يف الإ�صرار على تقدمي �أدلة تكون مقبولة لديها .ومن امل�ست�صوب
احلف ��اظ عل ��ى ه ��ذه املرون ��ة لدى ا�ش�ت�راع القانون النموذجي .كما �أن الفق ��رة  2من املادة ،16
الت ��ي تن� ��ص عل ��ى �أنه "يحق للمحكم ��ة �أن تفرت�ض" �صحة الوثائ ��ق امل�صاحبة لطلب االعرتاف،
تنطب ��ق �أي�ض� � ًا عل ��ى الوثائ ��ق املق َّدم ��ة مبقت�ضى الفق ��رة الفرعية ( 2ج) (انظ ��ر الفقرتني 129
و� 130أعاله).

الفقرة 3
 -132تق�ض ��ي الفق ��رة  3ب� ��أن يك ��ون طل ��ب االع�ت�راف م�شفوع� � ًا ببي ��ان ي�س ��رد جمي ��ع م ��ا هو
مع ��روف ل ��دى املمث ��ل الأجنب ��ي م ��ن �إجراءات �أجنبي ��ة متعلقة باملدين .وال حتت ��اج املحكمة �إىل
تل ��ك املعلوم ��ات م ��ن �أج ��ل الق ��رار املتعلق باالعرتاف نف�س ��ه بقدر ما حتتاج �إليه ��ا من �أجل �أي
ق ��رار مبن ��ح االنت�ص ��اف ل�صال ��ح الإج ��راء الأجنب ��ي .وبغي ��ة �صوغ ه ��ذا االنت�ص ��اف على النحو
املالئ ��م والت�أك ��د م ��ن � َّأن االنت�ص ��اف مت�سق مع �أي �إجراء �إع�سار �آخ ��ر بخ�صو�ص املدين نف�سه،
ينبغ ��ي �أن تك ��ون املحكم ��ة عل ��ى عل ��م بجمي ��ع ما هو ج ��ار يف دول ثالث ��ة من �إج ��راءات �أجنبية
خا�صة باملدين.
 -133ومن ثم ،فمن املفيد �إيراد حكم �صريح ير�سي واجب الإبالغ� ،أو ًال لأنه يرجح �أن تكون
لدى املمثل الأجنبي معلومات �أ�شمل عن �ش�ؤون املدين يف دول ثالثة مما هو متوفّر لدى املحكمة؛
وثاني� � ًا لأن املمث ��ل الأجنب ��ي ق ��د يكون معني ًا يف املقام الأول باحل�ص ��ول على االنت�صاف ل�صالح
الإج ��راء الأجنب ��ي اخلا� ��ص به و�أقل حر�ص ًا على التن�سيق بني هذا الإجراء و�إجراء �أجنبي �آخر.
(واجب �إبالغ املحكمة بالإجراء الأجنبي الذي ي�صبح معروف ًا للممثل الأجنبي بعد �صدور القرار
املتعل ��ق باالع�ت�راف ي ��رد يف امل ��ادة 18؛ �أما ب�ش� ��أن التن�سيق بني عدة �إج ��راءات �أجنبية ،فانظر
املادة ).30

الفقرة 4
 -134الفق ��رة  4تخ ��ول املحكم ��ة ،ولك ��ن ال تلزمه ��ا ،ب�أن ت�شرتط ترجمة بع� ��ض �أو كل الوثائق
امل�صاحب ��ة لطل ��ب االع�ت�راف .و�إذا كانت تلك ال�سلطة التقديرية متوافقة مع �إجراءات املحكمة،
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فقد يتي�سر البت يف �أقرب وقت ممكن يف الطلب وفق املتوخى يف الفقرة  3من املادة  17متى
كان بو�سع املحكمة �أن تنظر يف الطلب دون احلاجة �إىل ترجمة الوثائق.

الإ�شعار
 -135ثم ��ة حل ��ول خمتلف ��ة ب�ش� ��أن م ��ا �إذا كانت املحكم ��ة مطالبة ب�إ�صدار �إ�شع ��ار بتلقي طلب
اع�ت�راف .ويف ع ��دد م ��ن الواليات الق�ضائية ،ثمة مبادئ �أ�سا�سي ��ة ب�ش�أن الأ�صول املرعية ،تكون
يف بع� ��ض احل ��االت جم�س ��دة يف الد�ست ��ور ،قد تفه ��م على �أنها تقت�ضي عدم اتخ ��اذ قرار ب�ش�أن
�أهمي ��ة االع�ت�راف ب�إج ��راء �إع�سار �أجنبي �إال بعد اال�ستم ��اع �إىل �إفادات الأطراف املعنية .ولكن
يرت� ��أى يف دول �أخ ��رى � َّأن طلب ��ات االعرتاف بالإجراءات الأجنبية تتطلب معاجلة عاجلة (لأنها
كث�ي�را م ��ا تق� � ّدم يف ظروف تنط ��وي على خطر و�شيك يعر�ض املوج ��ودات للتبديد �أو الإخفاء)،
و�أن ��ه ،تبع� � ًا لذل ��ك ،ال يل ��زم �إ�ص ��دار �إ�شعار قب ��ل اتخاذ املحكمة �أي قرار ب�ش� ��أن االعرتاف .ويف
ح ��االت كه ��ذه ،م ��ن �ش� ��أن فر� ��ض ا�شرتاط كه ��ذا �أن ي�سبب ت�أخر ًا ال داعي ل ��ه ،و�أن يتعار�ض مع
الفق ��رة  3م ��ن امل ��ادة  ،17الت ��ي تن�ص على البت يف طلب االعرتاف بالإجراء الأجنبي يف �أقرب
وقت ممكن.
يقدم القانون النموذجي ح ًال للم�سائل الإجرائية املتعلقة مبثل هذا الإ�شعار ،ومن ثم
 -136وال ِّ
فهي تخ�ضع لأحكام قانونية �أخرى يف الدولة امل�شرتعة .وعدم وجود �إ�شارة �صريحة �إىل الإ�شعار
املتعلق بتقدمي طلب االعرتاف �أو بقرار منح االعرتاف ال يحول دون �إ�صدار املحكمة مثل ذلك
الإ�شع ��ار ،حيثم ��ا ي�شرتط ��ه القان ��ون ،عم ًال بالقواع ��د امل َّتبعة لديها ب�ش�أن الإج ��راءات املدنية �أو
�إج ��راءات الإع�س ��ار .وم ��ن املنطل ��ق نف�سه ،ال يوجد يف القانون النموذجي ما يفر�ض �إ�صدار مثل
ذلك الإ�شعار يف حال عدم وجود ذلك اال�شرتاط.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .209-199
 ،A/CN.9/419الفقرات  ،69-62و.189-178
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .23-22
 ،A/CN.9/422الفقرات  ،93-76و.159-152
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان .10-9
 ،A/CN.9/433الفقرات  ،67-59و.104-99
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحات .15-13
 ،A/CN.9/435الفقرات .173-165

 ،A/CN.9/436الفقرات .69-66
 ،A/CN.9/442الفقرات .121-112
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(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرة .112
 ،A/CN.9/742الفقرة .40
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرتان .120-119

 ،A/CN.9/763الفقرة .28
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات ،112
و.120-119
 ،A/CN.9/766الفقرة .32

املادة  -16القرائن االفرتا�ضية ب�ش�أن االعرتاف
�  -1إذا كان الق ��رار �أو ال�شه ��ادة امل�ش ��ار �إليهم ��ا يف الفق ��رة  2من املادة  15يب ِّينان � َّأن
الإجراء الأجنبي هو �إجراء بح�سب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة 2
و� َّأن املمث ��ل الأجنب ��ي ه ��و �شخ�ص �أو هيئة طبق ًا للمعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (د)
من املادة  ،2ف�إنّه يحق للمحكمة �أن تفرت�ض ذلك.
 -2يحق للمحكمة �أن تفرت�ض � َّأن الوثائق املقدمة دعم ًا لطلب االعرتاف وثائق �صحيحة
�سواء مت الت�صديق القانوين عليها �أم مل يتم.
 -3يفرت�ض � َّأن املقر الرئي�سي امل�سجل للمدين� ،أو حمل �إقامته املعتاد يف حالة املدين
الفرد ،هو مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين ،يف حال عدم وجود دليل ينفي ذلك.

 -137تن� ��ص امل ��ادة  16عل ��ى افرتا�ضات ت�سمح باتخاذ �إجراءات �سريعة وت�شجع على اتخاذها
يف احل ��االت الت ��ي ق ��د تكون فيها ال�سرعة �ضرورية .وتتيح ه ��ذه االفرتا�ضات للمحكمة الإ�سراع
بالعملية اال�ستداللية .ويف الوقت نف�سه ،ال متنع تلك االفرتا�ضات املحكمة ،وفق ًا للقانون الإجرائي
املنطب ��ق ،م ��ن �أن تطل ��ب تقد َمي �أدلة �أخ ��رى �أو تقييم تلك الأدلة �إذا جرى الت�شكيك يف النتيجة
امل�ستخل�صة من االفرتا�ض.

الفقرة 1
 -138تن�ش ��ئ الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  16افرتا�ض ًا ب�ش� ��أن تعريفي "الإج ��راء الأجنبي" و"املم ّثل
الأجنبي" الواردين يف املادة  .2ف�إذا كان قرار بدء الإجراءات الأجنبية وتعيني املم ِّثل الأجنبي
يب�ِّي�نِّ � َّأن الإج ��راء الأجنب ��ي ه ��و �إجراء باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2و� َّأن
املم ِّثل الأجنبي هو �شخ�ص �أو هيئة باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (د) من املادة  ،2حقَّ
للمحكم ��ة املتلقي ��ة �أن تفرت� ��ض ذل ��ك .وقد ع َّولت على هذا االفرتا� ��ض يف الواقع العملي حماكم
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متلقي ��ة خمتلف ��ة عندم ��ا وجدت � َّأن املحكمة التي بد�أت الإجراءات قد �أدرجت تلك املعلومات يف
()31
�أوامرها.
 -139وم ��ن �ش� ��أن قي ��ام املحكمة التي بد�أت الإجراء الأجنبي بت�ضم�ي�ن �أوامرها معلومات عن
طبيع ��ة ذل ��ك الإج ��راء الأجنب ��ي وعن املمثل الأجنبي وفق� � ًا للتعريف الوارد يف املادة � 2أن ي�س ِّهل
مهم ��ة االع�ت�راف يف احل ��االت ذات ال�صل ��ة .وال تكون هذه الأوامر �أو القرارات ُملزِ مة للمحكمة
تتو�صل وحدها �إىل قناعة ب� َّأن متطلبات املادة 2
املتلقية يف الدولة امل�شرتعة ،التي يتعني عليها �أن ّ
قد ُلب َّيت (ترد مناق�شة �إ�ضافية بهذا ال�ش�أن يف الفقرتني  152و� 153أدناه).

الفقرة 2
 -140لالطالع على التعليقات على الفقرة  ،2التي تن�ص على اال�ستغناء عن ا�شرتاط الت�صديق
القانوين ،انظر الفقرات � 130-128أعاله.

الفقرة 3
 -141على الرغم من � َّأن االفرتا�ض الوارد يف الفقرة  3من املادة  16يناظر االفرتا�ض الوارد
يف الئحة املجل�س الأوروبي ،ف�إنه يخدم غر�ض ًا خمتلف ًا .ففي القانون النموذجي ،يهدف االفرتا�ض
�إىل تي�سري االعرتاف ب�إجراءات الإع�سار الأجنبية وتقدمي امل�ساعدة �إىل تلك الإجراءات� .أ َّما يف
الئح ��ة املجل� ��س الأوروب ��ي فيتعلق االفرتا�ض باملكان ال�صحيح لب ��دء �إجراءات الإع�سار ،ومن ثم
حتديد القانون املنطبق ،كما يتعلق باالعرتاف التلقائي بتلك الإجراءات من جانب الدول الأخرى
الأع�ض ��اء يف االحت ��اد الأوروب ��ي .ومبوج ��ب تل ��ك الالئحة ،تتخذ القرار املتعل ��ق مبركز امل�صالح
الرئي�سي ��ة املحكم� � ُة الت ��ي تتلق ��ى طلب� � ًا ببدء �إجراءات الإع�سار ،يف وق ��ت النظر يف هذا الطلب.
ومبوج ��ب القان ��ون النموذج ��ي ،يجوز تقدمي طلب االعرتاف بالإج ��راء الأجنبي يف � ِّأي وقت بعد
ب ��دء تل ��ك الإج ��راءات؛ ويف بع� ��ض احلاالت مت تق ��دمي طلب االعرتاف بعد م ��رور عدة �سنوات.
وبن ��ا ًء عل ��ى ذل ��ك ،يجب على املحكمة التي تنظر يف طلب االعرتاف مبوجب القانون النموذجي
حتدد ما �إذا كان الإجراء الأجنبي الذي ُيطلب االعرتاف به يجري يف حمكمة موجودة يف
�أن ِّ
املكان الذي كان يوجد فيه مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين عندما بد�أت الدعوى (ترد مناق�شة
مل�س�ألة التوقيت فيما يتعلق بتحديد مركز امل�صالح الرئي�سية يف الفقرات � 157إىل � 160أدناه).
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن اخت�ل�اف الغر�ض من مركز امل�صالح الرئي�سي ��ة مبوجب هذين ال�صكني ف� َّإن
االجته ��ادات القانوني ��ة يف تف�س�ي�ر ه ��ذا املفه ��وم يف الئحة املجل�س الأوروب ��ي قد تكون ذات �صلة
بتف�سريه يف القانون النموذجي.
( )31لالطالع على �أمثلة ،انظر الفقرتني  15و 16من الوثيقة .A/CN.9/WG.V/WP.95
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 -142وق ��د �أث ��ار االفرتا� ��ض ال ��وارد يف الفق ��رة  3م ��ن امل ��ادة  16مناق�ش ��ة م�ستفي�ض ��ة،
وذل ��ك يف معظ ��م احل ��االت يف �سي ��اق امل�ؤ�س�س ��ات املدين ��ة ولي� ��س يف �سي ��اق املدين�ي�ن الأف ��راد،
م ��ع الرتكي ��ز عل ��ى الدلي ��ل املطل ��وب لدح� ��ض االفرتا� ��ض .وميك ��ن �أن يك ��ون مرك ��ز امل�صال ��ح
الرئي�سي ��ة للمدي ��ن يف نف� ��س م ��كان ت�سجيل ��ه ،وال تن�ش� ��أ يف ه ��ذه احلال ��ة م�س�أل ��ة تتعل ��ق
بدح�ض االفرتا�ض.
 -143ولك ��ن عندم ��ا يلتم� ��س مم ّثل �أجنبي االعرتاف ب�إج ��راء �أجنبي ك�إجراء رئي�سي ويبدو � َّأن
امل�سجل للمدين ومركز م�صاحله الرئي�سية املزعوم ،يتعينَّ على
هناك ف�صال بني مكان املكتب ّ
الطرف الذي ي َّدعي � َّأن مركز امل�صالح الرئي�سية لي�س يف مكان الت�سجيل �أن يقنع املحكمة مبوقع
مرك ��ز امل�صال ��ح الرئي�سي ��ة .و�س ��وف يتعني على املحكمة يف الدول ��ة امل�شرتعة �أن تنظر على نحو
م�ستقل يف مكان وجود مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين.

مركز امل�صالح الرئي�سية
 -144يعت�ب�ر مفه ��وم مرك ��ز امل�صال ��ح الرئي�سي ��ة للمدي ��ن مفهوم� � ًا �أ�سا�سي� � ًا لإعم ��ال القانون
النموذج ��ي )32(.وي ��ويل القان ��ون النموذجي الإجراءات الت ��ي ُبدئت يف ذلك املكان اهتماما �أكرب
ويوفِّر لها �سبيل انت�صاف تلقائي �أ�سرع .واخل�صائ�ص الأ�سا�سية ملركز امل�صالح الرئي�سية للمدين
متاث ��ل اخل�صائ� ��ص الت ��ي تتيح مل ��ن يتعاملون مع املدين (وخ�صو�صا الدائن�ي�ن) �أن يت�أكدوا من
رج ��ح �أن َي�سته� � ّل في ��ه املدين �إج ��راءات �إع�ساره .وح�سبما ُذكر م ��ن قبلُ ،ير�سي
امل ��كان ال ��ذي ُي َّ
القانون النموذجي افرتا�ضا مفاده � َّأن مكان الت�سجيل هو املكان الذي ُيطابق تلك اخل�صائ�ص.
غ�ي�ر � َّأن مرك ��ز امل�صال ��ح الرئي�سي ��ة للمدين قد ال يك ��ون يف الواقع مطابقا ملكان ت�سجيله ،ويوفّر
القانون النموذجي �إمكانية دح�ض ذلك االفرتا�ض عندما يكون مركز امل�صالح الرئي�سية واقعا يف
مكان مغاير ملكان الت�سجيل .ويف هذه الظروفُ ،يح َّدد مركز امل�صالح الرئي�سية بوا�سطة عوامل
�أخرى تدل �أولئك الذين يتعاملون مع املدين (وخ�صو�ص ًا الدائنني) على موقع مركز م�صاحله
الرئي�سية .ومن ّثم ،فمن املهم النظر يف العوامل التي ميكن �أن تدل ،ب�صورة م�ستقلة ،على � َّأن
دولة ما هي مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين.

العوامل ذات ال�صلة بتحديد مركز امل�صالح الرئي�سية
 -145يف معظ ��م احل ��االت ،ثم ��ة عام�ل�ان رئي�سيان ينحوان� ،إذا ما �أُخذا معا يف االعتبار� ،إىل
تبي ��ان م ��ا �إذا كان امل ��كان ال ��ذي ُبدئ ��ت فيه الإج ��راءات الأجنبية هو مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية
( )32ح�سبما ذُ كر يف الفقرة  ،82ميثل مفهوم مركز امل�صالح الرئي�سية �أي�ض ًا الأ�سا�س الذي يرتكز عليه املخطط
الوارد يف الئحة املجل�س الأوروبي.
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للمدي ��ن .وه ��ذان العام�ل�ان هم ��ا�( :أ) امل ��كان الذي تقع في ��ه الإدارة املركزية ل�ش� ��ؤون املدين؛
و(ب) امل ��كان ال ��ذي َي�س ُه ��ل عل ��ى الدائنني �أن يت�أ ّكدوا منه .و ُيتن ��اول يف الفقرات � 157إىل 160
�أدن ��اه التاري ��خ ال ��ذي ينبغ ��ي في ��ه حتليل هذين العامل�ي�ن بغية حتديد مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية
للمدين.
 -146وعندما ال يعطي هذان العامالن الرئي�سيان �إجابة �شافية ب�ش�أن مركز امل�صالح الرئي�سية
للمدي ��ن ،ميك ��ن النظ ��ر يف ع� � ّدة عوامل �أخ ��رى تتعلق بالن�شاط التجاري للمدي ��ن .وقد يلزم �أن
تعط ��ي املحكم ��ة لعام ��ل مع�ّي�نّ وزن ًا �أكرب �أو �أقل ،تبع ًا لظ ��روف احلالة املعنية .وهذا امل�سعى هو،
يف جمي ��ع احل ��االت ،م�سع ��ى �شم ��ويل يهدف �إىل الت�أك ��د من � َّأن مكان الإج ��راء الأجنبي يطابِق
حق� � ًا امل ��كان الفعل ��ي ملرك ��ز امل�صال ��ح الرئي�سية لذلك املدي ��ن ،ح�سبما َي�س ُهل عل ��ى الدائنني �أن
يت�أ ّكدوا منه.
ق�صد من الرتتيب الذي ُ�سردت به العوامل الإ�ضافية الواردة �أدناه �أن يدل على ما
 -147وال ُي َ
ق�صد من هذا ال�سرد �أن مي ّثل قائمة ح�صرية بالعوامل
ُيعط ��ى له ��ا م ��ن �أولوي ��ة �أو وزن ،كم ��ا ال ُي َ
ذات ال�صل ��ة؛ �إذ ق ��د ت ��رى املحكم ��ة � َّأن هناك عوامل �أخرى منطبقة على احلالة املعنية .وميكن
�أن ت�شم ��ل ه ��ذه العوام ��ل الإ�ضافي ��ة ما يلي :مكان دفاتر املدي ��ن و�سجالته؛ واملوقع الذي مت فيه
ترتي ��ب التموي ��ل �أو الإذن ب ��ه� ،أو ال ��ذي ي ��دار منه نظام �إدارة النقدي ��ة؛ واملكان الذي توجد فيه
موج ��ودات املدي ��ن �أو عمليات ��ه الرئي�سي ��ة؛ وموقع امل�صرف الرئي�سي للمدي ��ن؛ ومكان املوظفني؛
واملوق ��ع ال ��ذي حت� � َّدد في ��ه ال�سيا�سة التجاري ��ة؛ ومكان القانون امل�سيط ��ر �أو القانون الذي يحكم
العق ��ود الرئي�سي ��ة لل�شرك ��ة؛ واملوق ��ع الذي تدار من ��ه �سيا�سة ال�شراء والبي ��ع ،و�أعمال املوظفني،
واحل�سابات امل�ستحقة الدفع ،والنظم احلا�سوبية؛ واملوقع الذي مت منه ترتيب العقود (للتوريد)؛
واملوق ��ع ال ��ذي جت ��ري في ��ه �إع ��ادة تنظي ��م الكي ��ان املدي ��ن؛ والوالي ��ة الق�ضائية التي م ��ن �ش�أن
قانونه ��ا �أن ينطب ��ق عل ��ى معظ ��م النزاع ��ات؛ واملوقع الذي يخ�ضع فيه الكي ��ان املدين للإ�شراف
�أو التنظي ��م؛ واملوق ��ع ال ��ذي نظ ��م قانونه �إع ��داد احل�سابات ومراجعتها وال ��ذي مت فيه �إعدادها
ومراجعتها.

