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اأيِّ  عن  الإعراب  على  يت�سّمنها  التي  املادة  ول طريقة عر�ض  املن�سور  هذا  امل�ستخدمة يف  الت�سميات  تنطوي  ل 
اأو منطقة  اأو مدينة  اإقليم  اأو  بلد  لأيِّ  القانوين  املركز  ب�ساأن  املتحدة  للأمم  العامة  الأمانة  كان من جانب  راأي 

تخومها. اأو  تعيني حدودها  ب�ساأن  اأو  فيها  القائمة  لل�سلطات  اأو 

تي�سري  بغية  مة  املن�سور مقدَّ الواردة يف هذا  ال�سبكية  باملواقع  وروابطها  املوّحدة  املوارد  واملعلومات عن عناوين 
رج���وع الق���ارئ اإليه���ا, وكان���ت �سحيحة يف وقت اإ�سداره. والأمم املتحدة لي�ست م�سوؤولة عن ا�ستمرار دّقة هذه 

�سبكي خارجي. موقع  اأيِّ  م�سمون  ول عن  املعلومات 

ر�سمي. دون حترير  �سادر  املن�سور  هذا 

فيينا. املتحدة يف  الأمم  مكتب  واملكتبة,  واملن�سورات  الإنكليزية  اللغة  ق�سم  �سادر عن:  من�سور 

مالحظة
تتاأّل���ف رم���وز وثائ���ق الأمم املتح���دة من اأحرف واأرق���ام معا. ويعني اإيراد اأحد هذه الرموز الإحالة اإىل 
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النموذجي الأون�سيرتال   قانون 
احلدود الإع�سار عرب  ب�ساأن 

الديباجة
اآليات فعالة ملعاجلة حالت الإع�سار عرب احلدود من اأجل  الهدف من هذا القانون توفري 

التالية: الأهداف  حتقيق 

)اأ( التعاون بني املحاكم وال�سلطات املخت�سة الأخرى يف هذه الدولة والدول الأجنبية 
احلدود؛ الإع�سار عرب  بحالت  املعنية 

وال�ستثمار؛ بالتجارة  املتعلقة  القانونية  امل�سائل  التيقن يف  تعزيز  )ب(  
)ج(   اإدارة ح���الت الإع�س���ار ع���رب احل���دود اإدارة من�سفة وناجعة بحيث يت�سنى حماية 

املدين؛ ذلك  املعنيني، مبن يف  الأ�سخا�ص  و�سائر  الدائنني  كل  م�سالح 
ممكن؛ اأق�سى حد  اإىل  وزيادتها  املدين  اأ�سول  قيمة  )د(   حماية 

يوّفر احلماية لال�س���تثمار  املتعرثة ماليا، مما  التجارية  املوؤ�س�س���ات  اإنقاذ  )ه�(  تي�س���ري 
العمالة. فر�ص  على  ويحافظ 

عامة الأول- اأحكام  الف�سل 
التطبيق 1- نطاق  املادة 

عندما: القانون  هذا  1-  ينطبق 

)اأ( تلتم�ص حمكمة اأجنبية اأو ممثل اأجنبي امل�ساعدة يف هذه الدولة فيما يت�سل باإجراء 
اأو اأجنبي؛ 

)ب(  تلتم�ص امل�ساعدة يف دولة اأجنبية فيما يت�سل باإجراء يف هذه الدولة مبوجب ]تدرج 
اأو امل�سرتعة[؛  الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء 

)ج(   يكون ثمة اإجراء اأجنبي واإجراء يف الدولة امل�س���رتعة جاريني يف اآن واحد ب�س���اأن 
اأو امل�سرتعة[؛  الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج  ذاته مبقت�سى  املدين 
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)د(   يك���ون للدائن���ني اأو لأط���راف معني���ة اأخرى يف دول���ة اأجنبية م�سلحة يف طلب بدء 
اإج���راء يف ه���ذه الدول���ة اأو امل�ساركة فيه مبقت�سى ]ت���درج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار 

امل�سرتعة[. الدولة  يف 

اأ�سماء اأي موؤ�س�سات, مثل البنوك  ]تدرج  2-  ل ينطبق هذا القانون على اإجراء يتعلق 
و�سركات التاأمني, تخ�سع لنظام خا�ض للإع�سار يف هذه الدولة وتود هذه الدولة ا�ستبعادها من 

القانون[. هذا  تطبيق  جمال 

التعاريف   -2 املادة 
القانون: هذا  لأغرا�ض 

)اأ( "الإج���راء الأجنب���ي" يق�س���د به اأي اإجراء ق�سائي اأو اداري جماعي, مبا يف ذلك 
اأي اإجراء موؤقت, يتخذ عمل بقانون يت�سل بالإع�سار يف دولة اأجنبية وتخ�سع فيه اأموال املدين 

الت�سفية؛ اأو  التنظيم  اإعادة  لغر�ض  اأجنبية  اإ�سراف حمكمة  اأو  ملراقبة  و�سوؤونه 

فيها  يوجد  التي  الدولة  يتم يف  اإجراء  اأي  به  الرئي�سي" يق�سد  الأجنبي  "الإجراء  )ب(  
الرئي�سية؛ املدين  م�سالح  مركز 

)ج(   "الإج���راء الأجنب���ي غ���ري الرئي�س���ي" يق�سد به اأي اإج���راء, غري الإجراء الأجنبي 
الرئي�س���ي, يت���م يف الدول���ة التي يوجد فيها موؤ�س�سة للمدين باملعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية 

املادة؛ هذه  من  )و( 

الهيئة  اأو  ال�سخ�ض  اأو هيئة, مبا يف ذلك  اأي �سخ�ض  به  الأجنبي" يق�سد  "املمثل  )د(   
املعين���ان عل���ى اأ�سا����ض موؤقت, يوؤذن ل���ه اأو لها, يف اإجراء اأجنبي, باإدارة تنظيم اأموال املدين اأو 

الأجنبي؛ للإجراء  كممثل  الت�سرف  اأو  ت�سفيتها,  اأو  اأ�س�ض جديدة  على  اأعماله 

اأخرى خمت�سة مبراقبة  �سلطة  اأو  ق�سائية  �سلطة  بها  يق�سد  الأجنبية"  "املحكمة  )ه�(  
عليه؛ الإ�سراف  اأو  اأجنبي  اإجراء 

اقت�سادي غري  بن�ساط  املدين  فيه  يقوم  عمليات  مكان  اأي  بها  يق�سد  "املوؤ�س�سة"  )و(   
اأو خدمات. و�سلع  ب�سرية  و�سائل  بوا�سطة  عار�ض 

الدولة هذه  على  الدولية  3- اللتزامات  املادة 
عندم���ا يتعار����ض ه���ذا القان���ون مع التزام على هذه الدولة نا�سئ عن معاهدة اأو اأي �سكل 
ملقت�سيات  الرجحان  يكون  اأخرى,  دول  اأو  دولة  فيه مع  تكون هي طرفا  التفاق  اأ�سكال  اآخر من 

التفاق. ذلك  اأو  املعاهدة  تلك 
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املخت�سة[)اأ( ال�سلطة  اأو  4- ]املحكمة  املادة 

اإليهما يف هذا القانون فيما يتعلق بالعرتاف بالإجراءات الأجنبية  تقوم باملهمتني امل�سار 
باأداء  املخت�سة  ال�سلطة/ال�سلطات  اأو  املحاكم  اأو  املحكمة  ]حتدد  الأجنبية  املحاكم  مع  والتعاون 

امل�سرتعة[. الدولة  املهام يف  هذه 

عملية باإدارة  املعنية  الهيئة  اأو  املعني  ال�سخ�ض  �سفة  ]تدرج  5- تخويل   املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  قانون  الت�سفية مبقت�سى  اأو  التنظيم   اإعادة 