نقل مركز امل�صالح الرئي�سية
 -148ق ��د ينتق ��ل مركز امل�صال ��ح الرئي�سية للمدين قبل بدء �إجراءات الإع�سار ،بل و ُقبيل بدء
تل ��ك الإج ��راءات يف بع� ��ض احلاالت ،وحت ��ى �أنه قد ينتقل �أثناء الفرتة الفا�صلة بني وقت تقدمي
ح�سن باملحكمة متلقية الطلب ،متى توافر
طل ��ب ب ��دء الإجراءات ووق ��ت بدئها فعلي ًا )33(.ورمبا َي ُ
( )33كان الق�ص� � ُد م ��ن النق ��ل يف بع� ��ض احل ��االت متك َني املدين من احل�صول على �إج ��راءات �إع�سار ،مثل �إعادة
تنظي ��م ،تك ��ون �أق ��رب �إىل تلبي ��ة احتياجاته مما هو مت ��اح يف ظ ّل القانون ال�سائد يف مركز م�صاحله الرئي�سية ال�سابق.
ويف �أمثل ��ة �أخ ��رى ،رمب ��ا كان الق�ص ��د م ��ن نقل مركز امل�صالح الرئي�سية هو �إحب ��اط ما لدى الدائنني والأطراف الثالثة
من توقُّعات م�شروعة.
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لها دليل على حدوث هذا النقل ُق َبيل بدء الإجراء الأجنبي� ،أن تُنعم النظ َر ،وهي تبحث م�س�ألة
االع�ت�راف بتل ��ك الإج ��راءات ،يف العوام ��ل املب َّينة يف الفقرت�ي�ن  145و� 147أعاله ،و�أن ت�أخذ يف
احل�سبان �أحوال املدين من منظور �أو�سع .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد تكون تلبية املعيار اخلا�ص
بتي�س ��ر �إمكاني ��ة ت�أ ُّك ��د الأطراف الثالثة من مكان مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية �أ�صعب منا ًال �إذا ما
ُّ
ُنقل ذلك املركز ُق َبيل بدء الإجراءات.
 -149ومن غري املرجح �أن يتمكن املدين من نقل مكان ت�سجيله (�أو حمل �إقامته املعتاد) بعد
بدء �إجراءات الإع�سار ،لأن الكثري من قوانني الإع�سار تت�ضمن �أحكاما خا�صة متنع هذا النقل.
ف�إذا ما حدث هذا على �أي حال ،فال يفرت�ض �أن ي�ؤثر على قرار حتديد مركز امل�صالح الرئي�سية
لأغرا�ض القانون النموذجي ل َّأن التاريخ املنا�سب لهذا التحديد هو تاريخ بدء الإجراءات الأجنبية
(انظر الفقرات � 159 -157أدناه).

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .206-204
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .13
 ،A/CN.9/435الفقرات .172-170

 ،A/CN.9/442الفقرتان .123-122

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/68/17الفقرة .197
 ،A/CN.9/715الفقرات  ،15-14و،41-38
و.45-44
 ،A/CN.9/738الفقرات .30-22
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرات
� 122-122ألف ،و� 123ألف-كاف.
 ،A/CN.9/742الفقرات .56-41
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات 122
باء ،و� 123ألف 123-زاي ،و 123طاء ،و123
كاف-ميم.
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املادة  -17قرار االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
 -1مع مراعاة �أحكام املادة ُ 6يعترَ ف بالإجراء الأجنبي:
(�أ)  �إذا كان الإج ��راء الأجنب ��ي �إج ��راء باملعن ��ى املق�صود يف الفقرة الفرعية (�أ) من
املادة 2؛
(ب) و�إذا كان املمث ��ل الأجنب ��ي ال ��ذي تق ��دم بطلب االع�ت�راف �شخ�ص ًا �أو هيئة طبق ًا
للمعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (د) من املادة 2؛
(ج) و�إذا كان طلب االعرتاف يفي باال�شرتاطات الواردة يف الفقرة  2من املادة 15؛
(د) و�إذا كان طلب االعرتاف قد ُق ِّدم �إىل املحكمة امل�شار �إليها يف املادة 4؛
-2

يعرتف بالإجراء الأجنبي:

(�أ) بو�صفه �إجراء �أجنبيا رئي�سيا �إذا اتخذ يف الدولة التي يوجد بها مركز م�صالح
املدين الرئي�سية؛ �أو
(ب) بو�صف ��ه �إج ��راء �أجنبي ��ا غري رئي�س ��ي� ،إذا كان للمدين م�ؤ�س�سة باملعنى املق�صود
يف الفقرة الفرعية (و) من املادة  ،2يف الدولة الأجنبية.
 -3يبت يف طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي يف �أقرب وقت ممكن.
  -4ال حت ��ول �أح ��كام امل ��واد  15و 16و 17و 18دون تعدي ��ل االع�ت�راف �أو �إنهائه� ،إذا ثبت � َّأن
مربرات منح االعرتاف غري متوافرة كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو مل تعد قائمة.

الفقرة 1
 -150الغر� ��ض م ��ن امل ��ادة 17ه ��و تبيان � َّأن االعرتاف �سوف مين ��ح بطبيعة احلال� ،إذا مل يكن
متعار�ضا مع ال�سيا�سة العامة املتبعة يف الدولة امل�شرتعة (انظر املادة  ،)6و�إذا كان الطلب يفي
باال�شرتاطات املبينة يف هذه املادة.
 -151وعن ��د الب ��ت يف م�س�أل ��ة م ��ا �إذا كان ينبغي االعرتاف ب�إجراء �أجنبي ،يكون دور املحكمة
املتلقّية للطلب مقت�صر ًا على ال�شروط الق�ضائية امل�سبقة املن�صو�ص عليها يف التعريف .ويتطلب
ذل ��ك اتخ ��اذ ق ��رار ب� َّأن الإج ��راءات �إجراءات �أجنبية باملعنى املق�ص ��ود يف الفقرة الفرعية (�أ)
م ��ن امل ��ادة  .2وال ين� ��ص القان ��ون النموذجي على �أن ت�شرع املحكمة املتلقية للطلب يف النظر يف
ما �إذا كان الإجراء الأجنبي قد ا�ستُهل بطريقة �صحيحة يف �إطار القانون املنطبق؛ و�إذا كانت
الدع ��وى تف ��ي مبتطلب ��ات املادة  15وكانت املادة  6غ�ي�ر ذات �صلة ،فينبغي االعرتاف بالإجراء
وفق ًا للمادة .17
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 -152ويجوز للمحكمة متلقِّية الطلب �أن تويل االعتبار الواجب ،يف التو�صل �إىل قرارها ب�ش�أن
االعرتاف ،ل ِّأي قرارات و�أوامر �صادرة عن املحكمة التي بد�أ فيها الإجراء ول ِّأي معلومات ميكن
�أن تكون قد ُق ِّدمت �إىل املحكمة التي بد�أ فيها الإجراء .وتلك الأوامر �أو القرارات لي�ست ملزمة
للمحكم ��ة املتلقي ��ة للطل ��ب يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة ،التي يتع�َّينَنَّ عليها �أن تتيقَّن عل ��ى نحو م�ستقل
م ��ن � َّأن الإج ��راء الأجنب ��ي يف ��ي مبتطلب ��ات املادة  .2وم ��ع ذلك ،يحق للمحكم ��ة �أن تع ِّول ،وفق ًا
لالفرتا�ض ��ات ال ��واردة يف الفقرت�ي�ن  1و 2م ��ن امل ��ادة ( 16انظر الفق ��رة  ،)138على املعلومات
الواردة يف ال�شهادات والوثائق املق َّدمة دعما لطلب االعرتاف .ويف الظروف املنا�سبة� ،ست�ساعد
هذه املعلومات املحكمة املتلقية للطلب يف مداوالتها.
 -153وبن ��ا ًء عل ��ى ذل ��ك ،ميكن �أن ي�ساعد على االعرتاف بالإجراء الأجنبي �أن تذ ُكر املحكمة
الت ��ي ب ��د�أت الإج ��راء يف �أوامرها �أي معلومات م ��ن �ش�أنها ت�سهيل تو�صل املحكمة املتلقية للطلب
�إىل ا�ستنت ��اج ب� �� َّأن الإج ��راء ه ��و �إجراء �أجنبي باملعنى املق�صود يف املادة  .2و�سيكون ذلك مفيد ًا
ب�صفة خا�صة عندما تكون املحكمة التي يبد�أ فيها الإجراء على علم بالطابع الدويل �إ َّما للكيان
املدي ��ن �أو لأعمال ��ه التجاري ��ة وعلى علم باحتم ��ال �أن يتم ال�سعي �إىل االعرتاف مبوجب القانون
النموذجي .وتنطبق االعتبارات ذاتها على تعيني املمثل الأجنبي واالعرتاف به.

الفقرة 2
 -154تو ّف ��ر الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  17التميي ��ز الأ�سا�س ��ي ب�ي�ن الإجراءات الأجنبي ��ة امل�صنفة
ك�إجراءات "رئي�سية" والإجراءات الأجنبية التي ال تت�صف بهذه ال�صفة ،تبعا للوالية الق�ضائية
التي ي�ستند �إليها الإجراء الأجنبي (انظر الفقرة � 88أعاله) .واالنت�صاف املت�أتي من االعرتاف
ق ��د يتوق ��ف عل ��ى الفئ ��ة التي يندرج فيها الإجراء الأجنبي .فعل ��ى �سبيل املثال ،ي�ؤدي االعرتاف
ب�إجراء "رئي�سي" �إىل وقف تلقائي لدعاوى الدائنني الفردية �أو تدابري التنفيذ املتعلقة مبوجودات
املدين (املادة  ،20الفقرتان الفرعيتان �( 1أ) و(ب)) ،و�إىل "جتميد" تلقائي لتلك املوجودات
(امل ��ادة  ،20الفق ��رة الفرعي ��ة ( 1ج)) ،رهن� � ًا با�ستثناءات مع َّينة م�ش ��ار �إليها يف الفقرة  2من
املادة .20
 -155ولي�س من امل�ست�صوب �إدراج �أكرث من معيار لو�صف الإجراء الأجنبي ب�أنه �إجراء رئي�سي
والن�ص على �أن الإجراء ،ا�ستنادا �إىل �أي من تلك املعايري ،ميكن �أن يعترب �إجراء رئي�سيا .ومن
�ش�أن مثل هذا النهج "املتعدد املعايري" �أن يثري خماطر وجود مطالبات من عدة �إجراءات �أجنبية
تتناف�س على االعرتاف بها ك�إجراء رئي�سي.
 -156وفيم ��ا يتعل ��ق بالفق ��رة الفرعية ( 2ب) ،ال يتوخ ��ى القانون النموذجي ،ح�سبما ذكر يف
الفق ��رة � 85أع�ل�اه ،االع�ت�راف ب�إج ��راء بدئ به يف دولة �أجنبية توج ��د فيها موجودات للمدين؛
ولكن لي�س لديه فيها م�ؤ�س�سة بح�سب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة .2
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تاريخ حتديد مركز امل�صالح الرئي�سية وامل�ؤ�س�سة
  -157ال يب�ِّي�نِّ القان ��ون النموذج ��ي �صراح ��ة التاري ��خ الذي يعتد به يف حتدي ��د مركز امل�صالح
الرئي�سية للمدين.
 -158وتن� ��ص الفق ��رة الفرعي ��ة �( 2أ) م ��ن املادة  17على �أن يتم االعرتاف بالإجراء الأجنبي
باعتب ��اره �إج ��را ًء رئي�سي� � ًا "�إذا ا ُّتخ ��ذ يف الدولة التي يوجد بها مركز م�صالح املدين الرئي�سية".
وا�ستخ ��دام �صيغ ��ة املا�ض ��ي يف امل ��ادة  17ال يتن ��اول م�س�أل ��ة حتدي ��د التاريخ ال ��ذي يعتد به �إمنا
ي�ش�ت�رط �أن يك ��ون الإج ��راء الأجنب ��ي جاري ��ا �أو عالق ��ا يف وقت اتخاذ ق ��رار االعرتاف؛ ف�إذا مل
يعد الإجراء الذي يراد االعرتاف به جاريا �أو عالقا يف الدولة التي بد�أ فيها الإجراء يف ذلك
الوق ��ت (�أي �أن ��ه مل يع ��د "ي َّتخ ��ذ" ،لأنه �أُنهي �أو �أُغل ��ق) ،فال يوجد �إجراء يكون �أه ًال لالعرتاف
مبوجب القانون النموذجي.
 -159وفيما يتعلق بالتاريخ الذي ينبغي فيه البت يف مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين ،وبالنظر
�إىل الأدلة املطلوب �أن تُ�شفع بطلب االعرتاف مبوجب املادة  15والأهمية املعلقة على قرار بدء
()34
الإج ��راء الأجنب ��ي وتعي�ي�ن املم ّثل الأجنبي ،ف� َّإن تاريخ بدء ذلك الإجراء هو املوعد املنا�سب.
وحيثم ��ا يك ��ون املدي ��ن ق ��د �أوق ��ف ن�شاطه التج ��اري بعد بدء الإجراء الأجنبي ف ��كل ما قد يكون
موج ��ود ًا ،يف وق ��ت طل ��ب االع�ت�راف ،لبيان مركز امل�صالح الرئي�سي ��ة للمدين ،هو ذلك الإجراء
الأجنبي ون�شاط املمثل الأجنبي يف �إدارة حوزة الإع�سار .ويف هذه احلالة� ،سي�ؤدي حتديد مركز
امل�صال ��ح الرئي�سي ��ة للمدي ��ن بالرج ��وع �إىل تاريخ بدء تلك الإج ��راءات �إىل نتيجة وا�ضحة .وقد
تنطب ��ق نف� ��س طريق ��ة التفك�ي�ر يف حال ��ة �إعادة التنظي ��م ،حيث ال يكون املدي ��ن ،مبوجب بع�ض
القوانني ،هو الذي يوا�صل حيازة مركز امل�صالح الرئي�سية بل الكيان الذي يقوم ب�إعادة التنظيم.
ويف ه ��ذه احلال ��ة ،يك ��ون م ��ن الوا�ضح � َّأن ا�شرتاط وجود �إجراء �أجنبي جار اتخاذه وفق ًا للفقرة
الفرعي ��ة �( 2أ) م ��ن امل ��ادة  17م�ستوفى ،وينبغي �أن يكون الإجراء الأجنبي �أه ًال لالعرتاف به.
وعالوة على ذلك ف� َّإن الأخذ بتاريخ بدء الإجراء الأجنبي لتحديد مركز امل�صالح الرئي�سية يوفِّر
اختبارا ميكن تطبيقه بيقني على جميع �إجراءات الإع�سار.
 -160وتنطبق االعتبارات ذاتها على حتديد التاريخ الذي ينبغي فيه البت ب�ش�أن وجود م�ؤ�س�سة
للمدي ��ن .وم ��ن ث ��م ،ف�إن تاريخ ب ��دء الإجراء الأجنبي هو التاريخ املهم الذي ينبغي اعتباره عند
البت ب�ش�أن وجود تلك امل�ؤ�س�سة.
( )34تعترب بع�ض قوانني الإع�سار � َّأن الإجراء قد بد�أ ب�أثر رجعي منذ تاريخ تقدمي طلب البدء �أو تعترب � َّأن تاريخ
تق ��دمي الطل ��ب ه ��و تاري ��خ الب ��دء بحكم قاعدة البدء التلقائي .ومن املنا�سب يف كلت ��ا احلالتني الإ�شارة �إىل تاريخ البدء
لأغرا� ��ض الب ��ت يف مرك ��ز امل�صالح الرئي�سية ل َّأن القانون النموذجي معني فح�سب بالإجراءات الأجنبية القائمة وتاريخ
بدئها.
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�إ�ساءة ا�ستعمال الإجراء الق�ضائي
 -161من امل�سائل التي �أُثريت ما �إذا كان ينبغي �أن يكون بو�سع املحكمة ،وهي تنظر يف طلب
اع�ت�راف� ،أن تعت�ب�ر �إ�س ��اءة ا�ستعم ��ال �إجراءاته ��ا الق�ضائية �سببا لرف� ��ض االعرتاف .ولي�س يف
قان ��ون الأون�سي�ت�رال النموذج ��ي نف�س ��ه ما ي�شري �إىل � َّأن الظ ��روف اخلارجية ينبغي �أن تو�ضع يف
يبت يف الطلب بالرجوع
احل�سب ��ان فيم ��ا يتعل ��ق بطلب االعرتاف .ويتوخّ ى القانون النموذجي �أن َّ
�إىل املعايري املح َّددة الواردة يف تعاريف كل من "الإجراء الأجنبي" و"الإجراء الأجنبي الرئي�سي"
و"الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي" .ومبا � َّأن ما ي�ش ِّكل �إ�ساءة ال�ستعمال الإجراء الق�ضائي يتوقَّف
عل ��ى القان ��ون الوطن ��ي �أو القواع ��د الإجرائية الوطنية ف� َّإن القان ��ون النموذجي ال مينع �صراحة
املحاكم املتلقية للطلب من تطبيق القوانني �أو اللوائح الإجرائية الوطنية للت�صدي ملا قد تفطن
�إلي ��ه م ��ن �أوج ��ه �إ�ساءة ا�ستعمال الإجراءات .ولكن ينبغ ��ي �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان الغر�ض الأعم
للقان ��ون النموذج ��ي ،وه ��و توثي ��ق �أوا�صر التعاون الدويل كو�سيل ��ة لتعظيم النتائج ل�صالح جميع
اجلهات �صاحبة امل�صلحة ،ح�سبما ورد يف املادة  ،1وكذلك الأ�صول الدولية للقانون النموذجي،
واحلاجة �إىل تعزيز الوحدة يف تطبيقه ،وفق ما ورد يف املادة  .8وقد يكون على املحاكم �أي�ضا،
وه ��ي تنظ ��ر يف تطبي ��ق القوانني والقواعد الإجرائية الوطني ��ة �أن تذكر � َّأن الغر�ض هو الت�ضييق
يف ت�أوي ��ل اال�ستثن ��اء اخلا� ��ص بال�سيا�س ��ة العامة يف املادة ( 6انظ ��ر الفقرات � 104-101أعاله)
وع ��دم اال�ستظه ��ار ب ��ه �إال عندما يتعار�ض اتخاذ �إجراءات مبقت�ضى القانون النموذجي تعار�ض ًا
وا�ضح ًا مع ال�سيا�سة العامة للدولة .وينبغي ،كقاعدة عامة� ،أال ُي�ستند �إىل املادة  6لرف�ض طلب
االعرتاف �إال يف �أحوال نادرة ،حتى و�إن كان من اجلائز �أن تُ�ستخدم �أ�سا�س ًا للت�ضييق من طبيعة
�سبل االنت�صاف املمنوحة.
 -162و�إذا م ��ا ا َّدع ��ى مق � ِّ�دم الطل ��ب كذب� � ًا بوج ��ود مرك ��ز امل�صال ��ح الرئي�سي ��ة يف دول ��ة
معين ��ة ،ج ��از للمحكم ��ة املتلقي ��ة للطل ��ب �أن تعت�ب�ر ه ��ذا �إ�س ��اءة متعم ��دة ال�ستعم ��ال الإج ��راء
الق�ضائ ��ي .وال مين ��ع القان ��ون النموذج ��ي املحاك ��م املتلقي ��ة للطلب ��ات م ��ن تطبي ��ق القوان�ي�ن
�أو القواع ��د الإجرائي ��ة الوطني ��ة يف مواجه ��ة �أي �إ�س ��اءة م ��ن ه ��ذا القبي ��ل ال�ستعم ��ال
هذا الإجراء.