اأجنبية دولة  الت�سرف يف  �سلطة 
يخ���ّول ]ت���درج �سف���ة ال�سخ����ض املعن���ي اأو الهيئة املعني���ة باإدارة عملية اإع���ادة التنظيم اأو 
الت�سفي���ة مبقت�س���ى قان���ون الدول���ة امل�سرتعة[ �سلطة الت�سرف يف دول���ة اأجنبية ب�ساأن اإجراء يف 
هذه الدولة مبقت�سى ]تدرج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[, ح�سبما 

التطبيق. الواجب  الأجنبي  القانون  بذلك  ي�سمح 

العامة ال�سيا�سة  على  املرتكزة  6- ال�ستثناءات  املادة 
لي����ض يف ه���ذا القان���ون م���ا مينع املحكمة من رف�ض اتخ���اذ اإجراء من�سو�ض عليه يف هذا 

الدولة. لهذه  العامة  لل�سيا�سة  الإجراء خمالف  ذلك  اأن  وا�سحا  كان  اإذا  القانون 

اأخرى قوانني  الإ�سافية مبوجب  امل�ساعدة    -7 املادة 
لي����ض يف ه���ذا القان���ون م���ا يقيد �سلطة املحكمة اأو ]ت���درج �سفة ال�سخ�ض املعني اأو الهيئة 
تقدمي  ب�ساأن  امل�سرتعة[  الدولة  قانون  الت�سفية مبقت�سى  اأو  التنظيم  اإعادة  باإدارة عملية  املعنية 

الدولة. هذه  اأخرى يف  قوانني  اأجنبي مبوجب  اإىل ممثل  اإ�سافية  م�ساعدة 

8- التف�سري املادة 
يوىل العتبار يف تف�سري هذا القانون مل�سدره الدويل ول�سرورة ت�سجيع التوحيد يف تطبيقه, 

النية. على ح�سن  واحلر�ض 

)اأ( ق���د ترغ���ب الدول���ة الت���ي تك���ون فيها بع�ض املهام املت�سلة باإجراءات الإع�س���ار قد اأنيطت مبوظفني معينني اأو 

الأول: الف�سل  من  اآخر  مو�سع  اأو يف   4 املادة  التايل يف  احلكم  تدرج  اأن  احلكومة, يف  قبل  من  معينة  بهيئة 
]تدرج �سفة ال�سخ�ض املعني   لي�ض يف هذا القانون ما مي�ض بالأحكام ال�سارية يف هذه الدولة والتي تنظم �سلطة 

احلكومة[. قبل  من  املعينة  الهيئة  اأو 
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الأجانب والدائنني  املمثلني  و�سول  الثاين- �سبل   الف�سل 
الدولة هذه  املحاكم يف  اإىل 

املحاكم اإىل  املبا�سر  الو�سول  احلق يف    -9 املادة 
الدولة. هذه  اإىل حمكمة يف  مبا�سرة  طلبا  يقدم  اأن  اأجنبي  ملمثل  يحق 

املحدود الق�سائي  10- الخت�سا�ض  املادة 
ان جم���رد تق���دمي ممث���ل اأجنبي طلبا مبوجب ه���ذا القانون اإىل حمكمة يف هذه الدولة ل 
يخ�س���ع املمث���ل الأجنب���ي اأو اأ�سول املدي���ن اأو اأعماله التجارية الأجنبي���ة للخت�سا�ض الق�سائي 

قدمه. الذي  الطلب  اآخر غري  لأي غر�ض  الدولة,  هذه  ملحاكم 

القوانني اأ�سماء  ]تدرج  اإجراء مبوجب  بدء  اأجنبي  11-  طلب ممثل   املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات 

يح���ق ملمث���ل اأجنب���ي اأن يطلب البدء يف اإجراء مبوجب ]تدرج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة 
الإجراء. هذا  لبدء  اللزمة  ال�سروط  ا�ستوفيت  اإذا  امل�سرتعة[,  الدولة  بالإع�سار يف 

القوانني اأ�سماء  ]تدرج  اإجراء مبوجب  اأجنبي يف  12- م�ساركة ممثل   املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات 

عن���د الع���رتاف باإج���راء اأجنب���ي, يحق للممثل الأجنبي اأن ي�س���ارك يف اإجراء يتخذ 
امل�سرتعة[. الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  القوانني ذات  اأ�سماء  ]تدرج  املدين مبوجب  ب�سدد 

اإجراء مبوجب اإىل  الأجانب  الدائنني  و�سول  13- �سبل   املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج 

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة 2 من هذه املادة, تكون للدائنني الأجانب فيما يتعلق ببدء 
اإجراء ما وامل�ساركة فيه يف هذه الدولة مبوجب ]تدرج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار يف 

الدولة. هذه  للدائنني يف  املتاحة  احلقوق  نف�ض  امل�سرتعة[  الدولة 

2- ل يوؤث���ر احلك���م ال���وارد يف الفق���رة 1 من ه���ذه املادة يف ترتي���ب اأولوية املطالبات 
يف اإج���راء م���ا مبوج���ب ]ت���درج اأ�سم���اء القوان���ني ذات ال�سل���ة بالإع�سار يف الدول���ة امل�سرتعة[, 
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با�ستثن���اء مطالب���ات الدائن���ني الأجان���ب الت���ي ل ت���درج يف مرتب���ة اأدن���ى م���ن ]حت���دد مرتب���ة 
املطالب���ات العام���ة غ���ري التف�سيلي���ة, م���ع مراع���اة ت�سنيف املطالب���ة الأجنبي���ة يف مرتبة اأدنى 
م���ن املطالب���ات العام���ة غ���ري التف�سيلي���ة اإذا م���ا كان���ت هن���اك مطالب���ة حملي���ة متكافئة )مثل 
 مطالب���ة توقي���ع عقوب���ة اأو مطالب���ة �سداد موؤجل( م�سنفة يف مرتب���ة اأدنى من املطالبات العامة 

التف�سيلية[.)ب( غري 

الإع�سار مبوجب ب�سدد  باإجراء  الأجانب  الدائنني  اإ�سعار    -14  املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج 

1- حيثما ي�سرتط توجيه اإ�سعار ببدء الإجراءات يف هذه الدولة مبوجب ]تدرج اأ�سماء 
القوان���ني ذات ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدول���ة امل�سرتعة[, يوجه ذل���ك الإ�سعار اأي�سا اإىل الدائنني 
املعروف���ني الذي���ن لي����ض له���م عنوان يف ه���ذه الدولة. ويجوز للمحكمة اأن تاأم���ر باتخاذ التدابري 

بعد. عناوينهم  تعرف  ل  الذين  الدائنني  اإ�سعار  ق�سد  املنا�سبة 

2- يوج���ه ه���ذا الإ�سع���ار اإىل الدائن���ني الأجانب كل على حدة, ما مل تعترب املحكمة اأن 
م���ن الأن�س���ب, تبع���ا للظ���روف, اللجوء اإىل �سكل اآخر من اأ�س���كال الإ�سعار. ولي�ض ثمة حاجة اإىل 

احلالة. هذه  املماثلة يف  ال�سكليات  من  اأو غريه  التما�سي  تفوي�ض 

اأن: يجب  الإ�سعار  ذلك  فاإّن  ما,  اإجراء  ببدء  اأجانب  دائنني  اإ�سعار  يتعني  3- عندما 

)اأ( يب���ني مهل���ة زمني���ة معقول���ة لإيداع املطالبات, ويحدد امل���كان الذي تودع فيه هذه 
املطالبات؛

امل�سمونة؛ مطالباتهم  اإيداع  امل�سمونني  الدائنني  على  يتعني  كان  اإذا  ما  يبني  )ب(  

اإىل  يوجه  الذي  الإ�سعار  هذا  مثل  ادراجها يف  يتعني  اأخرى  معلومات  اأي  )ج(    يت�سّمن 
املحكمة. واأوامر  الدولة  هذه  بقانون  الدائنني عمل 