الفقرة 3
 -163كث�ي�را م ��ا تك ��ون قدرة املمثل الأجنبي على احل�صول على االعرتاف يف وقت مبكر (وما
ينت ��ج م ��ن ذل ��ك م ��ن قدرة على اال�ستناد ،بوجه خا�ص� ،إىل امل ��واد  20و 21و 23و� )24ضرورية
للحماية الفعالة ملوجودات املدين من التبديد والإخفاء .ولهذا ال�سبب ،تُلزم الفقرة  3املحكمة
بالب ��ت يف الطل ��ب "يف �أق ��رب وق ��ت ممك ��ن" .وتت�سم عب ��ارة "يف �أقرب وقت ممك ��ن" بقدر من
املرون ��ة .فيمك ��ن �أن تك ��ون بع� ��ض الق�ضايا وا�ضحة مبا يتيح �إجن ��از عملية االعرتاف يف غ�ضون
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�أي ��ام .ويف ق�ضاي ��ا �أخ ��رى ،وال �سيم ��ا �إذا اعترُ �ض على االع�ت�راف ،ميكن �أن يقا�س "�أقرب وقت
ممك ��ن" بال�شه ��ور .ويت ��اح االنت�ص ��اف امل�ؤقت يف حالة �ض ��رورة �إ�صدار �أمر ما �إىل حني البت يف
طلب االعرتاف.

الفقرة 4
 -164يكون قرار االعرتاف ب�إجراء �أجنبي قابال يف العادة لإعادة النظر �أو الإلغاء ،ك�أي قرار
وتو�ضح الفقرة َّ � 4أن القرار ب�ش�أن االعرتاف ميكن �أن يعاد النظر فيه �إذا كانت
حمكمة �آخرِّ .
دواعي منحه معدومة كلي ًا �أو جزئي ًا �أو مل تعد قائمة.
 -165وق ��د ي�أت ��ي تعدي ��ل ق ��رار االع�ت�راف �أو �إنه ��ا�ؤه نتيجة لتغ�ُّيلارُّ الظروف بع ��د �صدور قرار
االع�ت�راف ،وذل ��ك مث�ل�ا �إذا كان الإج ��راء الأجنب ��ي املع�ت�رف به قد �أُنه ��ي �أو مت تغيري طبيعته
(مثال ،قد يح َّول �إجراء �إعادة التنظيم �إىل �إجراء ت�صفية)� ،أو �إذا تغري الو�ضع املتعلق بتعيني
املم ّثل الأجنبي �أو �أُنهي تعيينه .كما قد تن�ش�أ وقائع جديدة تقت�ضي �أو ت�س ّوغ تغيري قرار املحكمة،
وذلك مثال �إذا جتاهل املمثل الأجنبي ال�شروط التي منحت املحكمة االنت�صاف مبوجبها .ويعزز
قدرة املحكمة على �إعادة النظر يف قرار االعرتاف االلتزام الذي تفر�ضه املادة  18على املمثل
الأجنبي ب�أن يبلغ املحكمة بهذه الظروف املتغرية.
 -166وق ��د يك ��ون ق ��رار االع�ت�راف خا�ضع ��ا �أي�ض ��ا لإعادة النظ ��ر فيما �إذا كان ��ت قد روعيت
يف عملي ��ة اتخ ��اذ الق ��رار ا�شرتاط ��ات االع�ت�راف �أم ال .وبع� ��ض �إج ��راءات اال�ستئن ��اف تخ ��ول
حمكم ��ة اال�ستئن ��اف �صالحي ��ة �إع ��ادة النظ ��ر يف مقوم ��ات الق�ضي ��ة برمته ��ا ،مب ��ا يف ذل ��ك
اجلوان ��ب الوقائعي ��ة .ومم ��ا يت�س ��ق م ��ع الغر� ��ض م ��ن القان ��ون النموذج ��ي ،وكذلك م ��ع طبيعة
مقدم الطل ��ب قد وفى
الق ��رار املان ��ح لالع�ت�راف (ال ��ذي يقت�ص ��ر عل ��ى التحقق مم ��ا �إذا كان ِّ
باال�شرتاط ��ات ال ��واردة يف امل ��ادة � ،)17أن يك ��ون ا�ستئن ��اف الق ��رار مق�ص ��ورا عل ��ى م�س�أل ��ة
م ��ا �إذا كان ��ت اال�شرتاط ��ات ال ��واردة يف املادت�ي�ن  15و 16ق ��د روعي ��ت يف ق ��رار االع�ت�راف
بالإجراء الأجنبي.

الإ�شعار بقرار االعرتاف بالإجراءات الأجنبية
 -167ح�سبم ��ا ذك ��ر يف الفقرت�ي�ن  135و� 136أع�ل�اه ،ال يتن ��اول القان ��ون النموذج ��ي امل�سائل
الإجرائي ��ة املتعلق ��ة با�شرتاط ��ات الإ�شع ��ار بق ��رار منح االعرتاف ،بل يرتكه ��ا لأحكام �أخرى يف
قانون الدولة امل�شرتعة.
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املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات  33-29و.202-201
 ،A/CN.9/419الفقرات .69-62
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحات .15-13
 ،A/CN.9/422الفقرات .93-76
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان .13-12
 ،A/CN.9/433الفقرات .104-99
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحات .16-13
 ،A/CN.9/435الفقرتان  167و.173

 ،A/CN.9/715الفقرات  15-14و.35-32
 ،A/CN.9/738الفقرات .35-33
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرات
 124-124جيم ،و ،126و� 128ألف-هاء،
و ،125و.130-129
 ،A/CN.9/742الفقرات .62-57
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات  124باء-
جيم ،و� 128ألف ،و 128جيم ،و 123ياء،
و ،125و.131-130
 ،A/CN.9/763الفقرات .55-49
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات 124-124
جيم ،و� 128ألف-دال ،و 123ياء والم ،و،125
و.131-129
 ،A/CN.9/766الفقرات .44-41

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرتان .69-68
 ،A/CN.9/442الفقرات .131-124

املادة  -18املعلومات الالحقة
ابت ��داء م ��ن الوق ��ت الذي يق َّدم فيه طلب لالعرتاف ب�إجراء �أجنبي ،يب ّلغ املمثل الأجنبي
املحكمة على الفور مبا يلي:
(�أ)  �أي تغيري ملمو�س يف و�ضع الإجراء الأجنبي املعرتف به �أو الو�ضع املتعلق بتعيني
املمثل الأجنبي؛
(ب) �أي �إجراء �أجنبي �آخر يتعلق باملدين ذاته ،ويحاط به املمثل الأجنبي علم ًا.

الفقرة الفرعية (�أ)
ُ -168تل ��زم امل ��ادة  18املمث ��ل الأجنب ��ي ب�إبالغ املحكمة فورا ،بع ��د الوقت الذي يودع فيه طلب
االع�ت�راف بالإج ��راء الأجنب ��ي ،ع ��ن "�أي تغيري ملمو�س يف و�ضع الإجراء الأجنبي املعرتف به �أو
الو�ضع املتعلق بتعيني املمثل الأجنبي" .والغر�ض من هذا الإلزام هو �أن يت�سنى للمحكمة تعديل
النتائج املرتتبة على االعرتاف �أو �إنها�ؤها .وكما لوحظ �أعاله فمن املمكن �أن حتدث بعد تقدمي
طل ��ب االع�ت�راف �أو بع ��د االع�ت�راف تغيريات يف الإجراء الأجنبي م ��ن �ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر يف القرار
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املتعل ��ق باالع�ت�راف �أو يف االنت�ص ��اف املمنوح على �أ�سا�س االعرتاف ،ك�إنهاء الإجراء الأجنبي �أو
التحول من �إجراء �إىل �آخر .وت�أخذ الفقرة الفرعية (�أ) يف االعتبار � َّأن التعديالت التقنية التي
حت ��دث يف و�ضعي ��ة الإج ��راءات �أو يف �ش ��روط تعيني املمثل الأجنبي كث�ي�رة ولكن بع�ضا من تلك
التعدي�ل�ات فق ��ط ميك ��ن �أن ي�ؤ ّث ��ر يف قرار منح االنت�صاف �أو ق ��رار االعرتاف بالإجراء؛ ولذلك
ال يطل ��ب ه ��ذا احلك ��م �سوى تقدمي معلومات ع ��ن التغيريات "امللمو�سة" .ومن املهم ب�شدة �إبقاء
املحكمة على علم بهذه التغيريات عندما يكون قرارها ب�ش�أن االعرتاف متعلق ًا بـ"�إجراء م�ؤقت"
�أجنب ��ي �أو مبم ّث ��ل �أجنب ��ي "مع�َّيع نَّ على �أ�سا�س م�ؤقت" (انظر الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(د) من
املادة .)2

الفقرة الفرعية (ب)
يحدد جميع ما هو
 -169ت�شرتط الفقرة  3من املادة � 15أن يكون طلب االعرتاف م�شفوعا ببيان ِّ
معروف لدى املمثل الأجنبي من �إجراءات �أجنبية متعلقة باملدين .ومتدد الفقرة الفرعية (ب)
من املادة  18هذا الواجب �إىل ما بعد تقدمي طلب االعرتاف .ومن �ش�أن هذا الإبالغ �أن مي ّكن
املحكم ��ة م ��ن النظ ��ر فيم ��ا �إذا كان ينبغ ��ي التن�سيق ب�ي�ن االنت�صاف املمن ��وح بالفعل و�إجراءات
الإع�س ��ار الت ��ي �شُ ��رع فيه ��ا بعد �ص ��دور القرار املتعلق باالعرتاف (انظر امل ��ادة  ،)30و�أن يي�سر
التعاون يف �إطار الف�صل الرابع.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي
 ،A/52/17الفقرات  ،116-113و،202-201
و.207
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .15

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/442الفقرتان .134-133

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرتان
.134-133
 ،A/CN.9/742الفقرة .63
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرتان
.134-133
 ،A/CN.9/763الفقرة .56
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرتان
.134-133
 ،A/CN.9/766الفقرة .45
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املادة  -19االنت�صاف الذي قد مينح �إثر تقدمي طلب االعرتاف
ب�إجراء �أجنبي
 -1عن ��د �إي ��داع طل ��ب لالع�ت�راف ،و�إىل حني البت يف هذا الطلب ،يجوز للمحكمة بناء على
طلب املمثل الأجنبي ،وعندما تكون ثمة حاجة ما�سة لالنت�صاف من �أجل حماية �أ�صول املدين
�أو م�صالح الدائنني� ،أن متنح االنت�صاف ب�صفة م�ؤقتة ،وي�شمل ذلك ما يلي:
(�أ) وقف التنفيذ على �أ�صول املدين؛
(ب) �إ�سناد مهمة �إدارة �أو ت�صريف كل �أو بع�ض �أ�صول املدين الكائنة يف هذه الدولة
�إىل املمث ��ل الأجنب ��ي �أو �إىل �شخ� ��ص �آخ ��ر تع ِّين ��ه املحكمة ،وذلك من �أج ��ل حماية و�صون قيمة
هذه الأ�صول التي تكون بحكم طبيعتها �أو الظروف املحيطة بها ،قابلة للتلف �أو عر�ضة لتدين
قيمتها� ،أو تتهددها خماطر �أخرى؛
(ج) �أي تدب�ي�ر م ��ن تداب�ي�ر االنت�ص ��اف املذك ��ورة يف الفق ��رة ( 1ج) و(د) و(ز) من
املادة .21

[ -2تدرج �أحكام تتعلق بالإ�شعار (�أو ي�شار �إىل الأحكام ال�سارية يف الدولة)

امل�شرتعة].

 -3م ��ا مل مي� � َّدد مفع ��ول االنت�صاف مبقت�ضى الفق ��رة ( 1و) من املادة  ،21ف� ّإن االنت�صاف
املمنوح مبقت�ضى هذه املادة ينتهي عند البت يف طلب االعرتاف.
 -4يجوز للمحكمة �أن ترف�ض منح االنت�صاف مبقت�ضى هذه املادة �إذا كان هذا االنت�صاف
يعرقل �إدارة �إجراء �أجنبي رئي�سي.

ملحة" �إليه والذي يجوز للمحكمة
 -170تتناول املادة  19االنت�صاف الذي تكون هناك "حاجة َّ
�أن ت�أم ��ر ب ��ه بن ��اء عل ��ى �سلطته ��ا التقديري ��ة ويك ��ون متاحا اعتب ��ارا من وقت طل ��ب االعرتاف
(خالف ��ا لالنت�ص ��اف املت ��اح مبقت�ض ��ى امل ��ادة  ،21ال ��ذي ه ��و تقدي ��ري �أي�ضا ولكن ��ه ال يتاح �إال
عند االعرتاف).
 -171وجتيز املادة  19للمحكمة �أن متنح نوع االنت�صاف الذي ال يكون متاحا يف العادة �إال يف
�إج ��راءات الإع�س ��ار اجلماعي ��ة (�أي نوع االنت�صاف ذاته املتاح مبقت�ضى املادة  ،)21خالفا لنوع
االنت�صاف "الفردي" الذي ميكن منحه قبل بدء �إجراءات الإع�سار مبقت�ضى قانون الإجراءات
يحدده ��ا الدائن) .غ�ي�ر � َّأن االنت�صاف
املدني ��ة (�أي التداب�ي�ر الت ��ي تتن ��اول موج ��ودات معين ��ة ِّ
"اجلماع ��ي" التقدي ��ري املت ��اح يف �إط ��ار املادة � 19أ�ضيق نوع ًا م ��ا من االنت�صاف املتاح يف �إطار
املادة .21
 -172و�سب ��ب تو ّف ��ر التداب�ي�ر اجلماعي ��ة ،ول ��و يف �شكل حمدود ،هو �أنه ميك ��ن �أن تكون هناك
ملح ��ة �إىل االنت�ص ��اف ذي الطاب ��ع اجلماع ��ي قبل البت يف االع�ت�راف حماية ملوجودات
حاج ��ة َّ
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املدين وم�صالح الدائنني .فمن �ش�أن ا�ستبعاد االنت�صاف اجلماعي �أن يحبط هذه الأهداف .ومن
ناحية �أخرى ،ال يكون االعرتاف قد منح بعد ،وبالتايل ف� ّإن االنت�صاف اجلماعي مق�صور على
امللحة �إىل هذه التدابري يف العبارة االفتتاحية
التدابري العاجلة وامل�ؤقتة .وثمة �إ�شارة �إىل احلاجة َّ
للفقرة  ،1بينما تفر�ض الفقرة الفرعية (�أ) قيودا على وقف �إجراءات التنفيذ ،كما � َّأن التدبري
امل�شار �إليه يف الفقرة الفرعية (ب) مق�صور على املوجودات القابلة للتلف واملوجودات التي هي
عر�ضة النخفا�ض قيمتها �أو خماطر �أخرى .ومع ذلك ،ف� ّإن التدابري املتاحة يف �إطار املادة 19
هي �أ�سا�س ًا نف�س التدابري املتاحة يف �إطار املادة .21

الفقرة 2
 -173تت�ض ّمن قوانني دول عديدة ا�شرتاطات ب�ش�أن الإ�شعار الواجب توجيهه (من جانب ممثل
الإع�سار لدى �صدور �أمر املحكمة �أو من جانب املحكمة ذاتها) عندما مينح انت�صاف من النوع
املذكور يف املادة  .19والفقرة  2هي املو�ضع املنا�سب الذي ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن تدرج فيه
حكما ب�ش�أن هذا الإ�شعار.

الفقرة 3
َّ �  -174إن االنت�صاف املتاح يف �إطار املادة  19م�ؤقت من حيث � َّأن مفعوله ينتهي ،ح�سبما تن�ص
عليه الفقرة  ،3عندما يبت يف طلب االعرتاف؛ غري �أنه تتاح للمحكمة فر�صة متديد هذا التدبري،
وفق ��ا مل ��ا ه ��و من�صو� ��ص عليه يف الفقرة الفرعية ( 1و) من امل ��ادة  .21ورمبا تود املحكمة فعل
ذل ��ك ،مث�ل ً�ا ،لتجن ��ب ح�صول فجوة زمنية بني التدب�ي�ر امل�ؤقت ال�صادر قبل االعرتاف والتدبري
ال�صادر بعد االعرتاف.

الفقرة 4
 -175ت�سعـى الفقرة  4من املادة  19لتحقيق الهدف ذاته الذي تقوم عليه الفقرة الفرعية (�أ)
من املادة  ،30وهو �أنه �إذا مل يبت بعد يف �إجراء رئي�سي �أجنبي ،فيجب �أن يكون �أي انت�صاف
مين ��ح ل�صال ��ح �إج ��راء �أجنب ��ي غري رئي�سي مت�سق ًا مع الإجراء الأجنبي الرئي�سي (�أو ال ينبغي له
�أن يتعار�ض معه) .ومن �أجل تعزيز هذا التن�سيق لالنت�صاف ال�سابق لالعرتاف مع �أي �إجراء
�أجنب ��ي رئي�س ��ي ،ت�ش�ت�رط الفق ��رة  3من امل ��ادة  15على املمثل الأجنبي ال ��ذي يطلب االعرتاف
�أن يك ��ون طلب ��ه م�شفوع ��ا ببي ��ان يح ��دد جميع ما هو معروف لديه من �إج ��راءات �أجنبية متعلقة
باملدين.
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املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .46-34
 ،A/CN.9/419الفقرات .177-174
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .23-22
 ،A/CN.9/442الفقرات  ،116و،119
و.123-122
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحات ،9
و.16-13
 ،A/CN.9/433الفقرات .114-110
 ،A/CN.9/435الفقرات .23-17

 ،A/CN.9/436الفقرات .75-71
 ،A/CN.9/442الفقرات .140-135

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات .140-135
 ،A/CN.9/763الفقرة .57
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان .17-16
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات .140-135
 ،A/CN.9/766الفقرة .46

املادة �  -20آثار االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي
 -1لدى االعرتاف ب�إجراء هو �إجراء �أجنبي رئي�سي:
(�أ) يوقف البدء �أو اال�ستمرار يف الدعاوى �أو الإجراءات املنفردة التي تخ�ص �أ�صول
املدين �أو حقوقه �أو التزاماته �أو خ�صومه؛
(ب) يوقف التنفيذ على �أ�صول املدين؛
(ج) يعلق احلق يف نقل �أي من �أ�صول املدين �أو �إثقالها بعبء �أو الت�صرف فيها على
نحو �آخر.
 -2يخ�ض ��ع نط ��اق ،وتعدي ��ل �أو �إنهاء ،التوقي ��ف والتعليق امل�شار �إليهما يف الفقرة  1من هذه
امل ��ادة ،لأح ��كام [ي�ش ��ار �إىل �أح ��كام القوانني ذات ال�صلة بالإع�س ��ار يف الدولة امل�شرتعة ،والتي
تنطبق على اال�ستثناءات �أو القيود �أو التعديالت �أو الإنهاء فيما يتعلق بالوقف والتعليق امل�شار
�إليهما يف الفقرة  1من هذه املادة].
  -3ال مت�س الفقرة �( 1أ) من هذه املادة باحلق يف طلب البدء بدعاوى �أو �إجراءات منفردة،
بقدر ما يكون ذلك �ضروريا للحفاظ على مطالبة بدين جتاه املدين.