:)2(  13 املادة  من   )2( الفقرة  عن  كبديل  التالية  ال�سياغة  النظر يف  امل�سرتعة يف  الدولة  ترغب  )ب( قد 

 2- ل يوؤث���ر احلك���م ال���وارد يف الفق���رة 1 م���ن ه���ذه امل���ادة يف ترتي���ب اأولوي���ة املطالبات يف اإج���راء ما مبوجب 
]ت���درج اأ�سم���اء القوان���ني ذات ال�سلة بالإع�سار يف الدول امل�سرتعة[ اأو يف ا�ستبعاد مطالبات ال�سرائب وال�سمان 
الجتماعي الأجنبية من مثل هذا الجراء. ومع ذلك, يجب األ ت�سنف مطالبات الدائنني الأجانب غري املطالبات 
املتعلق���ة بالتزام���ات ال�سرائ���ب وال�سم���ان الجتماع���ي يف مرتبة اأدنى من ]حتدد مرتب���ة املطالبات العامة غري 
التف�سيلي���ة م���ع مراع���اة ت�سني���ف املطالبة الأجنبي���ة يف مرتبة اأدنى من املطالبات العامة غري التف�سيلية اإذا ما 
كان���ت هن���اك مطالب���ة حملي���ة متكافئة )مث���ل مطالبة توقيع عقوبة اأو مطالبة �س���داد موؤجل( م�سنفة يف مرتبة 

التف�سيلية[. العامة غري  املطالبات  من  اأدنى 
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بالإجراءات الثالث- العرتاف   الف�سل 
الأجنبية النت�ساف  و�سبل 

اأجنبي باإجراء  العرتاف  15- طلب  املادة 

1- يج���وز ملمث���ل اأجنب���ي اأن يقدم طلبا اإىل املحكمة للح�سول على العرتاف بالإجراء 
الأجنبي. املمثل  فيه  الذي عني  الأجنبي 

يلي: م�سفوعا مبا  العرتاف  2- يكون طلب 

اأو الأجنبي؛  املمثل  وتعيني  الأجنبي  الإجراء  ببدء  القرار  من  موثقة  )اأ( �سورة 

)ب( �سهادة من املحكمة الأجنبية تثبت وجود الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل الأجنبي؛ اأو

)اأ( و)ب(,  الفرعيتني  الفقرتني  اإليه يف  امل�سار  الثبات  دليل  وجود  )ج(  يف حال عدم 
الأجنبي. املمثل  وتعيني  الأجنبي  الإجراء  لوجود  املحكمة  تقبله  اآخر  اثبات  اأي 

3- يك���ون طل���ب العرتاف م�سفوع���ا اأي�سا ببيان حتدد فيه جميع الإجراءات الأجنبية 
بها. علم  على  الأجنبي  املمثل  يكون  التي  باملدين  املتعلقة 

4- يج���وز للمحكم���ة اأن تطلب ترجم���ة الوثائق املقدمة دعما لطلب العرتاف اإىل لغة 
الدولة. لهذه  ر�سمية 

العرتاف ب�ساأن  الفرتا�سية  16- القرائن  املادة 

1- اإذا كان الق���رار اأو ال�سه���ادة امل�س���ار اإليهم���ا يف الفقرة 2 م���ن املادة 15 يبينان اأن 
الإج���راء الأجنب���ي ه���و اإج���راء بح�سب التعريف الوارد يف الفق���رة الفرعية )اأ( من املادة 2 واأن 
 املمثل الأجنبي هو �سخ�ض اأو هيئة طبقا للمعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية )د( من املادة 2, 

ذلك. تفرت�ض  اأن  للمحكمة  يحق  فاإّنه 

2- يحق للمحكمة اأن تفرت�ض اأن الوثائق املقدمة دعما لطلب العرتاف وثائق �سحيحة 
يتم. اأم مل  عليها  القانوين  الت�سديق  �سواء مت 