  -4ال مت�س الفقرة  1من هذه املادة باحلق يف طلب البدء ب�إجراء مبوجب [تذكر القوانني
ذات ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة] �أو احلق يف �إيداع دعاوى مطالبة بالديون يف مثل
هذا الإجراء.
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 -176يف ح�ي�ن � َّأن االنت�ص ��اف مبوج ��ب املادت�ي�ن  19و 21تقديري ف� �� َّإن الآثار املن�صو�ص عليها
يف امل ��ادة  20لي�س ��ت كذل ��ك ،لأنه ��ا تنبع تلقائي ًا من االعرتاف بالإجراء الأجنبي الرئي�سي .وثمة
ف ��رق �آخ ��ر ب�ي�ن االنت�صاف التقديري مبوجب املادتني  19و 21والآثار املن�صو�ص عليها يف املادة
 ،20وه ��و � َّأن االنت�ص ��اف التقدي ��ري ميكن منحه ل�صالح الإج ��راءات الرئي�سية وغري الرئي�سية،
بينم ��ا ال تنطب ��ق الآث ��ار التلقائي ��ة �إال على الإجراءات الرئي�سية .وترد يف املواد  14و 23و� 24آثار
�إ�ضافية لالعرتاف.
 -177ويف ال ��دول الت ��ي يل ��زم فيها �أمر ق�ضائي مالئم لكي ت�صبح �آثار املادة  20نافذة ،ينبغي
للدولة امل�شرتعة ،لكي حتقق هدف هذه املادة� ،أن تدرج (رمبا يف العبارة االفتتاحية للفقرة )1
�صيغ ��ة تطل ��ب فيه ��ا م ��ن املحكمة �إ�صدار �أمر ي�ضع مو�ضع التنفي ��ذ النتائج املح ّددة يف الفقرات
الفرعية (�أ) �إىل (ج) من تلك الفقرة.
 -178والنتائج التلقائية املن�صو�ص عليها يف املادة � 20ضرورية لإتاحة اتخاذ خطوات لرتتيب
�إجراء َّ
منظم وعادل ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود .ومن �أجل حتقيق هذه املزايا ،يكون هناك ما
ي�ب�رر فر� ��ض النتائ ��ج املرتتب ��ة على املادة  20على املدين املع�س ��ر يف الدولة امل�شرتعة (�أي البلد
ال ��ذي يحتف ��ظ في ��ه املدي ��ن بوجود حمدود يف جمال الأعم ��ال التجارية) ،حتى �إذا كانت الدولة
التي يوجد فيها مركز م�صالح املدين الرئي�سية ت�ضع �شروط ًا خمتلفة (رمبا �أقل �صرامة) لبدء
�إج ��راءات الإع�س ��ار �أو حت ��ى �إذا كان ��ت الآث ��ار التلقائية لإجراء الإع�سار يف بل ��د املن�ش�أ خمتلفة
ويج�سد هذا النهج مب ��د�أ �أ�سا�سي ًا ي�ستند �إليه القانون
ع ��ن �آث ��ار امل ��ادة  20يف الدول ��ة امل�شرتعةِّ .
النموذج ��ي ،م� ��ؤداه � َّأن اع�ت�راف حمكمة الدولة امل�شرتعة بالإجراءات الأجنبية ترتتب عليه �آثار
تعت�ب�ر �ضروري ��ة لإدارة �إج ��راءات الإع�س ��ار ع�ب�ر احلدود على نحو َّ
منظم وع ��ادل .ومن ثم ف� َّإن
لالعرتاف �آثاره اخلا�صة ،ولي�س من �أثره جلب النتائج املرتتبة على القانون الأجنبي �إىل نظام
الإع�س ��ار يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة .ف�إذا كان م ��ن �ش�أن االعرتاف ،يف حالة مع َّينة� ،أن ُيحدث نتائج
خمالف ��ة للم�صال ��ح امل�شروع ��ة لأحد الأطراف املعنية ،ومنها املدي ��ن ،فينبغي �أن يت�ض َّمن قانون
الدولة امل�شرتعة تدابري احلماية املنا�سبة ،وفق ًا ملا هو مبينَّ يف الفقرة  2من املادة ( 20ووفق ًا
ملا ترد مناق�شته يف الفقرة � 184أدناه).
ومبوجب الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،2متتد �آثار االعرتاف �إىل "الإجراءات امل�ؤقتة"

-179
ً
الأجنبي ��ة .وه ��ذا احل ��ل �ض ��روري لأن ��ه ،وفقا مل ��ا هو مبينَّ يف الفقرة � 79أع�ل�اه ،ال ينبغي متييز
الإج ��راءات امل�ؤقت ��ة (�شريط ��ة �أن ت�ستوف ��ي ال�ش ��روط املن�صو�ص عليها يف الفق ��رة الفرعية (�أ)
م ��ن امل ��ادة  )2ع ��ن �إج ��راءات الإع�س ��ار الأخ ��رى ملجرد كونه ��ا ذات طابع م�ؤق ��ت .و�إذا مل يعد
"للإج ��راء امل�ؤق ��ت" الأجنب ��ي ،بع ��د االعرتاف� ،أ�سا� ��س كاف للآثار التلقائي ��ة للمادة � ،20أمكن
�إنه ��اء الإيق ��اف التلقائ ��ي عمال بقانون الدولة امل�شرتع ��ة ،وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف الفقرة
 2م ��ن امل ��ادة ( .20انظ ��ر �أي�ض ��ا املادة  18التي تتناول التزام املمثل الأجنبي ب�أن "يبلغ املحكمة
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عل ��ى الف ��ور ب� ��أي تغي�ي�ر ملمو� ��س يف و�ضع الإجراء الأجنبي املعرتف ب ��ه �أو الو�ضع املتعلق بتعيني
املمثل الأجنبي").
 -180والفق ��رة الفرعي ��ة �( 1أ) ،بع ��دم متييزه ��ا بني خمتلف �أنواع الدع ��اوى الفردية ،تغطي
�أي�ضا الدعاوى التي حتال �إىل هيئة حتكيم .وهكذا ،ف� َّإن املادة  20تن�شئ قيدا �إلزاميا ل�سريان
مفعول اتفاقات التحكيم .وي�ضاف هذا القيد �إىل قيود ممكنة �أخرى حتد من حرية الأطراف
يف االتفاق على التحكيم ميكن �أن تكون موجودة يف �إطار القانون الوطني (مثل القيود املتعلقة
بالقابلية للتحكيم �أو املتعلقة بالأهلية لإبرام اتفاق حتكيم) .وال تتعار�ض هذه القيود مع اتفاقية
االع�ت�راف بق ��رارات التحكي ��م الأجنبية و�إنفاذها ل�سن ��ة  )35(.1958ولكن ،ومراعاة خل�صائ�ص
التحكي ��م ال ��دويل ،وال �سيم ��ا ا�ستقالل ��ه الن�سبي عن النظام القان ��وين للدولة التي يح�صل فيها
�إج ��راء التحكي ��م ،ق ��د ال يك ��ون ممكن ��ا دائما ،م ��ن الناحية العملي ��ة ،تنفيذ الإيق ��اف التلقائي
لإج ��راءات التحكي ��م .فمث�ل ً�ا� ،إذا مل يح�ص ��ل التحكيم يف الدولة امل�شرتع ��ة �أو يف دولة الإجراء
الرئي�س ��ي ،فق ��د يك ��ون من ال�صعب �إنفاذ �إيقاف �إجراءات التحكيم .وب�صرف النظر عن ذلك،
ميكن �أن تكون م�صالح الأطراف �سبب ًا لل�سماح مبوا�صلة �إجراء التحكيم ،وهي �إمكانية متوخاة
يف الفقرة  2ومرتوكة لقانون الدولة امل�شرتعة.
 -181وال ت�ش�ي�ر الفق ��رة الفرعي ��ة �( 1أ) �إىل "الدع ��اوى املنف ��ردة" فح�سب بل ت�شري �أي�ضا �إىل
"الإج ��راءات املنف ��ردة" ،وذل ��ك لكي ت�شمل �أي�ض� � ًا� ،إ�ضافة �إىل "الدعاوى" التي يقيمها الدائنون
يف حمكمة ما على املدين �أو موجوداته ،التدابري الإنفاذية التي يتخذها الدائنون خارج النظام
الق�ضائ ��ي ،وه ��ي التداب�ي�ر التي يخ ��ول للدائنني اتخاذها مبوجب �شروط مع َّينة يف بع�ض الدول.
وقد �أ�ضيفت الفقرة الفرعية ( 1ب) لكي ي�صبح وا�ضح ًا كل الو�ضوح � َّأن �إيقاف التنفيذ ي�شمل
تدابري التنفيذ املتعلقة مبوجودات املدين.
 -182وال يتط ��رق القان ��ون النموذج ��ي �إىل العقوب ��ات الت ��ي ميكن �أن تطبق عل ��ى الأفعال التي
ترتكب انتهاكا لتعليق عمليات نقل املوجودات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( 1ج) من املادة .20
وتتباين هذه العقوبات رهن ًا بالنظم القانونية؛ وميكن �أن ت�شمل العقوبات اجلنائية واجلزاءات
والغرام ��ات� ،أو ميك ��ن �أن تك ��ون ه ��ذه الأفعال ذاتها الغية �أو ميك ��ن �إبطالها .والهدف الرئي�سي
له ��ذه العقوب ��ات يتمث ��ل ،من وجهة نظر الدائنني ،ولغر� ��ض الإجراء املتعلق بالإع�سار ،يف تي�سري
ا�سرتداد �أي موجودات ينقلها املدين نقال غري �صحيح ،و�أن �إبطال هذه املعامالت املالية ،لهذا
يف�ضل على فر�ض عقوبات جنائية �أو �إدارية على املدين.
الغر�ضّ ،

( )35الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،330الرقم .4739
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الفقرة 2
�ص
 -183بالرغم من الطابع "التلقائي" �أو "الإلزامي" للآثار املرتتبة مبوجب املادة  ،20فقد ُن ّ
�صراح ��ة عل ��ى � َّأن نط ��اق ه ��ذه الآثار يتوقف على اال�ستثن ��اءات �أو القيود التي ميكن �أن توجد يف
قانون الدولة امل�شرتعة .وميكن �أن تتعلق هذه اال�ستثناءات ،مث ًال ،ب�إنفاذ مطالبات �صادرة عن
دائن�ي�ن م�ضمون�ي�ن� ،أو قي ��ام املدين بال�سداد �أثناء �س�ي�ر الأعمال العادي� ،أو رفع دعوى ق�ضائية
ب�ش� ��أن مطالب ��ات ن�ش� ��أت بعد بدء �إجراء الإع�سار (�أو بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي)� ،أو
�إمتام ال�صفقات املربمة يف ال�سوق املالية املفتوحة.
تعدل املحكمة �آث ��ار املادة � 20أو تنهيها .وتختلف
 -184وق ��د يك ��ون م ��ن امل�ست�ص ��وب �أحيان ًا �أن ِّ
القواع ��د الت ��ي تنظ ��م �سلطة املحكمة للقيام بذلك .ففي بع�ض النظم القانونية ،يخول للمحاكم
القي ��ام با�ستثن ��اءات فردي ��ة بن ��اء عل ��ى طلب طرف معن ��ي ،وفق ًا ل�شروط ين� ��ص عليها القانون
املحل ��ي ،بينم ��ا ال متل ��ك املحاك ��م يف نظ ��م قانونية �أخ ��رى هذه ال�سلطة ،مت�شي ًا م ��ع املبد�أ الذي
مفاده � َّأن املحاكم ال متلك بوجه عام �سلطة �إبطال تطبيق قاعدة قانونية �إلزامية .ف�إذا اقت�ضى
الأمر منح املحاكم هذه ال�سلطة ،ت�شرتط بع�ض النظم القانونية يف العادة حتديد الأ�س�س التي
ت�ستطي ��ع املحكم ��ة اال�ستن ��اد �إليها لتعديل �أو �إنه ��اء الآثار الإلزامية لالعرتاف مبوجب الفقرة 1
م ��ن امل ��ادة  .20وبالنظ ��ر �إىل ه ��ذه احلالة ،تن�ص الفقرة  2من املادة  20على �أن يخ�ضع تعديل
�أو �إنه ��اء الإيق ��اف والتعلي ��ق املن�صو� ��ص عليهم ��ا يف املادة لأحكام قانون الدول ��ة امل�شرتعة فيما
يتعلق بالإع�سار.
 -185وبوج ��ه ع ��ام م ��ن املفيد �أن تتاح للأ�شخا� ��ص املت�ضررين من الإيقاف �أو التعليق مبوجب
الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  20الفر�ص ��ة لك ��ي ت�ستمع �إليهم املحكمة ،التي ينبغ ��ي ال�سماح لها عندئذ
بتعديل تلك الآثار �أو �إنهائها .وقيام الدولة امل�شرتعة بتو�ضيح الأحكام التي تنظم هذه امل�س�ألة
�أو الإ�شارة �إليها �سيكون مت�سق ًا مع �أهداف القانون النموذجي.

الفقرة 3
  -186ال يتط ��رق القان ��ون النموذج ��ي �إىل م�س�أل ��ة م ��ا �إذا كان ��ت فرتة التق ��ادم ب�ش�أن مطالبة
م ��ا تتوق ��ف ع ��ن ال�سري ��ان عندم ��ا يك ��ون �صاح ��ب املطالب ��ة عاجز ًا عن ب ��دء �إج ��راءات فردية
نتيج ��ة لتطبي ��ق الفق ��رة الفرعي ��ة �( 1أ) م ��ن امل ��ادة  .20وال ميك ��ن و�ضع قاع ��دة موحدة ب�ش�أن
ه ��ذه امل�س�أل ��ة؛ ولك ��ن ،نظ ��را ل�ضرورة حماي ��ة الدائنني من خ�سران مطالباته ��م ب�سبب الإيقاف
عم�ل ً�ا بتل ��ك الفق ��رة الفرعية� ،أ�ضيفت الفقرة  3لتخويل البدء بالدعوى الفردية بالقدر الالزم
للحف ��اظ عل ��ى املطالب ��ات املقدمة �ضد املدين .وحاملا يت ��م احلفاظ على املطالبة ،تظل الدعوى
م�شمولة بالإيقاف.
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 -187وق ��د تب ��دو الفق ��رة  3غري �ضرورية يف دولة ي� ��ؤدي فيها طلب "الت�سديد �أو الأداء" الذي
يرفع ��ه الدائ ��ن عل ��ى املدين �إىل توقف �سريان ف�ت�رة التقادم� ،أو ي�ؤدي فيها الإيقاف املتوخى يف
الفق ��رة الفرعي ��ة �( 1أ) �إىل توق ��ف �سري ��ان فرتة التقادم .ولكن ميكن �أن تكون الفقرة  3مفيدة
حتى يف هذه الدول لأن م�س�ألة توقف �سريان فرتة التقادم ميكن ،وفق ًا للقواعد املتعلقة بتنازع
القوانني� ،أن يحكمها قانون دولة غري الدولة امل�شرتعة .وعالوة على ذلك� ،ستكون هذه الفقرة
مفي ��دة ب�صفته ��ا �ضمان ��ا للمطالبني الأجانب يكفل عدم تعر�ض مطالباتهم للإجحاف يف الدولة
امل�شرتعة.

الفقرة 4
 -188تو�ضح الفقرة َّ � 4أن الإيقاف �أو التعليق التلقائي عم ًال باملادة  20ال مينع �أحد ًا ،مبا يف
ذلك املمثل الأجنبي �أو الدائنون الأجانب ،من التما�س بدء �إجراء �إع�سار حملي ومن امل�شاركة
يف ذل ��ك الإج ��راء .وق ��د مت عموم ��ا تناول احلق يف طلب البدء ب�إج ��راء �إع�سار حملي وامل�شاركة
في ��ه يف امل ��واد � 11إىل  .13و�إذا ا�س ُته ��ل �إج ��راء حملي فع ًال ،ف� �� َّإن املادة  29تتناول التن�سيق بني
الإجراءين الأجنبي واملحلي.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .60-47
 ،A/CN.9/419الفقرات .143-137
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحات .19-15
 ،A/CN.9/442الفقرات .110-94
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحات .16-13
 ،A/CN.9/433الفقرات .126-115
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان .18-17
 ،A/CN.9/435الفقرات .48-24

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرتان
 141و.143
 ،A/CN.9/742الفقرة .64
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات ،146-144
و ،149و.153-151
 ،A/CN.9/763الفقرة .58
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات ،141
و ،143و ،146-144و ،149و.153-151
 ،A/CN.9/766الفقرة .47

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرات .79-76
 ،A/CN.9/442الفقرات .153-141
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املادة  -21االنت�صاف الذي يجوز منحه بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
 -1مبج ��رد االع�ت�راف ب�إج ��راء� ،س ��واء �أكان رئي�سيا �أم غري رئي�س ��ي ،يجوز للمحكمة ،حيث
تقت�ض ��ي ال�ض ��رورة حماي ��ة �أ�صول املدين �أو م�صال ��ح الدائنني ،وبناء على طلب املمثل الأجنبي،
�أن متنح �أي انت�صاف منا�سب ،مبا يف ذلك:
(�أ) وق ��ف الب ��دء �أو اال�ستم ��رار يف الدع ��اوى �أو الإجراءات املنف ��ردة املتعلقة ب�أ�صول
املدي ��ن �أو حقوق ��ه �أو التزامات ��ه �أو خ�صوم ��ه ،م ��ا مل تك ��ن قد �أوقفت مبوج ��ب الفقرة (�( )1أ)
من املادة 20؛
(ب) وقف التنفيذ على �أ�صول املدين ،ما مل يكن قد �أوقف مبوجب الفقرة (( )1ب)
من املادة 20؛
(ج) تعليق احلق يف نقل �أي من �أ�صول املدين �أو �إثقالها بعبء �أو الت�صرف فيها على
نحو �آخر ،ما مل يكن ذلك احلق قد علق مبوجب الفقرة (( )1ج) من املادة 20؛
(د) اتخاذ التدابري الالزمة ال�ستجواب ال�شهود �أو جمع القرائن �أو ت�سليم املعلومات
املتعلقة ب�أ�صول املدين �أو �ش�ؤونه �أو حقوقه �أو التزاماته �أو خ�صومه؛
(هـ) �إ�سناد مهمة �إدارة �أو ت�صريف كل �أو بع�ض �أ�صول املدين الكائنة يف هذه الدولة
�إىل املمثل الأجنبي �أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر تع ِّينه املحكمة؛
(و) متديد مفعول االنت�صاف املمنوح مبوجب الفقرة ( )1من املادة 19؛
(ز) من ��ح �أي انت�ص ��اف �إ�ض ��ايف ق ��د يك ��ون متاحا لـ [تدرج �صف ��ة ال�شخ�ص �أو الهيئة
الت ��ي تدي ��ر عملي ��ة الت�صفية �أو �إعادة التنظيم مبوج ��ب قانون الدولة امل�شرتعة] مبوجب قوانني
هذه الدولة.
 -2بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي �أو غري رئي�سي ،يجوز للمحكمة �أن تعهد �إىل املمثل
الأجنبي بناء على طلبه �أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر تع ِّينه املحكمة ،بتوزيع كل �أو بع�ض �أ�صول املدين
الكائن ��ة يف ه ��ذه الدول ��ة ،ب�ش ��رط �أن تك ��ون املحكمة مطمئن ��ة �إىل �أن م�صالح الدائنني يف هذه
الدولة حتظى باحلماية الكافية.
 -3عند منح االنت�صاف مبوجب هذه املادة �إىل ممثل �إجراء �أجنبي غري رئي�سي ،ال بد �أن
تكون املحكمة مطمئنة �إىل �أن االنت�صاف يتعلق ب�أ�صول تدار ،مبوجب قانون هذه الدولة� ،ضمن
الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي� ،أو �أنه يت�صل مبعلومات مطلوبة يف هذا الإجراء الأجنبي غري
الرئي�سي.

�  -189إ�ضاف ��ة �إىل الوق ��ف والتعلي ��ق الإلزامي�ي�ن للدع ��اوى مبوج ��ب املادة  ،20ي� ��أذن القانون
النموذجي للمحكمة ،بعد االعرتاف بالإجراء الأجنبي ،مبنح االنت�صاف ل�صالح ذلك الإجراء.
وه ��ذا االنت�ص ��اف ال ��ذي مين ��ح مبوج ��ب امل ��ادة  21بعد االع�ت�راف هو انت�ص ��اف تقديري ،مثل
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االنت�صاف الذي مينح مبوجب املادة  19قبل االعرتاف .و�أنواع االنت�صاف املذكورة يف الفقرة 1
م ��ن امل ��ادة  21ه ��ي من ��اذج منطية لأ�شي ��ع �أنواع االنت�صاف يف �إج ��راءات الإع�سار؛ غري � َّأن هذه
القائم ��ة لي�س ��ت ح�صري ��ة ،ولي�ست املحكمة مق ّيدة ،على نحو غري �ضروري ،يف قدرتها على منح
� ِّأي ن ��وع م ��ن �أن ��واع االنت�صاف يتاح مبوجب قان ��ون الدولة امل�شرتعة ويكون �ضروري ًا يف الظروف
املحيطة بالق�ضية.
 -190وينطب ��ق عل ��ى الفق ��رة الفرعي ��ة �( 1أ) من املادة � 21أي�ض ًا التف�س�ي�ر املتعلق با�ستخدام
تعب�ي�ري "الدع ��اوى املنف ��ردة" و "الإجراءات املنف ��ردة" يف الفقرة الفرعية �( 1أ) من املادة 20
ومبا ت�شمله �إجراءات التنفيذ (انظر الفقرتني  180و� 181أعاله).
 -191ويج ��وز للمحكم ��ة ،بحك ��م طبيع ��ة االنت�صاف التقديري� ،أن حتدد ن ��وع االنت�صاف وفقا
للحال ��ة املعرو�ض ��ة عليه ��ا .وه ��ذه الفك ��رة تدعمها الفقرة  2من امل ��ادة  ،22التي تن�ص على �أنه
يجوز للمحكمة �أن تخ�ضع االنت�صاف املمنوح لأي �شروط تراها منا�سبة.

الفقرة 2
 -192مُ تا َر� ��س ال�سلط ��ة التقديري ��ة للب ��ت يف "ت�سليم" املوجودات �إىل املمث ��ل الأجنبي (�أو �إىل
�شخ� ��ص �آخ ��ر) ،مثلم ��ا هو من�صو�ص عليه يف الفقرة  .2وجتدر مالحظة � َّأن القانون النموذجي
يحت ��وي عل ��ى ع ��دة �ضمان ��ات ترمي �إىل كفالة حماية امل�صالح املحلية قبل ت�سليم املوجودات �إىل
املمث ��ل الأجنب ��ي .وت�شم ��ل هذه ال�ضمان ��ات ما يلي :الإعالن العام ملب ��د�أ حماية امل�صالح املحلية
ال ��وارد يف الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة 22؛ والن� ��ص يف الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  21عل ��ى �أن ��ه ال ينبغي
للمحكم ��ة �أن ت� ��أذن بت�سلي ��م املوج ��ودات �إىل �أن تت�أك ��د م ��ن حماية م�صال ��ح الدائنني املحليني؛
والفقرة  2من املادة  22التي جتيز للمحكمة �أن تخ�ضع االنت�صاف الذي متنحه ملا تراه منا�سب ًا
من ال�شروط.

الفقرة 3
 -193ثم ��ة عام ��ل ب ��ارز ينبغ ��ي �أخذه يف احل�سبان عن ��د حتديد نوع االنت�صاف وهو ما �إذا كان
االنت�صاف يخ�ص �إجراء �أجنبيا رئي�سيا �أو غري رئي�سي .وتكون م�صالح و�سلطات ممثل الإجراء
الأجنب ��ي غ�ي�ر الرئي�س ��ي عادة �أ�ضيق م ��ن م�صالح و�سلطات ممثل الإج ��راء الأجنبي الرئي�سي،
ال ��ذي ي�سع ��ى ع ��ادة �إىل ال�سيط ��رة على جميع موجودات املدين املع�س ��ر .وجت�سد الفقرة  3هذه
الفك ��رة بالن� ��ص عل ��ى�( :أ) �أن يك ��ون االنت�ص ��اف املمنوح لإجراء �أجنبي غ�ي�ر رئي�سي مق�صورا
عل ��ى املوج ��ودات الت ��ي يفرت� ��ض �أن تدار يف ذلك الإجراء غري الرئي�س ��ي ،و(ب) �أنه �إذا التم�س
املمث ��ل الأجنب ��ي معلوم ��ات تخ� ��ص موج ��ودات املدي ��ن �أو �أعمال ��ه ،وجب �أن يخ� ��ص االنت�صاف
املعلوم ��ات املطلوب ��ة يف ذل ��ك الإج ��راء غري الرئي�سي .والهدف م ��ن ذلك هو �إعالم املحكمة ب� َّأن

89

اجلزء الثاين -دليل اال�شرتاع والتف�سري

االنت�صاف ل�صالح �إجراء �أجنبي غري رئي�سي ال ينبغي �أن مينح املمثل الأجنبي �سلطات وا�سعة
غري �ضرورية ،و� َّأن هذا االنت�صاف ال ينبغي �أن يتعار�ض مع �إدارة �إجراء �إع�سار �آخر ،وال �سيما
الإجراء الرئي�سي.
 -194ويج�س ��د احلك ��م "مبوج ��ب قانون هذه الدولة" املبد�أ الذي يقوم عليه القانون النموذجي
والذي مفاده � َّأن االعرتاف ب�إجراء �أجنبي ال يعني متديد �آثار الإجراء الأجنبي على النحو الذي
قد ين�ص عليه قانون الدولة الأجنبية .فاالعرتاف ب�إجراء �أجنبي ي�ستتبع بدال من ذلك حتقيق
نتائج للإجراء الأجنبي متوخاة يف قانون الدولة امل�شرتعة.
 -195والفكرة التي تقوم عليها الفقرة  3من املادة  21جم�سدة �أي�ضا يف الفقرة  4من املادة
( 19االنت�ص ��اف ال�ساب ��ق لالع�ت�راف) ،والفق ��رة الفرعية (ج) من امل ��ادة ( 29تن�سيق الإجراء
الأجنبي مع الإجراء املحلي) واملادة ( 30التن�سيق بني �أكرث من �إجراء �أجنبي واحد).

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرة .154
 ،A/52/17الفقرات .73-61
 ،A/CN.9/419الفقرات  ،152-148و ،A/CN.9/742 .166-154الفقرة .65
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحات .19-15
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحتان .19-18
 ،A/CN.9/442الفقرات .113-111
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات ،154
و ،156و ،158و.160
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحات .16-13
 ،A/CN.9/433الفقرات  ،134-127و ،A/CN.9/763 .139-138الفقرة .59
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات ،154
 ،A/CN.9/435الفقرات .61-49
و ،156و ،158و.160
(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/766الفقرة .48
 ،A/CN.9/436الفقرات .83-80
 ،A/CN.9/442الفقرات .159-154
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املادة  -22حماية الدائنني وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني
 -1ل ��دى من ��ح �أو رف� ��ض االنت�ص ��اف مبوجب امل ��ادة � 19أو � ،21أو لدى تعديل �أو �إنهاء
االنت�صاف مبوجب الفقرة  3من هذه املادة ،يجب على املحكمة �أن تت�أكد من �أن م�صالح
الدائنني وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن يف ذلك املدين ،حتظى بحماية كافية.
 -2يج ��وز للمحكم ��ة �أن تخ�ض ��ع االنت�ص ��اف املمنوح مبوجب امل ��ادة � 19أو  ،21ملا تراه
منا�سبا من �شروط.
 -3يج ��وز للمحكم ��ة ،بن ��اء على طلب املمثل الأجنبي �أو �شخ�ص ت�ضرر من االنت�صاف
املمن ��وح مبوج ��ب امل ��ادة � 19أو � ،21أو بن ��اء عل ��ى مب ��ادرة منه ��ا� ،أن تع ��دل �أو تنهي هذا
االنت�صاف.
 -196الفك ��رة الت ��ي تق ��وم عليه ��ا امل ��ادة  22ه ��ي �أن ��ه ينبغ ��ي �أن يك ��ون هن ��اك ت ��وازن ب�ي�ن
االنت�ص ��اف ال ��ذي ميك ��ن منحه للممثل الأجنبي وم�صالح الأ�شخا� ��ص الذين ميكن �أن يت�ضرروا
م ��ن ه ��ذا االنت�ص ��اف .وه ��ذا الت ��وازن �أ�سا�س ��ي لتحقي ��ق �أه ��داف القوان�ي�ن املتعلق ��ة بالإع�سار
عرب احلدود.
 -197وتوفّر الإ�شارة الواردة يف الفقرة  1من املادة � 22إىل م�صالح الدائنني واملدين وغريهم
م ��ن الأط ��راف املعني ��ة عنا�صر مفيدة لإر�شاد املحكمة يف ممار�سة �سلطاتها مبوجب املادتني 19
و .21وم ��ن �أج ��ل متك�ي�ن املحكم ��ة من حتديد ن ��وع االنت�صاف حتديدا منا�سب ��ا ،يخول للمحكمة
ب�شكل وا�ضح �أن تخ�ضع االنت�صاف ل�شروط (الفقرة  )2و�أن تعدل االنت�صاف املمنوح �أو تنهيه
(الفق ��رة  .)3وثم ��ة خا�صي ��ة �إ�ضافية للفقرة  3وهي �أنها متنح �صراحة الأطراف التي ميكن �أن
تت�ضرر من نتائج املادتني  19و� 21صالحية �أن تلتم�س من املحكمة تعديل هذه النتائج و�إنهاءها.
وب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن ذل ��ك ،يق�صد م ��ن املادة � 22أن تكون �سارية يف �سي ��اق النظام الإجرائي
للدولة امل�شرتعة.
 -198ويف العدي ��د م ��ن احل ��االت� ،سيك ��ون الدائن ��ون "املحلي ��ون" ه ��م الدائن ��ون املت�ضررون.
وم ��ع ذل ��ك ،لي� ��س م�ست�صوب ��ا عن ��د َ�س � ّ�ن امل ��ادة  22حماول ��ة ح�صره ��ا يف الدائن�ي�ن املحليني.
و�ستقت�ض ��ي �أي �إ�ش ��ارة �صريح ��ة �إىل الدائن�ي�ن املحلي�ي�ن يف الفق ��رة � 1إدراج تعري ��ف له� ��ؤالء
الدائن�ي�ن .و�أي حماول ��ة ل�ص ��وغ ه ��ذا التعريف (وو�ضع معايري ميك ��ن بوا�سطتها لفئة معينة من
الدائن�ي�ن تلق ��ي معامل ��ة خا�ص ��ة) ل ��ن تك�شف �صعوبة �ص ��وغ ن�ص منا�سب فح�س ��ب ،بل �ستك�شف
�أي�ض ��ا �أن ��ه لي� ��س هن ��اك م ��ا ي�ب�رر التميي ��ز �إزاء الدائنني ا�ستن ��اد ًا �إىل معايري كمح ��ل الأعمال
�أو اجلن�سية.
 -199وترتب ��ط حماي ��ة جميع الأ�شخا� ��ص املعنيني بالأحكام الواردة يف القوانني الوطنية ب�ش�أن
متطلب ��ات الإ�شع ��ار ،الت ��ي ميك ��ن �أن تكون متطلبات �إعالن عام بق�صد �إخطار الأ�شخا�ص الذين
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يحتم ��ل �أن يكون ��وا معني�ي�ن (كالدائن�ي�ن املحلي�ي�ن �أو ال ��وكالء املحليني ملدين ما مث�ل�ا) ب�أنه مت
االعرتاف ب�إجراء �أجنبي� ،أو ميكن �أن تكون هناك متطلبات تتعلق بالإ�شعارات الفردية التي يجب
عل ��ى املحكم ��ة ،مبوج ��ب قواعدها الإجرائية اخلا�ص ��ة ،توجيهها �إىل الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن
يت�ضرروا مبا�شرة من االعرتاف �أو االنت�صاف الذي متنحه املحكمة .وتتباين القوانني الوطنية
م ��ن حي ��ث �شكل ووقت وحمتوى الإ�شع ��ار الالزم تقدميه ب�ش�أن االعرتاف بالإجراءات الأجنبية،
وال يحاول القانون النموذجي تعديل هذه القوانني (انظر �أي�ضا الفقرة � 167أعاله).

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .93-82
 ،A/CN.9/422الفقرة .113
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحتان .16-15
 ،A/CN.9/433الفقرات .146-140
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .21
 ،A/CN.9/435الفقرات .78-72

 ،A/CN.9/715الفقرة .39
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات .164-162
 ،A/CN.9/763الفقرة .60
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات .164-162
 ،A/CN.9/766الفقرة .49

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرة .85
 ،A/CN.9/442الفقرات .164-161

املادة  -23الدعاوى الرامية �إىل تفادي الأفعال ال�ضارة بالدائنني
 -1عن ��د االع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنبي ،يحق للممثل الأجنبي بحكم و�ضعه �أن يقيم [ي�شار �إىل
�أنواع الدعاوى الرامية �إىل اجتناب �أو �إبطال الأفعال ال�ضارة بالدائنني ،املتاحة يف هذه الدولة
ل�شخ�ص �أو هيئة تناط بها �أو به �إدارة عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية].
 -2عندما يكون الإجراء الأجنبي �إجراء �أجنبيا غري رئي�سي ،ال بد �أن تكون املحكمة مطمئنة
�إىل �أن الدع ��وى تتعل ��ق ب�أ�ص ��ول ت ��دار ،مبوجب قانون ه ��ذه الدولة� ،ضمن الإجراء الأجنبي غري
الرئي�سي.

 -200مبوج ��ب قوان�ي�ن وطني ��ة عديدة ،يحق لكل من الدائن�ي�ن الفرديني وممثلي الإع�سار رفع
دع ��اوى لتف ��ادي �أو �إبط ��ال مفع ��ول الأفع ��ال ال�ض ��ارة بالدائنني .وحيث �أن ه ��ذا احلق يعود �إىل
دائنني فرديني ،فهو ال يخ�ضع يف كثري من الأحيان لقانون الإع�سار و�إمنا لأحكام قانونية عامة
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(كالقان ��ون امل ��دين)؛ وه ��ذا احلق ال يرتبط بال�ض ��رورة بوجود �إجراء �إع�سار �ضد املدين ،وذلك
حت ��ى يت�سن ��ى �إقام ��ة دع ��وى قبل بدء هذا الإجراء .وال�شخ�ص ال ��ذي يتمتع بهذا احلق هو عادة
دائ ��ن مت�ض ��رر ال غ�ي�ر ولي� ��س �شخ�صا �آخر كممث ��ل الإع�سار .وعالوة على ذل ��ك ،ف� ّإن ال�شروط
الت ��ي تخ�ض ��ع له ��ا هذه الدعاوى التي يقيمها دائنون فرديون خمتلفة عن ال�شروط ال�سارية على
دع ��اوى مماثل ��ة ميك ��ن ملمث ��ل �إع�سار بد�ؤها .واحلق بحكم الو�ض ��ع( )25الذي متنحه املادة  23ال
ي�س ��ري �إال عل ��ى الدع ��اوى املتاح ��ة ملمث ��ل الإع�سار املحل ��ي يف �سياق �إجراء �إع�س ��ار ،وهذه املادة
ال ت�س ��اوي ب�ي�ن املمث ��ل الأجنب ��ي والدائن�ي�ن الفردي�ي�ن الذين ميكن �أن تكون له ��م حقوق مماثلة
يف �إط ��ار جمموع ��ة خمتلف ��ة م ��ن ال�شروط .ودعاوى الدائنني الفردي�ي�ن هذه تندرج خارج نطاق
املادة .23
 -201وتن� ��ص الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة � 23صراحة عل ��ى � َّأن للممثل الأجنب ��ي ،نتيجة لالعرتاف
بالإجراء الأجنبي مبوجب املادة � ،17صالحية(� )25أن يرفع دعاوى مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة
لتف ��ادي الأفع ��ال القانوني ��ة ال�ض ��ارة بالدائنني �أو �إبطال مفعوله ��ا على نحو �آخر .وقد �صيغ هذا
احلكم ب�صورة �ضيقة ،من حيث �إنه ال ين�شئ � َّأي حق مو�ضوعي ب�ش�أن هذه الدعاوى كما �إنه ال
يقدم � َّأي حل يتعلق بتنازع القوانني؛ وال يتناول القانون النموذجي م�س�ألة حق املمثل الأجنبي يف
رف ��ع ه ��ذه الدع ��وى يف الدولة امل�شرتعة مبوجب قانون الدولة التي يوجد فيها الإجراء الأجنبي.
و�أثر املادة  17هو �أنه لي�س هناك ما مينع املمثل الأجنبي من رفع هذه الدعاوى ملجرد �أنه لي�س
ممثل الإع�سار الذي عُينِّ يف الدولة امل�شرتعة.
 -202وعندما يتم االعرتاف بالإجراء الأجنبي على �أنه "�إجراء غري رئي�سي" ،يتعينَّ على املحكمة
�أن تنظ ��ر حتدي ��د ًا فيم ��ا �إذا كان ��ت � ُّأي دع ��وى تقام مبوجب ال�سلط ��ة املخ ّولة مبقت�ضى املادة 23
تتعل ��ق مبوج ��ودات "ت ��دار �ضم ��ن الإجراء الأجنبي غ�ي�ر الرئي�سي" (الفقرة  2م ��ن املادة .)23
وه ��ذا الأم ��ر مي ّي ��ز م ��رة �أخرى طبيعة الإجراء "الرئي�سي" عن طبيع ��ة الإجراء "غري الرئي�سي"
وي�سلط ال�ضوء على � َّأن االنت�صاف يف �إجراء "غري رئي�سي" يكون على الأرجح �أ�ضيق نطاقا من
االنت�صاف يف �إطار �إجراء "رئي�سي".
 -203وال يخل ��و من ��ح املمث ��ل الأجنبي �صالحية( )25رفع هذه الدع ��اوى من ال�صعوبات .وجتدر
الإ�شارة بوجه خا�ص �إىل �أنه قد ال ينظر �إىل هذه الدعاوى نظرة �إيجابية ملا يحتمل �أن حتدثه
من حرية حول ال�صفقات التي �أبرمت �أو نفذت .ولكن ،نظر ًا �إىل �أن احلق يف بدء هذه الدعاوى
�أ�سا�سي حلماية �سالمة موجودات املدين ،وكثريا ما يكون ال�سبيل الواقعي الوحيد لتحقيق هذه
احلماي ��ة ،فق ��د اعت�ب�ر م ��ن الهام �ضمان عدم حرمان املمث ��ل الأجنبي من هذا احلق ملجرد �أنه
مل يعينَّ حملي ًا.
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املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .216-210
 ،A/CN.9/433الفقرة .134
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .19
 ،A/CN.9/435الفقرات .66-62

 ،A/68/17الفقرة .197

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرات .88-86
 ،A/CN.9/442الفقرات .167-165

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرات
.167-165
 ،A/CN.9/742الفقرة .66
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرات .167-165
 ،A/CN.9/763الفقرة .61
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات .167-165

 ،A/CN.9/766الفقرة .50

املادة  -24تدخّ ل املمثل الأجنبي يف الإجراءات
يف هذه الدولة
مبجرد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي ،يجوز للممثل الأجنبي �أن يتدخل يف �أي �إجراءات يكون
املدين طرفا فيها� ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لهذه الدولة.

 -204تهدف املادة � 24إىل جتنب حرمان املمثل الأجنبي من �صالحية( )25التدخل يف الإجراءات
ملجرد � َّأن القوانني الإجرائية قد ال تكون توخَّ ت وجود املمثل الأجنبي يف عداد الذين لهم هذه
ال�صالحي ��ة .وتنطب ��ق ه ��ذه امل ��ادة على املمثلني الأجانب يف كل من الإج ��راءات الرئي�سية وغري
الرئي�سية.
 -205واملق�صود من عبارة "يتدخل" ،يف �سياق املادة  ،20هو الإ�شارة �إىل احلاالت التي يظهر
فيه ��ا املمث ��ل الأجنب ��ي �أمام املحكمة ويديل ب�أق ��وال يف الإجراءات� ،سواء �أكانت تلك الإجراءات
دعاوى ق�ضائية فردية �أم �إجراءات �أخرى (مبا يف ذلك الإجراءات اخلارجة عن نطاق الق�ضاء)
يتخذها املدين �ضد طرف ثالث� ،أو �إجراءات يتخذها طرف ثالث �ضد املدين .وال ميكن �أن تكون
الإج ��راءات الت ��ي يج ��وز �أن يتدخل فيه ��ا املمثل الأجنبي �سوى الإجراءات التي مل توقف مبوجب
الفقرة الفرعية �( 1أ) من املادة � 20أو الفقرة الفرعية �( 1أ) من املادة .21
 -206وتقت�ص ��ر امل ��ادة  24عل ��ى الن� ��ص عل ��ى تلك ال�صالحي ��ة )25(،وهي تو�ض ��ح (بالعبارة
"�شريط ��ة ا�ستيف ��اء ال�ش ��روط القانونية له ��ذه الدولة") �أن جميع ال�ش ��روط الأخرى ،التي ين�ص
القانون املحلي على وجوب توافرها لكي يتمكن ال�شخ�ص من التدخل ،تظل قائمة.
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 -207ويتوخ ��ى كث�ي�ر م ��ن القوانني الإجرائي ��ة الوطنية� ،إن مل يكن كلها ،حاالت يجوز فيها �أن
ت�سم ��ح املحكم ��ة للط ��رف (وه ��و يف هذه املادة املمثل الأجنبي) الذي يربهن على �أن له م�صلحة
قانونية يف نتيجة نزاع بني طرفني �آخرين ،ب�أن يديل ب�أقوال يف الإجراءات .وت�شري تلك القوانني
الإجرائية �إىل تلك احلاالت بعبارات متباينة ،منها عبارة "التدخل" التي ت�ستخدم يف كثري من
الأحي ��ان .و�إذا كان ��ت الدول ��ة امل�شرتعة ت�ستعمل عبارة �أخرى للداللة على ذلك املفهوم ف�سيكون
من املالئم ا�ستخدام تلك العبارة الأخرى يف ا�شرتاع املادة .24
 -208وت�شري عبارة "ي�شارك" باملعنى الذي ا�ستخدمت به يف �سياق املادة � 12إىل احلاالت التي
يديل فيها املمثل الأجنبي ب�أقوال يف �إجراء �إع�سار جماعي (انظر الفقرة � 117أعاله) ،يف حني
� َّأن عبارة "يتدخل" باملعنى الذي ا�ستخدمت به يف املادة  24تتناول احلاالت التي ي�شرتك فيها
املمثل الأجنبي يف �إجراءات تتعلق بدعوى فردية مقدمة من املدين �أو �ضده.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .123-117
 ،A/CN.9/422الفقرتان .149-148
 ،A/CN.9/433الفقرتان  51و.58
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .21
 ،A/CN.9/435الفقرات .84-79

 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرة .170
 ،A/CN.9/763الفقرة .62
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .170
 ،A/CN.9/766الفقرة .51

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرتان .90-89
 ،A/CN.9/442الفقرات .172-168