املعتاد يف حالة املدين  اقامته  اأو حمل  للمدين,  امل�سجل  الرئي�سي  اأن املقر  3- يفرت�ض 
ذلك. ينفي  دليل  وجود  للمدين, يف حال عدم  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  هو  الفرد, 
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اأجنبي باإجراء  العرتاف  17- قرار  املادة 

الأجنبي: بالإجراء  يعرتف   6 املادة  اأحكام  مراعاة  1- مع 

)اأ( اإذا كان الإج���راء الأجنب���ي اإج������راء باملعنى املق�سود يف الفقرة الفرعي���ة )اأ( من 
2؛  املادة 

)ب(  واإذا كان املمثل الأجنبي الذي تقدم بطلب العرتاف �سخ�سا اأو هيئة طبقا للمعنى 
2؛ املادة  من  )د(  الفرعية  الفقرة  املق�سود يف 

املادة 15؛ من   2 الفقرة  الواردة يف  بال�سرتاطات  يفي  العرتاف  كان طلب  واإذا  )ج(   
4؛ املادة  اإليها يف  امل�سار  املحكمة  اإىل  قّدم  قد  العرتاف  كان طلب  واإذا  )د(   

الأجنبي: بالإجراء  2- يعرتف 

بها مركز م�سالح  يوجد  التي  الدولة  اتخذ يف  اإذا  رئي�سيا  اأجنبيا  اإجراء  بو�سفه  )اأ(    
اأو الرئي�سية؛  املدين 

املق�سود يف  باملعنى  موؤ�س�سة  للمدين  كان  اإذا  رئي�سي,  اأجنبيا غري  اإجراء  بو�سفه  )ب(  
الأجنبية. الدولة  2, يف  املادة  من  )و(  الفرعية  الفقرة 

وقت ممكن. اأقرب  اأجنبي يف  باإجراء  العرتاف  3- يبت يف طلب 

ثبت  اإذا  انهائه,  اأو  العرتاف  تعديل  دون  و18  و17  و16   15 املواد  اأحكام  4- ل حتول 
قائمة. تعد  اأو مل  اأو جزئيا,  كليا  متوافرة  العرتاف غري  منح  اأن مربرات 

اللحقة 18- املعلومات  املادة 
ابت���داء م���ن الوق���ت الذي يقدم فيه طلب للعرتاف باإج���راء اأجنبي, يبّلغ املمثل الأجنبي 

يلي: الفور مبا  على  املحكمة 
)اأ( اأي تغي���ري ملمو����ض يف و�س���ع الإجراء الأجنبي املعرتف به اأو الو�سع املتعلق بتعيني 

الأجنبي؛ املمثل 
علما. الأجنبي  املمثل  به  ويحاط  ذاته,  باملدين  يتعلق  اآخر  اأجنبي  اإجراء  اأي  )ب(  

تقدمي  اإثر  نح  ميمُ قد  الذي  النت�ساف    -19  املادة 
اأجنبي باإجراء  العرتاف  طلب 

1- عن���د اإي���داع طل���ب للع���رتاف, واإىل ح���ني 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 للنت�س���اف م���ن اأجل 
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 حماي���ة اأ�س���ول املدي���ن اأو م�سال���ح الدائن���ني, اأن متن���ح النت�ساف ب�سفة موؤقت���ة, وي�سمل ذلك 
يلي: ما 

املدين؛ اأ�سول  على  التنفيذ  )اأ( وقف 

الدولة  الكائنة يف هذه  املدين  اأ�سول  بع�ض  اأو  كل  ت�سريف  اأو  اإدارة  مهمة  ا�سناد  )ب(  
اأجل حماية و�سون قيمة هذه  اآخر تعينه املحكمة, وذلك من  اإىل �سخ�ض  اأو  اإىل املمثل الأجنبي 
الأ�سول التي تكون بحكم طبيعتها اأو الظروف املحيطة بها, قابلة للتلف اأو عر�سة لتدين قيمتها, 