الف�صل الرابع -التعاون مع املحاكم الأجنبية واملمثلني الأجانب
 -209م ��ن القي ��ود الوا�سع ��ة االنت�ش ��ار على التعاون والتن�سيق بني الق�ض ��اة املنتمني �إىل واليات
ق�ضائية خمتلفة يف حاالت الإع�سار عرب احلدود القيد النا�شئ عن عدم وجود �إطار ت�شريعي� ،أو
عن عدم اليقني ب�ش�أن نطاق ال�سلطة الت�شريعية املوجودة ،ملمار�سة التعاون مع املحاكم الأجنبية.
 -210وق ��د د ّل ��ت التجرب ��ة على � َّأن �إ�صدار �إطار ت�شريع ��ي حمدد هو �أمر مفيد لتعزيز التعاون
ال ��دويل يف الق�ضاي ��ا ع�ب�ر احلدودية ،بغ�ض النظ ��ر عما قد تتمتع به املحاكم تقليديا من �سلطة
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تقديرية يف �أية دولة .وعلى ذلك ف� ّإن القانون النموذجي ي�سد الثغرة املوجودة يف قوانني وطنية
كثرية ،وذلك بالن�ص �صراحة على تخويل املحاكم �سلطة تقدمي التعاون يف املجاالت التي يغطيها
القانون النموذجي (املواد .)27-25
 -211وم ��ن ث ��م ،ميث ��ل الف�ص ��ل الرابع (امل ��واد  )27-25ب�ش�أن التعاون ع�ب�ر احلدود عن�صرا
جوهري ��ا يف القان ��ون النموذج ��ي .واله ��دف من ��ه هو متكني املحاكم وممثل ��ي الإع�سار يف بلدين
�أو �أك�ث�ر م ��ن حتقي ��ق الكف ��اءة و�إحراز نتائج مثلى .وكثري ًا ما يك ��ون التعاون ،ب�صيغته املبينة يف
الف�ص ��ل ،ه ��و الطريق ��ة الواقعي ��ة الوحيدة للنجاح مث ًال يف من ��ع تبديد املوجودات؛ �أو لرفع قيمة
املوج ��ودات �إىل احل ��د الأق�ص ��ى (مث�ل�ا عندم ��ا تكون قيمة بنود املع ��دات الإنتاجية املوجودة يف
دولت�ي�ن �أك�ب�ر �إذا بيع ��ت جمتمعة منها �إذا بيعت متفرقة)؛ �أو التو�صل �إىل �أف�ضل احللول لإعادة
تنظيم املن�ش�أة.
 -212وال يتوق ��ف التع ��اون عل ��ى االعرتاف ،ولذلك ميكن �أن يتم يف مرحلة مبكرة وقبل تقدمي
طل ��ب االع�ت�راف .ومب ��ا � َّأن م ��واد الف�ص ��ل  4تنطب ��ق عل ��ى امل�سائل امل�شار �إليه ��ا يف املادة  1ف� َّإن
التع ��اون مت ��اح لي� ��س فيما يتعلق بطلب ��ات امل�ساعدة املق َّدمة يف الدولة امل�شرتعة وح�سب بل �أي�ضا
فيم ��ا يتعل ��ق بالطلب ��ات املقدم ��ة يف �إطار الإج ��راءات يف الدولة امل�شرتعة لتق ��دمي امل�ساعدة يف
�أماك ��ن �أخ ��رى (انظ ��ر �أي�ض ��ا امل ��ادة  .)5وال يقت�صر التعاون على الإج ��راءات الأجنبية باملعنى
املق�ص ��ود يف الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) م ��ن امل ��ادة  ،2الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تكون �أه�ل ً�ا لالعرتاف
به ��ا مبوج ��ب امل ��ادة �( 17أي �أنه ��ا �إج ��راءات رئي�سي ��ة �أو غري رئي�سية) ،ولذل ��ك ميكن �أن يكون
التع ��اون متاح ��ا فيم ��ا يتعل ��ق بالإجراءات الت ��ي تُ�ستهل على �أ�سا�س وج ��ود موجودات .وميكن �أن
يك ��ون ه ��ذا احلك ��م مفي ��د ًا عندم ��ا ُي�سته ��ل الإجراء يف الدول ��ة امل�شرتعة وتُلتم� ��س امل�ساعدة يف
م ��كان �آخ ��ر .وميك ��ن �أن يك ��ون ه ��ذا احلك ��م �أي�ض ًا ذا �صل ��ة عندما تكون ل ��دى الدولة امل�شرتعة
تي�سر التن�سيق والتعاون مع الإجراءات الأجنبية
قوانني �أخرى ،عالوة على القانون النموذجيِّ ،
(انظر املادة .)7
 -213وال تقت�صر املادتان  25و 26على الإذن بالتعاون عرب احلدود ،بل ت�أمران به من خالل
الن� ��ص عل ��ى �أن تتع ��اون املحكمة ومم ِّثل الإع�سار "�إىل �أق�صى حد ممكن" .وتهدف املادتان �إىل
التغل ��ب عل ��ى امل�شكل ��ة الوا�سع ��ة االنت�شار واملتمثل ��ة يف افتقار القوانني الوطني ��ة �إىل قواعد توفِّر
�أ�سا�س� � ًا قانوني� � ًا لتع ��اون املحاك ��م املحلية مع املحاكم الأجنبية يف معاجل ��ة حاالت الإع�سار عرب
احل ��دود .وم ��ن �ش� ��أن ا�ش�ت�راع هذا الأ�سا�س القان ��وين �أن يكون مفيد ًا ب�صف ��ة خا�صة يف النظم
القانونية التي تكون فيها ال�سلطة التقديرية املمنوحة للق�ضاة للعمل خارج املجاالت التي لديهم
فيه ��ا �إذن قان ��وين �صري ��ح حم ��دودة .غري � َّأن �سن �إطار ت�شريعي للتعاون �أثبت �أنه مفيد حتى يف
الواليات الق�ضائية التي يوجد فيها تقليد ب�إعطاء حرية ق�ضائية �أو�سع.
 -214ويف احل ��االت الت ��ي ي�ستن ��د فيه ��ا التع ��اون الق�ضائ ��ي ع�ب�ر احل ��دود يف الدول ��ة
امل�شرتع ��ة �إىل مب ��د�أ املجامل ��ة ب�ي�ن ال ��دول ،يتي ��ح ا�ش�ت�راع امل ��واد م ��ن � 25إىل 27
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فر�ص ��ة جلع ��ل ه ��ذا املب ��د�أ �أك�ث�ر حتدي ��د ًا وتكييف ��ه للظ ��روف املع َّين ��ة حل ��االت الإع�س ��ار
عرب احلدود.
 -215ويف الدول التي ال يكون فيها الأ�سا�س القانوين ال�سليم للتعاون الدويل يف جمال الإع�سار
عرب احلدود هو مبد�أ "املجاملة" بل اتفاقا دوليا ي�ستند �إىل مبد�أ املعاملة باملثل (مثال معاهدة
ثنائية �أو متعددة الأطراف �أو ر�سائل متبادلة بني ال�سلطات املتعاونة) ،ميكن �أن ُي َّتخذ الف�صل
الرابع من القانون النموذجي منوذجا لإعداد اتفاقات تعاون دولية من هذا القبيل.
 -216وترتك املواد الواردة يف الف�صل الرابع اتخاذ قرارات مع َّينة ،وال �سيما فيما يتعلق بوقت
التع ��اون وكيفيت ��ه ،للمحاك ��م ،وكذلك ،رهنا ب�إ�شراف املحاك ��م ،ملمثلي الإع�سار .كما � َّأن القانون
النموذجي ال ي�شرتط لتعاون املحكمة (�أو ال�شخ�ص �أو الهيئة امل�شار �إليهما يف املادتني  25و،)26
ب�ش� ��أن �إج ��راء �أجنب ��ي ،مع حمكمة �أجنبية �أو ممثل �أجنبي ،وجود قرار ر�سمي �سابق باالعرتاف
بذلك الإجراء الأجنبي.
 -217وق ��د �شُ � ِّ�دد يف ملتق ��ى الأون�سي�ت�رال والإن�سول الق�ضائي املتع ��دد اجلن�سيات الثاين حول
الإع�سار عرب احلدود على �أهمية تخويل املحاكم مرونة و�سلطة تقديرية يف التعاون مع املحاكم
الأجنبية �أو املمثلني الأجانب .ويف ذلك امللتقى ،ق َّدم ق�ضاة تقارير عن عدد من احلاالت التي
عمل ��وا يف �إطاره ��ا وح ��دث فيه ��ا التعاون بالفعل .وانبثق من تلك التقارير عدد من النقاط التي
ميك ��ن تلخي�صه ��ا عل ��ى النح ��و الت ��ايل�( :أ) � َّأن االت�صاالت بني املحاكم �أم ��ر ممكن ولكن يتعينَّ
فيه توخي احلذر وتوفري ال�ضمانات املالئمة حلماية احلقوق املو�ضوعية والإجرائية للأطراف؛
(ب) � َّأن االت�صاالت ينبغي �أن جترى علنا ،مع تقدمي �إ�شعار م�سبق �إىل الأطراف املعنية وبح�ضور
تل ��ك الأط ��راف (�إال يف الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة للغاية)؛ (ج) � َّأن االت�ص ��االت التي ميكن تبادلها
متنوعة ومنها ما يلي :تبادل الأوامر �أو القرارات الر�سمية ال�صادرة عن املحاكم؛ وتقدمي بيانات
خطي ��ة غ�ي�ر ر�سمي ��ة مبعلومات و�أ�سئلة ومالحظات عامة؛ و�إر�س ��ال ن�سخ من �إجراءات املحاكم؛
(د) � َّأن و�سائ ��ل االت�ص ��ال ت�شم ��ل ،مثال ،مراف ��ق الهاتف والفاك�س والربيد االلكرتوين والفيديو؛
(ه� �ـ) � َّأن االت�ص ��ال ،حيثم ��ا يك ��ون �ضروريا وي�ستخدم بذكاء ،ميكن �أن ينطوي على فوائد كبرية
للمعنيني بالإع�سار عرب احلدود واملت�أثرين به.
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املادة  -25التعاون واالت�صال املبا�شر بني حمكمة هذه الدولة
واملحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب
 -1يف امل�سائل امل�شار �إليها يف املادة  ،1تتعاون املحكمة �إىل �أق�صى حد ممكن مع املحاكم
الأجنبي ��ة �أو املمثل�ي�ن الأجان ��ب� ،إم ��ا مبا�شرة �أو عن طريق [تدرج �صفة ال�شخ�ص �أو الهيئة التي
تدير عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة].
 -2يحق للمحكمة االت�صال مبا�شرة باملحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب �أو طلب املعلومات
�أو امل�ساعدة املبا�شرة منهما.

 -218املق�ص ��ود م ��ن تخوي ��ل املحاكم قدرة  -مب�شارك ��ة مالئمة من الأطراف  -على االت�صال
"مبا�ش ��رة" وطل ��ب املعلومات وامل�ساعدة "مبا�شرة" من املحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب هو
تف ��ادي ا�ستخ ��دام الإجراءات املعتادة امل�ستنفدة للكثري من الوقت ،مثل التفوي�ضات االلتما�سية.
وتك ��ون له ��ذه الق ��درة �أهمية حا�سمة عندما ترى املحاكم �أنها ينبغي �أن تت�صرف ب�صفة عاجلة.
وم ��ن �أج ��ل الت�شدي ��د على الطاب ��ع املرن للتعاون و�إمكانية ات�سامه بطاب ��ع اال�ستعجال ،رمبا ترى
الدول ��ة امل�شرتع ��ة � َّأن م ��ن املفي ��د �أن تدرج لدى ا�شرتاع القان ��ون النموذجي حكما �صريحا ي�أذن
للمحاكم ،عندما جتري ات�صاالت عرب احلدود مبوجب املادة  ،25ب�أن تتخلى عن ال�شكليات (مثل
االت�ص ��ال ع�ب�ر املحاك ��م العليا �أو التفوي�ض ��ات االلتما�سية �أو غريها من القنوات الدبلوما�سية �أو
القن�صلية) التي ال تتفق مع ال�سيا�سة التي ي�ستند �إليها احلكم.

املادة  -26التعاون واالت�صال املبا�شر بني [تدرج �صفة ال�شخ�ص �أو الهيئة
التي تدير عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة]
وبني املحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب
 -1يف امل�سائ ��ل امل�ش ��ار �إليه ��ا يف امل ��ادة  ،1يتع ��اون [ت ��درج �صف ��ة ال�شخ� ��ص �أو الهيئ ��ة التي
تدي ��ر عملي ��ة �إع ��ادة التنظي ��م �أو الت�صفي ��ة مبوج ��ب قان ��ون الدول ��ة امل�شرتع ��ة] ،يف ممار�س ��ة
وظائف ��ه وحت ��ت �إ�ش ��راف املحكم ��ة� ،إىل �أق�ص ��ى ح ��د ممكن م ��ع املحاكم الأجنبي ��ة �أو املمثلني
الأجانب.
 -2يح ��ق ل� �ـ [ت ��درج �صف ��ة ال�شخ�ص �أو الهيئة التي تدير عملية �إع ��ادة التنظيم �أو الت�صفية
مبوجب قانون الدولة امل�شرتعة] ،يف ممار�سة وظائفه وحتت �إ�شراف املحكمة ،االت�صال املبا�شر
باملحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب.
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 -219يعك� ��س �إدراج امل ��ادة  26املتعلق ��ة بالتع ��اون الدويل بني الأ�شخا� ��ص الذين يع َّينون لإدارة
موج ��ودات املدين�ي�ن املع�سري ��ن �أهمي ��ة الدور الذي ميكن �أن يق ��وم به �أولئك الأ�شخا�ص يف و�ضع
وتنفي ��ذ ترتيب ��ات التع ��اون ،يف ح ��دود �سلطته ��م .ويو�ض ��ح احلك ��م � َّأن ممثل الإع�س ��ار يت�صرف
حت ��ت الإ�ش ��راف الع ��ام للمحكم ��ة املخت�ص ��ة (بالن� ��ص على �أن ��ه يتع ��اون" :يف ممار�سة وظائفه
وحت ��ت �إ�ش ��راف املحكم ��ة") .وال يع ��دل القان ��ون النموذجي القواعد املوج ��ودة بالفعل يف قانون
الإع�س ��ار يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة ب�ش� ��أن الوظائ ��ف التي ت�ؤديها املحكمة يف الإ�ش ��راف على �أن�شطة
ممث ��ل الإع�س ��ار .وعل ��ى وج ��ه العم ��وم ف� �� ّإن من �أ�س� ��س التعاون ،م ��ن الناحية العملي ��ة ،ال�سماح
ملمثل ��ي الإع�س ��ار بدرج ��ة م ��ن احلرية واملب ��ادرة ،يف �إطار احلدود العامة للإ�ش ��راف الق�ضائي؛
ولذل ��ك ي�ست�ص ��وب �أال تغ�ي�ر الدولة امل�شرتعة ذلك لدى ا�ش�ت�راع القانون النموذجي .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،ال ينبغي �أن يكون هناك �إيحاء ب�أنه �سيلزم �إذن خا�ص لكل ات�صال بني ممثل الإع�سار
وهيئة �أجنبية.

املادة � -27أ�شكال التعاون
يجوز �إقامة التعاون امل�شار �إليه يف املادتني  25و 26ب�أي و�سيلة منا�سبة مبا يف ذلك:
(�أ) تعيني �شخ�ص �أو هيئة للت�صرف بناء على توجيهات املحكمة؛
(ب) �إبالغ املعلومات ب�أي و�سيلة تعتربها املحكمة منا�سبة؛
(ج) تن�سيق �إدارة �أ�صول املدين و�ش�ؤونه والإ�شراف عليها؛
(د) موافقة املحاكم على االتفاقات املتعلقة بتن�سيق الإجراءات� ،أو قيامها بتنفيذها؛
(هـ) التن�سيق بني الإجراءات املتزامنة املتعلقة باملدين ذاته؛
(و) [يجوز للدولة امل�شرتعة �أن ت�ضيف قائمة ب�أ�شكال �أو �أمثلة �إ�ضافية للتعاون].

ُ -220يق�َت�رَ ح �أن ت�ستخ ��دم الدول ��ة امل�شرتعة امل ��ادة  27لتزويد املحاكم بقائمة �إر�شادية ب�أنواع
التع ��اون امل� ��أذون به ��ا مبوج ��ب املادتني  25و .26وميكن �أن تك ��ون هذه القائمة الإر�شادية مفيدة
ب�صفة خا�صة يف الدول ذات التقاليد املحدودة يف جمال التعاون الق�ضائي املبا�شر عرب احلدود
ويف الدول التي تكون فيها ال�سلطة التقديرية للمحاكم حمدودة تقليدي ًا ،ومبا � َّأن القائمة �إر�شادية
ف�إنها ترتك للم�شرع فر�صة لإدراج �أ�شكال �أخرى من التعاون .وينبغي �أن تكون � ُّأي قائمة ب�أ�شكال
التع ��اون املمكن ��ة تو�ضيحي ��ة ولي�ست ح�صرية ،وذلك لتجنب ا�ستبع ��اد �أ�شكال مع َّينة من التعاون
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املنا�س ��ب ع ��ن غ�ي�ر ق�صد واحلد من قدرة املحاكم عل ��ى �صوغ تدابري االنت�صاف وفق ًا للظروف
املع َّينة.
 -221و�سيكون تنفيذ التعاون خا�ضعا لأية قواعد �إلزامية منطبقة يف الدولة امل�شرتعة؛ فمثال،
يف حالة طلبات احل�صول على املعلومات ،تنطبق القواعد التي تقيد �إبالغ املعلومات (من �أجل
حماية اخل�صو�صيات ،مثال).
 -222وتتيح الفقرة الفرعية (و) من املادة  27للدولة امل�شرتعة �أن تدرج �أ�شكاال �إ�ضافية من
�أ�شكال التعاون املمكنة ،والتي ميكن �أن يكون من بينها مثال� ،إيقاف �أو �إنهاء الإجراءات احلالية
يف الدولة امل�شرتعة.
 -223وي�ستفي�ض دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود يف بيان
�أ�ش ��كال التع ��اون املذك ��ورة يف املادة  ،27ويقوم ،عل ��ى اخل�صو�ص ،بتجميع املمار�سات واخلربات
()36
فيما يتعلق با�ستخدام اتفاقات الإع�سار عرب احلدود.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .129-124
 ،A/CN.9/419الفقرات  ،76-75و،83-80
و.133-118
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .22-21
 ،A/CN.9/422الفقرات .143-129
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .17
 ،A/CN.9/433الفقرات .172-164
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .22
 ،A/CN.9/435الفقرات .94-85

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرات
 ،175-173و ،177و ،181و� 183ألف.
 ،A/CN.9/742الفقرتان .68-67
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرتان 183-183
 �ألف.
 ،A/CN.9/763الفقرة .63
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات � 173ألف،
و ،181و� 183-183ألف.
 ،A/CN.9/766الفقرة .52

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/436الفقرات .95-91
 ،A/CN.9/442الفقرات .183-173
( )36انظ ��ر احلا�شي ��ة  .15ينطب ��ق القان ��ون النموذج ��ي على فرادى املدينني �سواء �أكان ��وا �أ�شخا�ص ًا اعتباريني �أم
طبيعي�ي�ن� .إ َّال � َّأن اجل ��زء الثال ��ث م ��ن الدلي ��ل الت�شريع ��ي لقانون الإع�سار يتن ��اول معامل َة جمموعات املن�ش� ��آت املع�سرة؛
�ات � 240إىل  254عل ��ى التع ��اون والتوا�ص ��ل من �أجل تي�سري تنفيذ �إجراءات الإع�سار عرب احلدود عندما
وتر ِّك ��ز التو�صي � ُ
تتعل ��ق تل ��ك الإج ��راءات ب�أع�ض ��اء يف جمموع ��ة من�ش� ��آت .واجلزء الثالث م ��ن الدليل الت�شريعي مت ��اح يف املوقع التايل:
. http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html
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الف�صل اخلام�س -الإجراءات املتزامنة
املادة  -28بدء �إجراء مبوجب [حت َّدد القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار
يف الدولة امل�شرتعة] بعد االعرتاف
ب�إجراء �أجنبي رئي�سي
بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي ،ال يجوز بدء �إجراء مبوجب [حت َّدد القوانني ذات
ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] �إال �إذا كانت للمدين �أ�صول يف هذه الدولة؛ وتقت�صر �آثار
هذا الإجراء على �أ�صول املدين الكائنة يف هذه الدولة ،ويــجوز �أي�ضـ ًا ،بالقدر ال�ضروري لتنفيذ
التعاون والتن�سيق مبوجب املواد  25و 26و� ،27أن ي�شمل ذلك �أ�صول املدين الأخرى التي ينبغي
�إدارتها يف نطاق هذا الإجراء مبوجب قانون هذه الدولة.

  -224ال يكاد القانون النموذجي يفر�ض �أية قيود على اخت�صا�ص املحاكم يف الدولة امل�شرتعة
فيما يتعلق ببدء �إجراءات الإع�سار �أو موا�صلتها .وتن�ص املادة  ،28مقرتنة باملادة  ،29على � َّأن
االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي لن يحول دون بدء �إجراء �إع�سار حملي يتعلق بنف�س املدين ما
دامت لدى املدين موجودات يف الدولة.
 -225واملوق ��ف املتخ ��ذ يف امل ��ادة  28ه ��و م ��ن حي ��ث اجلوه ��ر نف� ��س املوق ��ف املتخ ��ذ يف عدد
م ��ن ال ��دول .ولك � َّ�ن جم ��رد وج ��ود موجودات للمدي ��ن يف الدولة ال يكفي يف بع� ��ض الدول ليكون
للمحكم ��ة اخت�صا� ��ص قان ��وين ببدء �إجراء �إع�سار حملي .فلك ��ي يوجد ذلك االخت�صا�ص ،يجب
�أن يك ��ون املدي ��ن م ��زاوال لن�ش ��اط اقت�صادي يف الدولة (�أي ،وفق ��ا للم�صطلحات امل�ستخدمة يف
القان ��ون النموذج ��ي ،يج ��ب �أن تك ��ون للمدين "م�ؤ�س�س ��ة" يف الدولة ،ح�سب تعري ��ف "امل�ؤ�س�سة"
ال ��وارد يف الفق ��رة الفرعي ��ة (و) م ��ن امل ��ادة  .)2وق ��د اخت�ي�ر يف املادة  28احل ��ل الأقل تقييدا
يف �سي ��اق يك ��ون في ��ه املدي ��ن م�ش�ت�ركا بالفع ��ل يف �إج ��راء رئي�س ��ي �أجنب ��ي .ويف ح�ي�ن �أن احلل
ي�ت�رك جم ��اال وا�سع ��ا لب ��دء �إجراء حمل ��ي بعد االع�ت�راف ب�إجراء رئي�س ��ي �أجنب ��ي ،ف�إنّه ي�ؤدي
غر� ��ض بي ��ان �أن ��ه ال يوج ��د اخت�صا� ��ص ق�ضائ ��ي لب ��دء �إج ��راء �إع�س ��ار �إذا مل تك ��ن للمدي ��ن
موجودات يف الدولة.
 -226وم ��ع ذل ��ك فق ��د ترغب الدولة امل�شرتعة يف اعتم ��اد احلل الأكرث تقييد ًا املتمثل يف عدم
ال�سم ��اح بب ��دء الإج ��راء املحل ��ي �إال �إذا كانت لدى املدين م�ؤ�س�س ��ة يف الدولة .ولن يكون اعتماد
ه ��ذا التقيي ��د خمالف ��ا للنهج ال ��ذي ي�ستند �إليه القان ��ون النموذجي .وقد يك ��ون املربر املنطقي
لذل ��ك ه ��و �أن ��ه ،عندم ��ا ال تكون املوج ��ودات الكائنة يف الدولة امل�شرتعة ج ��زءا من م�ؤ�س�سة ،ال
يك ��ون ب ��دء الإج ��راء املحل ��ي ع ��اد ًة �أكرث ال�سبل فعالي ��ة حلماية الدائنني ،وم ��ن بينهم الدائنون
املحلي ��ون .وع ��ن طري ��ق تكيي ��ف االنت�صاف ال ��ذي مينح للإجراء الأجنب ��ي الرئي�سي على النحو
املنا�س ��ب والتع ��اون م ��ع املحكم ��ة الأجنبي ��ة واملمث ��ل الأجنب ��ي� ،ستكون لدى املحكم ��ة الكائنة يف
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الدول ��ة امل�شرتع ��ة فر�ص ��ة كافي ��ة ل�ضم ��ان � َّأن املوج ��ودات الكائنة يف الدولة �س ُت ��دار بحيث تنال
امل�صال ��ح املحلي ��ة احلماي ��ة الكافية .ولذل ��ك �ستت�صرف الدولة امل�شرتعة وفق ��ا لفل�سفة القانون
النموذج ��ي �إذا ا�شرتع ��ت امل ��ادة م ��ع اال�ستعا�ض ��ة ع ��ن عب ��ارة "�إال �إذا كانت للمدي ��ن �أ�صول يف
ه ��ذه الدول ��ة" ،ال ��واردة يف ال�صيغ ��ة الراهنة للمادة  ،28بعب ��ارة "�إال �إذا كانت للمدين م�ؤ�س�سة
يف هذه الدولة".
 -227ويقت�ص ��ر الإج ��راء املحل ��ي املتوخ ��ى يف امل ��ادة  28ع ��ادة عل ��ى املوج ��ودات الكائن ��ة يف
الدول ��ة .غ�ي�ر �أن ��ه رمب ��ا يتعني يف بع�ض احلاالت ،لكي تكون �إدارة �إج ��راء الإع�سار املحلي �إدارة
جمدي ��ة� ،أن ي�شم ��ل ذل ��ك الإج ��راء موج ��ودات معينة موجودة يف اخل ��ارج ،وخ�صو�صا عندما ال
يك ��ون هن ��اك �إج ��راء �أجنب ��ي �ضروري �أو متاح يف الدولة التي توجد فيها تلك املوجودات (مثال:
حي ��ث تك ��ون للم�ؤ�س�س ��ة املحلي ��ة من�ش� ��أة عاملة موجودة يف والية ق�ضائي ��ة �أجنبية؛ �أو حيث يكون
م ��ن املمك ��ن بي ��ع موج ��ودات املدين الكائن ��ة يف الدولة امل�شرتعة وموجودات ��ه الكائنة يف اخلارج
باعتبارهم ��ا "م�ؤ�س�س ��ة عامل ��ة"؛ �أو حي ��ث تك ��ون املوج ��ودات قد نقلت من الدول ��ة امل�شرتعة �إىل
اخلارج بطريقة احتيالية) .ومن �أجل ال�سماح بامتداد الإجراء املحلي بهذا القدر املحدود عرب
احل ��دود ،تت�ضم ��ن امل ��ادة عب ��ارة "�أن ي�شم ��ل ذلك �أ�صول املدين الأخرى الت ��ي ينبغي �إدارتها يف
نط ��اق ه ��ذا الإج ��راء" .وق ��د �أدرج يف املادة قيدان يتعلقان ب�إمكانية مد �آثار الإجراء املحلي �إىل
املوج ��ودات الكائن ��ة يف اخل ��ارج :ف� ��أو ًال ،يجوز املد "بالقدر ال�ضروري لتنفي ��ذ التعاون والتن�سيق
مبوج ��ب امل ��واد  25و 26و ،"27وثاني� � ًا ،يج ��ب �أن تكون تلك املوجودات الأجنبية خا�ضعة للإدارة
يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة "مبوج ��ب قان ��ون [الدول ��ة امل�شرتعة]" .وهذان القي ��دان مفيدان يف جتنب
�إن�شاء قدرة غري حمدودة على مد �آثار الإجراء املحلي �إىل املوجودات الكائنة يف اخلارج ،وهي
نتيجة من �ش�أنها �أن ت�سبب عدم اليقني ب�ش�أن انطباق احلكم وميكن �أن ت�ؤدي �إىل نزاعات حول
االخت�صا�ص الق�ضائي.
 -228وحيثم ��ا ن� َّ��ص قان ��ون الدولة امل�شرتعة على � َّأن املدين يجب �أن يكون مع�سرا لبدء �إجراء
الإع�سار ،ي�ؤ�س�س القانون النموذجي افرتا�ضا قابال للدح�ض ،وهو � َّأن االعرتاف ب�إجراء �أجنبي
رئي�س ��ي ي�ش ��كل الدلي ��ل املطل ��وب على �إع�سار املدين لهذا الغر�ض (امل ��ادة ( )31انظر الفقرات
.)238-235

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي
 ،A/52/17الفقرات .101-94
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحات .29-26
 ،A/CN.9/422الفقرات .197-192

 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .18
 ،A/CN.9/433الفقرات .181-173
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .23
 ،A/CN.9/435الفقرات .183-180
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(ب) دليل اال�شرتاع

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/CN.9/436الفقرة .96
 ،A/CN.9/442الفقرات .187-184

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرات
 ،184و� 187-186ألف.
 ،A/CN.9/742الفقرة .69
 ،A/CN.9/WG.V/WP.107الفقرتان 185
و� 187ألف.
 ،A/CN.9/763الفقرة .64
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرات ،186-184
و� 187ألف.
 ،A/CN.9/766الفقرة .53

املادة  -29التن�سيق بني �إجراء مبوجب [حت َّدد القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] و�إجراء �أجنبي
عندما يكون هناك تزامن بني �إجراء �أجنبي و�إجراء مبوجب [حت َّدد القوانني ذات ال�صلة
بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة] بخ�صو�ص املدين ذاته ،ت�سعى املحكمة لتحقيق التعاون والتن�سيق
مبوجب املواد  25و 26و ،27ويف هذه احلالة ينطبق ما يلي:
(�أ) عندم ��ا يتخ ��ذ الإج ��راء يف هذه الدولة يف الوقت الذي يودع فيه طلب لالعرتاف
بالإجراء الأجنبي،
‘ ’1ف� ّإن �أي انت�صاف مينح مبوجب املادة � 19أو  21يجب �أن يكون مت�سقا مع الإجراء
يف هذه الدولة؛
‘� ’2إذا اعرتف بالإجراء الأجنبي يف هذه الدولة على �أنه �إجراء �أجنبي رئي�سي ،ال
تنطبق �أحكام املادة 20؛
(ب) عندم ��ا يب ��د�أ الإج ��راء يف ه ��ذه الدولة بعد االعرتاف بالإج ��راء الأجنبي �أو بعد
�إيداع طلب لالعرتاف به،
‘ ’1تعيد املحكمة النظر يف �أي انت�صاف �سار مبوجب املادة � 19أو  ،21ويحق لها �أن
تعدله �أو تنهيه �إذا ثبت لديها �أنه ال يت�سق مع الإجراء يف هذه الدولة؛
‘ ’2و�إذا كان الإجراء الأجنبي �إجراء �أجنبيا رئي�سيا ،تعدل املحكمة �أو تنهي مبوجب
الفقرة  1من املادة  20الوقف والتعليق امل�شار �إليهما يف الفقرة  1من املادة � ،20إذا ثبت �أنهما
غري مت�سقني مع الإجراء يف هذه الدولة؛
(ج) عندم ��ا تق ��رر املحكم ��ة من ��ح انت�صاف ملمثل �إجراء �أجنبي غري رئي�سي �أو متديد
هذا االنت�صاف �أو تعديله ،ف� ّإن عليها �أن تت�أكد من � َّأن االنت�صاف يتعلق ب�أ�صول ينبغي �إدارتها،
طبق ��ا لقان ��ون ه ��ذه الدولة ،يف �إط ��ار الإجراء الأجنبي غري الرئي�س ��ي� ،أو �أنه يخ�ص املعلومات
املطلوبة يف هذا الإجراء.
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 -229تعطي املادة � 29إر�شادات للمحكمة التي تعالج الق�ضايا التي يكون فيها املدين خا�ضعا
لإجراء �أجنبي و�إجراء حملي يف الوقت نف�سه .والهدف من هذه املادة واملادة  30هو حفز اتخاذ
قرارات من�سقة من �ش�أنها حتقيق �أهداف الإجراءين كليهما (مثال تعظيم قيمة موجودات املدين
�أو �إعادة تنظيم املن�ش�أة مبا يحقق �أكرب مزية) على �أف�ضل وجه .وتوجه العبارة االفتتاحية للمادة
 29املحكمة �إىل �أنها يجب �أن ت�سعى يف جميع هذه احلاالت �إىل التعاون والتن�سيق عمال بالف�صل
الرابع (املواد  25و 26و )27من القانون النموذجي.
 -230واملب ��د�أ الب ��ارز ال ��ذي جت�س ��ده امل ��ادة  29ه ��و � َّأن ب ��دء الإجراء املحلي ال مين ��ع الإجراء
الأجنب ��ي �أو ينه ��ي االع�ت�راف به .وهذا املبد�أ �ض ��روري لتحقيق �أهداف القانون النموذجي ،من
حي ��ث �أن ��ه يتي ��ح للمحاك ��م يف الدول ��ة امل�شرتعة ،يف جميع الظروف� ،أن متن ��ح انت�صافا ل�صالح
الإجراء الأجنبي.
 -231غ�ي�ر � َّأن امل ��ادة ت�ستبق ��ي للإج ��راء املحل ��ي �أ�سبقية على الإج ��راء الأجنبي .وقد مت ذلك
بالطرائق التالية� :أو ًالُّ � ،أي انت�صاف مينح للإجراء الأجنبي يجب �أن يكون متوافقا مع الإجراء
املحل ��ي (الفق ��رة الفرعي ��ة (�أ) ‘ ’1م ��ن املادة )29؛ وثاني ًاُّ � ،أي انت�صاف يكون قد منح للإجراء
الأجنب ��ي يج ��ب �أن يع ��اد النظ ��ر فيه و�أن يع َّدل �أو ينه ��ى بغية �ضمان االت�ساق مع الإجراء املحلي
(الفق ��رة الفرعي ��ة (ب) ‘ ’1م ��ن امل ��ادة )29؛ وثالث� � ًا� ،إذا كان الإجراء الأجنبي �إجراء رئي�سيا
ف� �� ّإن الآث ��ار التلقائي ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف املادة  20تع َّدل �أو تنه ��ى �إذا كانت غري متوافقة مع
الإجراء املحلي (تلك الآثار التلقائية ال تنتهي تلقائيا نظرا لأنها ميكن �أن تكون نافعة ،وقد ترغب
املحكم ��ة يف احلف ��اظ عليه ��ا) (الفقرة الفرعية (ب) ‘ ’2من امل ��ادة )29؛ ورابع ًا ،حيثما يكون
�إج ��راء حمل ��ي قي ��د النظر يف وقت االعرتاف ب�إج ��راء �أجنبي باعتباره �إجراء رئي�سيا ،ال يحظى
الإج ��راء الأجنب ��ي بالآث ��ار التلقائي ��ة املن�صو�ص عليه ��ا يف املادة ( 20الفق ��رة الفرعية (�أ) ‘’2
م ��ن امل ��ادة  .)29وتتف ��ادى امل ��ادة � 29إن�ش ��اء ترتي ��ب تدرج ��ي جامد بني الإج ��راءات نظرا لأن
ذل ��ك م ��ن �ش�أن ��ه �أن ين ��ال دون م�ب�رر من ق ��درة املحكمة عل ��ى �أن تتع ��اون و�أن متار�س �سلطتها
التقديري ��ة مبوج ��ب املادت�ي�ن  19و .21وي�ست�ص ��وب لدى ا�شرتاع املادة ع ��دم تقييد هذه احلرية
املتاحة للمحكمة.
 -232وت�شتم ��ل الفق ��رة الفرعي ��ة (ج) م ��ن امل ��ادة  29على مبد�أ م� ��ؤداه �أن االنت�صاف املمنوح
للإجراء غري الرئي�سي الأجنبي ينبغي �أن يقت�صر على املوجودات التي �ستدار يف ذلك الإجراء
غري الرئي�سي� ،أو يجب �أن يكون متعلقا باملعلومات املطلوبة يف ذلك الإجراء .وهذا املبد�أ معرب
عن ��ه يف الفق ��رة  3م ��ن امل ��ادة  ،21التي تتناول بطريقة عام ��ة نوع االنت�صاف الذي يجوز منحه
للممث ��ل الأجنب ��ي ،ومن�صو� ��ص علي ��ه جم َّدد ًا يف املادة  ،29التي تتن ��اول التن�سيق بني الإجراءات
املحلية والإجراءات الأجنبية .والفقرة  4من املادة  ،19املتعلقة مبنح االنت�صاف قبل االعرتاف،
واملادة  ،30املتعلقة بالتن�سيق بني �أكرث من �إجراء �أجنبي واحد ،ت�ستوحيان املبد�أ نف�سه (انظر
�أي�ضا التعليقات الواردة يف الفقرة � 175أعاله).
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املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري

 ،A/52/17الفقرات .110-106
 ،A/CN.9/435الفقرتان .191-190

 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرة .188
 ،A/CN.9/742الفقرة .70
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .188
 ،A/CN.9/766الفقرة .53

(ب) دليل اال�شرتاع
 ،A/CN.9/442الفقرات .191-188

املادة  -30التن�سيق بني �أكرث من �إجراء �أجنبي واحد
يف امل�سائل امل�شار �إليها يف املادة  ،1بخ�صو�ص وجود �أكرث من �إجراء �أجنبي واحد ب�ش�أن
املدي ��ن ذات ��ه ،ت�سع ��ى املحكم ��ة لتحقيق التعاون والتن�سيق مبوج ��ب املواد  25و 26و ،27ويف هذه
احلالة ينطبق ما يلي:
(�أ) �أي انت�صاف مينح مبوجب املادة � 19أو  21ملمثل �إجراء �أجنبي غري رئي�سي بعد
االعرتاف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي البد �أن يكون مت�سقا مع الإجراء الأجنبي الرئي�سي؛
(ب) �إذا اعرتف ب�إجراء �أجنبي رئي�سي بعد طلب االعرتاف ب�إجراء �أجنبي غري رئي�سي �أو
بعد �إيداع طلب لالعرتاف به ،تعيد املحكمة النظر يف �أي انت�صاف �سار مبوجب املادة � 19أو ،21
ويح ��ق له ��ا تعدي ��ل �أو �إنه ��اء ه ��ذا االنت�صاف �إذا ثب ��ت لديها �أنه ال يت�سق م ��ع الإجراء الأجنبي
الرئي�سي؛
(ج) �إذا اع�ت�رف ب�إج ��راء �أجنب ��ي غ�ي�ر رئي�س ��ي �آخر ،بعد االع�ت�راف ب�إجراء �أجنبي
غ�ي�ر رئي�س ��ي ،ف� �� َّإن للمحكم ��ة �أن متن ��ح االنت�صاف �أو تعدلـه �أو تنهيه م ��ن �أجل تي�سري التن�سيق
بني الإجراءات.

 -233تعال ��ج امل ��ادة  30احل ��االت الت ��ي يك ��ون فيها املدين خا�ضعا لإج ��راء �إع�سار يف �أكرث من
دولة �أجنبية واحدة ،وي�سعى فيها املمثلون الأجانب لأكرث من �إجراء �أجنبي واحد �إىل احل�صول
عل ��ى االع�ت�راف �أو االنت�ص ��اف يف الدولة امل�شرتعة .وينطبق احلكم �سواء �أكان �أو مل يكن هناك
�إج ��راء �إع�س ��ار قي ��د النظ ��ر يف الدول ��ة امل�شرتعة .ف�إذا كان هناك ،ع�ل�اوة على �إجراءي �إع�سار
�أجنبيني �أو �أكرث� ،إجراء يف الدولة امل�شرتعة� ،سيتعني على املحكمة �أن تت�صرف عمال باملادتني
 29و 30كلتيهما.
 -234واله ��دف م ��ن امل ��ادة  30مماثل للهدف من امل ��ادة  29من حيث �أن امل�س�ألة الرئي�سية يف
حال ��ة الإج ��راءات املتزامن ��ة هي تعزيز التعاون والتن�سيق واالت�ساق فيما يتعلق باالنت�صاف الذي
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مينح للإجراءات املختلفة .و�سيتحقق ذلك االت�ساق بتكييف االنت�صاف الذي مينح تكييفا مالئما
�أو بتعديل �أو �إنهاء انت�صاف �سبق �أن منح .وخالفا للمادة ( 29التي تعطي الأ�سبقية من حيث
املب ��د�أ للإج ��راء املحل ��ي) ،تعطي املادة  30الأف�ضلية للإج ��راء الأجنبي الرئي�سي �إذا وجد .ويف
حال ��ة وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن �إجراء �أجنبي غري رئي�سي واحد ،ال يق�ضي احلكم ب� َّأن �أي �إجراء �أجنبي
ينبغ ��ي بداه ��ة �أن يعام ��ل معاملة تف�ضيلية .وتتجلى الأولوية املمنوحة للإجراء الأجنبي الرئي�سي
يف ا�ش�ت�راط � َّأن �أي انت�ص ��اف ل�صال ��ح �إج ��راء �أجنب ��ي غري رئي�سي (�س ��واء �أكان قد منح بالفعل
�أم �سيمن ��ح) يج ��ب �أن يك ��ون متوافقا مع الإجراء الأجنب ��ي الرئي�سي (الفقرتان الفرعيتان (�أ)
و(ب) من املادة .)30

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرتان .112-111

 ،A/CN.9/442الفقرتان .193-192

املادة  -31افرتا�ض الإع�سار ا�ستنادا �إىل االعرتاف
ب�إجراء �أجنبي رئي�سي
لأغرا�ض بدء �إجراء مبوجب [حتدد القوانني ذات ال�صلة بالإع�سار يف الدولة امل�شرتعة]،
يع ��د االع�ت�راف ب�إج ��راء �أجنب ��ي رئي�س ��ي دلي�ل�ا عل ��ى �أن املدي ��ن مع�س ��ر� ،إذا مل يوج ��د دلي ��ل
ينفي ذلك.

 -235يف بع� ��ض الوالي ��ات الق�ضائية ي�شرتط لبدء �إجراءات الإع�سار �إثبات �إع�سار املدين .ويف
واليات ق�ضائية �أخرى ،يجوز بدء �إجراءات الإع�سار يف ظروف مع َّينة يحددها القانون وال تعني
بال�ضرورة � َّأن املدين مع�سر حق ًا؛ وميكن �أن تكون تلك الظروف ،مثال ،توقف املدين عن �سداد
ديونه �أو قيام املدين ت�صرفات مع َّينة مثل اتخاذه قرارا يخ�ص ال�شركة �أو تبديده ملوجوداته �أو
هجرانه مل�ؤ�س�سته.
 -236ويف الوالي ��ات الق�ضائي ��ة التي يك ��ون فيها الإع�سار �شرط ًا لبدء �إجراءات الإع�سار ،تقرر
املادة  ،31لدى االعرتاف ب�إجراء رئي�سي �أجنبي ،وجود افرتا�ض قابل للدح�ض ب�إع�سار املدين
لأغرا� ��ض ب ��دء �إج ��راء �إع�سار يف الدولة امل�شرتع ��ة .وال ينطبق ذلك االفرتا�ض �إذا كان الإجراء
الأجنب ��ي �إج ��راء غ�ي�ر رئي�س ��ي .وال�سبب يف ذلك ه ��و �أن �إجراء الإع�سار الذي يبد�أ يف دولة غري
الدول ��ة الت ��ي يوج ��د فيها مرك ��ز م�صالح املدين الرئي�سية ال يعني بال�ضرورة � َّأن املدين �سيخ�ضع
للقوانني املتعلقة بالإع�سار يف دول �أخرى.
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 -237وفيما يخ�ص القوانني الوطنية التي ال ي�شرتط فيها لبدء �إجراءات الإع�سار �إثبات �إع�سار
املدي ��ن ،ميك ��ن �أن يك ��ون االفرتا�ض املقرر يف امل ��ادة  31قليل الأهمية العملية ،وقد تقرر الدولة
امل�شرتعة عدم ا�شرتاعه.
 -238بي ��د � َّأن ه ��ذه القاع ��دة �ستك ��ون مفيدة يف النظم القانوني ��ة التي يتطلب فيها بدء �إجراء
الإع�س ��ار �إثب ��ات � َّأن املدي ��ن مع�س ��ر حقيقة .و�ستكون للمادة � 31أهمية خا�صة عندما يكون �إثبات
الإع�س ��ار ،باعتب ��اره �شرط ��ا م�سبقا لإجراء الإع�سار ،عملية ت�ستنفد الكثري من الوقت وال ترتتب
عليه ��ا منفع ��ة �إ�ضافي ��ة تذك ��ر� ،إذا و�ضعن ��ا يف االعتبار � َّأن املدين خا�ض ��ع بالفعل لإجراء �إع�سار
يف الدول ��ة الت ��ي يوج ��د فيه ��ا مركز م�صاحله الرئي�سية و� َّأن بدء �إج ��راء حملي رمبا يكون الزما
ب�صفة عاجلة حلماية الدائنني املحليني .ومع ذلك فمحكمة الدولة امل�شرتعة غري ملزمة بقرار
املحكمة الأجنبية ،وتظل املعايري املحلية لإثبات الإع�سار �سارية ،وهو ما يت�ضح من عبارة "�إذا
مل يوجد دليل ينفي ذلك".

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات  ،94و.105-102
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحة .27
 ،A/CN.9/422الفقرة .196
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .18
 ،A/CN.9/433الفقرات  ،173و.181-180
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .23
 ،A/CN.9/435الفقرتان  180و.184

 ،A/CN.9/436الفقرة .97
 ،A/CN.9/442الفقرات .197-194

(ج) دليل اال�شرتاع والتف�سري
 ،A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1الفقرة .197
 ،A/CN.9/742الفقرة .71
 ،A/CN.9/WG.V/WP.112الفقرة .197
 ،A/CN.9/766الفقرة .53

املادة  -32قاعدة دفع املبالغ يف �إطار الإجراءات املتزامنة
دون م�سا� ��س باملطالب ��ات املكفول ��ة ب�ضمانات �أو احلقوق العيني ��ة ،ال يجوز للدائن ،الذي
تلق ��ى ج ��زءا م ��ن املبل ��غ فيما يتعلق مبطالبة له يف �إجراء اتخذ طبقا لقانون يتعلق بالإع�سار يف
دول ��ة �أجنبي ��ة� ،أن يتلق ��ى مبلغ ��ا ُيدفع عن نف�س املطالبة يف �إج ��راء يتخذ مبوجب [تدرج �أ�سماء
القوان�ي�ن ذات ال�صل ��ة بالإع�س ��ار يف الدولة امل�شرتعة] فيما يتعلق باملدين ذاته ،طاملا كان املبلغ
املدفوع للدائنني الآخرين من نف�س الرتبة �أقل ن�سبيا من املبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل.
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 -239القاعدة الن�صو�ص عليها يف املادة ( 32وي�شار �إليها �أحيانا با�سم قاعدة
�أي م ��زج املمتل ��كات م ��ن �أج ��ل ق�سمتها بالت�ساوي) هي �ضمان مفيد يف النظام القانوين اخلا�ص
بالتن�سي ��ق والتع ��اون يف �إدارة �إج ��راءات الإع�س ��ار عرب احلدود .واملق�ص ��ود بالقاعدة هو تفادي
احل ��االت الت ��ي ق ��د يح�ص ��ل فيها دائن عل ��ى معاملة �أف�ضل من معاملة �سائ ��ر الدائنني املنتمني
�إىل نف� ��س الرتب ��ة بح�صول ��ه عل ��ى �س ��داد مبلغ املطالبة نف�سه ��ا يف �إجراءات �إع�س ��ار يف واليات
ق�ضائي ��ة خمتلف ��ة .فمث�ل ً�ا� ،إذا تلق ��ى دائ ��ن غ�ي�ر م�ضم ��ون ن�سب ��ة  5يف املائ ��ة م ��ن املبلغ الذي
يطال ��ب ب ��ه يف �إج ��راء �إع�س ��ار �أجنبي ،وكان ي�شارك �أي�ض ًا يف �إجراء �إع�سار يف الدولة امل�شرتعة،
حي ��ث ن�سب ��ة التوزي ��ع  15يف املائ ��ة ،فم ��ن �أج ��ل �أن يك ��ون الدائن عل ��ى قدم امل�س ��اواة مع �سائر
الدائن�ي�ن يف الدول ��ة امل�شرتع ��ة ،ينبغ ��ي �أن يتلق ��ى  10يف املائ ��ة م ��ن املبل ��غ ال ��ذي يطالب به يف
الدولة امل�شرتعة.
""hotchpotch

 -240وال مت�س املادة  32بالرتتيب التدرجي للمطالبات ح�سبما يقرره قانون الدولة امل�شرتعة،
وال يق�ص ��د بامل ��ادة �س ��وى تقرير املعاملة املت�ساوية للدائنني املنتمني �إىل نف�س الرتبة .وما دامت
مطالبات الدائنني امل�ضمونني �أو الذين لديهم حقوق عينية تدفع بالكامل (وهو �أمر يتوقف على
قانون الدولة التي ينفذ فيها الإجراء) ،ف� َّإن هذه املطالبات ال تت�أثر بهذا احلكم.
 -241وي�ستخ ��دم تعب�ي�ر "املطالب ��ات املكفول ��ة ب�ضمان ��ات" للإ�ش ��ارة عموم� � ًا �إىل املطالب ��ات
امل�ضمون ��ة مبوج ��ودات مع َّين ��ة ،يف ح�ي�ن يق�صد بعب ��ارة "احلقوق العينية" الإ�ش ��ارة �إىل احلقوق
املتعلق ��ة مبل ��ك مع�ي�ن والقابل ��ة للإنف ��اذ �أي�ض� � ًا �إزاء �أطراف ثالثة .وميك ��ن �أن يندرج حق معني
يف نط ��اق العبارت�ي�ن كلتيهم ��ا تبع ��ا للت�صنيف امل�ستخ ��دم وامل�صطلحات امل�ستخدم ��ة يف القانون
املنطب ��ق .وللدول ��ة امل�شرتع ��ة �أن ت�ستخ ��دم م�صطلح ��ا �آخ ��ر �أو م�صطلحات �أخ ��رى للتعبري عن
هذين املفهومني.

املناق�شة يف الأون�سيرتال ويف الفريق العامل
(�أ) القانون النموذجي

(ب) دليل اال�شرتاع

 ،A/52/17الفقرات .134-130
 ،A/CN.9/419الفقرات .93-89
 ،A/CN.9/WG.V/WP.44ال�صفحتان .30-29
 ،A/CN.9/422الفقرتان .199-198
 ،A/CN.9/WG.V/WP.46ال�صفحة .18
 ،A/CN.9/433الفقرتان .183-182
 ،A/CN.9/WG.V/WP.48ال�صفحة .23
 ،A/CN.9/435الفقرات  ،96و.198-197

 ،A/CN.9/436الفقرة .98
 ،A/CN.9/442الفقرات .200-198
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�ساد�ساً -امل�ساعدة املق َّدمة من �أمانة الأون�سيرتال
�ألف -امل�ساعدة على �صوغ الت�شريعات
 -242ت�ساع ��د �أمان ��ة الأون�سيرتال الدول بامل�شورة التقنية لإعداد ت�شريعات ت�ستند �إىل القانون
النموذجي .وميكن احل�صول على املزيد من املعلومات من �أمانة الأون�سيرتال على العـنوان الـتايل
(UNCITRAL Secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria؛
رق ��م الهات ��ف ،)+43-1( 26060-4060 :رق ��م الفاك� ��س)+43-1( 26060-5813 :؛
الربي ��د االلك�ت�روينuncitral@uncitral.org :؛ ال�صفح ��ة الرئي�سي ��ة عل ��ى �شبك ��ة الإنرتن ��ت:
.)http://www.uncitral.org

باء -املعلومات عن تف�سري الت�شريعات امل�ستندة �إىل القانون النموذجي
 -243القانون النموذجي مدرج يف نظام معلومات "جمموعة ال�سوابق الق�ضائية التي ت�ستند �إىل
�صك ��وك الأون�سي�ت�رال" (كالوت) ،ال ��ذي ُي�ستخدم جلمع ون�شر املعلومات عن ال�سوابق الق�ضائية
املتعلق ��ة باالتفاقي ��ات والقوان�ي�ن النموذجية التي �أعدتها الأون�سيرتال .والغر�ض من هذا النظام
ه ��و زي ��ادة الوع ��ي ال ��دويل بالن�صو�ص الت�شريعية الت ��ي ت�صوغها الأون�سي�ت�رال وتي�سري التف�سري
والتطبي ��ق املوحدي ��ن لتل ��ك الن�صو� ��ص .وتن�شر الأمان ��ة ملخ�صات للقرارات باللغ ��ات الر�سمية
ال�س ��ت ل�ل��أمم املتح ��دة ،وتُتاح ،بنا ًء على الطلب ،القرارات الأ�صلية الكاملة .ويرد �شرح للنظام
يف دلي ��ل للم�ستعمل�ي�ن ميك ��ن احل�ص ��ول عليه يف ال�صفحة الرئي�سي ��ة للأون�سيرتال يف الإنرتنت،
امل�شار �إليها �أعاله.

املرفق الأول
قرار اجلمعية العامة  158/52امل�ؤ َّرخ  15كانون الأول/دي�سمرب 1997
 -158/52القانون النموذجي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
�إن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2205د )21-امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  ،1966الذي �أن�ش�أت مبوجبه
جلن ��ة الأمم املتح ��دة للقان ��ون التجاري الدويل م�سندة �إليها والية زيادة التن�سيق والتوحيد التدريجيني
للقانون التجاري الدويل �آخذة يف اعتبارها ،يف هذا ال�صدد ،م�صالح جميع ال�شعوب ،وخا�صة �شعوب
البلدان النامية ،يف تنمية التجارة الدولية تنمية م�ستفي�ضة،
و�إذ تالحظ �أن زيادة التجارة واال�ستثمار عرب احلدود ت�ؤدي �إىل زيادة حاالت امتالك م�ؤ�س�سات
و�أفراد لأ�صول يف �أكرث من دولة واحدة،
و�إذ تالحظ �أي�ضا �أنه عندما ي�صبح ال�شخ�ص املدين الذي لديه �أ�صول يف �أكرث من دولة واحدة
ملحة يف كثري من الأحيان للتعاون والتن�سيق
خا�ضعا لإجراء من �إجراءات الإع�سار ،تكون هناك حاجة َّ
عرب احلدود يف الإ�شراف على �أموال املدين املع�سر و�أعماله التجارية و�إدارتها،
و�إذ ترى �أن عدم كفاية التن�سيق والتعاون يف حاالت الإع�سار عرب احلدود يحد من �إمكانية �إنقاذ
امل�ؤ�س�سات التجارية املتعرثة ماليا والقادرة مع ذلك على البقاء والنمو ،ويعرقل �إدارة حاالت الإع�سار
ع�ب�ر احل ��دود ب�ش ��كل من�ص ��ف وفعال ،ويجعل عملية �إخفاء �أو تبديد �أ�صول املدين �أكرث احتماال ،ويعوق
عملي ��ات �إع ��ادة تنظي ��م �أو ت�صفي ��ة �أ�صول املدينني و�أعمالهم التجاري ��ة ،التي تكون ذات فائدة ق�صوى
بالن�سبة للدائنني وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن فيهم املدينون والعاملون لدى املدينني،
و�إذ تالح ��ظ �أن دوال كث�ي�رة تفتق ��ر �إىل �إطار ت�شريع ��ي يتيح �أو ي�سهل التن�سيق والتعاون الفعالني
عرب احلدود،
واقتناع ��ا منه ��ا ب� ��أن وجود ت�شريعات من�صف ��ة ومت�سقة دوليا ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود حترتم
النظ ��م الإجرائي ��ة والق�ضائي ��ة الوطني ��ة وحتظ ��ى بقب ��ول ال ��دول ذات النظ ��م القانوني ��ة واالجتماعية
واالقت�صادية املختلفة �سي�سهم يف تنمية التجارة واال�ستثمار الدوليني،
و�إذ ت ��رى �أن ثم ��ة حاج ��ة تدع ��و �إىل وجود جمموعة من الأح ��كام الت�شريعية النموذجية املت�سقة
دوليا املتعلقة بالإع�سار عرب احلدود مل�ساعدة الدول يف حتديث قوانينها الناظمة للإع�سار عرب احلدود،
109
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 -1تع ��رب ع ��ن تقديره ��ا للجنة الأمم املتحدة للقان ��ون التجاري الدويل النتهائها من �إعداد
(�أ)
القانون النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود الوارد يف مرفق هذا القرار واعتمادها له؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن يحيل ن�ص القانون النموذجي مع دليل �سن القانون النموذجي
الذي �أعدته الأمانة العامة� ،إىل احلكومات والهيئات املهتمة؛
 -3تو�صي ب�أن ت�ستعر�ض جميع الدول ت�شريعاتها املتعلقة بجوانب الإع�سار عرب احلدود لكي
تق� � ّرر م ��ا �إذا كان ��ت ه ��ذه الت�شريعات تفي ب�أهداف �إقامة نظام حديث وفعال ب�ش�أن الإع�سار و�أن تويل،
يف ذلك اال�ستعرا�ض ،االعتبار الواجب للقانون النموذجي� ،آخذة يف احل�سبان احلاجة �إىل وجود ت�شريع
مت�سق على ال�صعيد الدويل ينظم حاالت الإع�سار عرب احلدود؛
 -4تو�ص ��ي �أي�ض� � ًا بب ��ذل كل اجله ��ود ل�ضمان التعري ��ف عموم ًا بالقان ��ون النموذجي والدليل
وجعلهما يف متناول اجلميع.

اجلل�سـة العامـة 72
 15كانون الأول/دي�سمرب 1997

(�أ) يرد قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود يف اجلزء الأول من هذا املن�شور.

املرفق الثاين
مق َّرر جلنة الأمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل
اعتمدت اللجنة يف جل�ستها  ،973املعقودة يف  18متوز/يوليه  ،2013املق ّرر التايل:

� َّإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
"�إذ تالح ��ظ � َّأن ثم ��ة ت�شريع ��ات ت�ستن ��د �إىل قان ��ون الأون�سيرتال النموذج ��ي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود( )37قد ُ�سنَّت يف  20دولة تقريب ًا،
"و�إذ تالحظ �أي�ض ًا االزدياد على نطاق وا�سع يف وترية �إجراءات الإع�سار عرب احلدود ،وات�ساع
الفر� ��ص املتاح ��ة ،تبع� � ًا لذل ��ك ،لال�ستفادة من القانون النموذجي وتطبيق ��ه يف �إجراءات الإع�سار عرب
يف�سر �أحكامه،
احلدود ،وتطوير الفقه القانوين الدويل الذي ّ
"و�إذ تالح ��ظ كذل ��ك � َّأن املحاك ��م �أخ ��ذت ترجع كثريا �إىل دليل ا�ش�ت�راع القانون النموذجي
لال�سرت�شاد ب�أحكامه بنا ًء على خلفية �صياغتها وتف�سريها،

()38

"و�إذ ت ��درك � َّأن ق ��در ًا م ��ن ع ��دم اليقني فيما يتعلق بتف�س�ي�ر بع�ض �أحكام القانون النموذجي قد
ظهر يف االجتهادات الفقهية الق�ضائية النا�شئة عن تطبيقه يف الواقع العملي،
"واقتناعا منها با�ست�صواب النظر بعني االعتبار ،عند تف�سري تلك الأحكام� ،إىل املن�ش�أ الدويل
للقانون النموذجي واحلاجة �إىل تعزيز التوحيد يف تطبيقه،
"واقتناعا منها �أي�ض ًا با�ست�صواب توفري �إر�شادات �إ�ضافية من خالل تنقيح دليل ا�شرتاع القانون
النموذج ��ي ب�ش� ��أن تف�س�ي�ر وتطبي ��ق جوانب خمت ��ارة من القانون النموذجي بغي ��ة تي�سري ذلك التف�سري
املوحد،
ّ
"و�إذ تق � ِّ�در م ��ا ق َّدمت ��ه املنظمات الدولية احلكومية وغ�ي�ر احلكومية النا�شطة يف جمال �إ�صالح
دعم وم�شاركة يف تنقيح دليل ا�شرتاع القانون النموذجي،
قوانني الإع�سار من ٍ
( )37قرار اجلمعية العامة  ،158/52املرفق (القانون النموذجي فقط).
( ،A/CN.9/442 )38املرفق.
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"و�إذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) ملا قام به من عمل
يف تنقيح دليل ا�شرتاع القانون النموذجي،
" -1تعتمد دليل ا�شرتاع وتف�سري قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود،
الوارد يف الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.112ب�صيغته التي نقَّحها ك ٌّل من الفريق العامل يف دورته الثالثة
والأربعني (انظر الوثيقة  )A/CN.9/766واللجنة يف دورتها احلالية )39(،وت�أذن للأمانة ب�أن حت ّرر ن�ص
دليل اال�شرتاع والتف�سري وت�ضعه يف �صيغته النهائية يف �ضوء تلك التنقيحات؛
" -2تطل ��ب �إىل الأم�ي�ن الع ��ام ن�شر الن�ص املنقَّح لدليل ا�شرتاع وتف�سري القانون النموذجي،
مب ��ا يف ذل ��ك ن�ش ��ره �إلكرتوني ��ا� ،إىل جانب ن�ص القانون النموذج ��ي ،و�إحالته �إىل احلكومات والهيئات
املهت َّمة ،لكي ي�صبح معروف ًا ومتاح ًا على نطاق وا�سع؛
" -3تو�ص ��ي ب� ��أن ُيوليِ َ امل�ش ِّرعون ،ووا�ضعو ال�سيا�سات ،والق�ضاة ،والأخ�صائيون يف الإع�سار،
و�سائ ��ر الأف ��راد املعني�ي�ن بقوانني الإع�سار عرب احلدود و�إجراءاته ،االعتبار الواجب ،ح�سب االقت�ضاء،
لدليل ا�شرتاع وتف�سري القانون النموذجي؛
" -4تو�صي �أي�ض ًا ب�أن توا�صل جميع الدول كاف ًة النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش� ��أن الإع�س ��ار ع�ب�ر احلدود ،وتدعو الدول التي �سنّت ت�شريع ��ات ا�ستناد ًا �إىل القانون النموذجي �إىل
�إبالغ اللجنة بذلك".

من�شورات الأمم املتحدة
طُ بع يف النم�سا
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