اأخرى؛ تتهددها خماطر  اأو 

 )ج(  اأي تدب���ري م���ن تداب���ري النت�س���اف املذك���ورة يف الفق���رة 1 )ج( و)د( و)ز( م���ن
.21 املادة 

2-  ]تدرج اأحكام تتعلق بالإ�سعار )اأو ي�سار اإىل الأحكام ال�سارية يف الدولة( امل�سرتعة.[

3-  م���ا مل مي���دد مفع���ول النت�س���اف مبقت�س���ى الفق���رة 1 )و( م���ن امل���ادة 21, فاإّن 
العرتاف. البت يف طلب  عند  ينتهي  املادة  هذه  املمنوح مبقت�سى  النت�ساف 

4-  يج���وز للمحكم���ة اأن ترف����ض من���ح النت�س���اف مبقت�سى هذه امل���ادة اإذا كان هذا 
رئي�سي. اأجنبي  اإجراء  اإدارة  يعرقل  النت�ساف 

رئي�سي اأجنبي  باإجراء  العرتاف  اآثار    -20 املادة 

رئي�سي: اأجنبي  اإجراء  هو  باإجراء  العرتاف  1- لدى 

اأ�سول  تخ�ض  التي  املنفردة  الإجراءات  اأو  الدعاوى  ال�ستمرار يف  اأو  البدء  )اأ( يوقف 
اأو خ�سومه؛ التزاماته  اأو  اأو حقوقه  املدين 

املدين؛ اأ�سول  على  التنفيذ  يوقف  )ب(  

على  فيها  الت�سرف  اأو  بعبء  اإثقالها  اأو  املدين  اأ�سول  من  اأي  نقل  يعلق احلق يف  )ج(   
اآخر. نحو 

1 من  الفقرة  اإليهما يف  امل�سار  والتعليق  التوقيف  اإنهاء,  اأو  وتعديل  نطاق,  يخ�سع    -2
هذه املادة, لأحكام ]ي�سار اإىل اأحكام القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة, والتي 
تنطب���ق عل���ى ال�ستثن���اءات اأو القيود اأو التعديلت اأو الإنهاء فيما يتعلق بالوقف والتعليق امل�سار 

املادة[. هذه  من   1 الفقرة  اإليهما يف 

3- ل مت����ض الفق���رة 1 )اأ( م���ن هذه املادة باحلق يف طلب البدء بدعاوى اأو اإجراءات 
املدين. بدين جتاه  مطالبة  على  للحفاظ  �سروريا  ذلك  يكون  ما  بقدر  منفردة, 
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4- ل مت����ض الفق���رة 1 م���ن ه���ذه امل���ادة باحلق يف طلب البدء باإج���راء مبوجب ]تذكر 
بالديون  اإيداع دعاوى مطالبة  اأو احلق يف  امل�سرتعة[  الدولة   بالإع�سار يف  ال�سلة  القوانني ذات 

الإجراء. هذا  مثل  يف 

بعد منحه  يجوز  الذي  النت�ساف    -21  املادة 
اأجنبي باإجراء  العرتاف 

1- مبجرد العرتاف باإجراء, �سواء اأكان رئي�سيا اأم غري رئي�سي, يجوز للمحكمة, حيث 
اأو م�سالح الدائنني, وبناء على طلب املمثل الأجنبي, اأن  تقت�سي ال�سرورة حماية اأ�سول املدين 

ذلك: منا�سب, مبا يف  انت�ساف  اأي  متنح 

)اأ( وق���ف الب���دء اأو ال�ستم���رار يف الدع���اوى اأو الإج���راءات املنف���ردة املتعلقة باأ�سول 
)اأ( من  )1( الفقرة  اأوقفت مبوجب  قد  تكن  ما مل  اأو خ�سومه,  التزاماته  اأو  اأو حقوقه   املدين 

20؛ املادة 

الفقرة )1( )ب(  اأوقف مبوجب  اأ�سول املدين, ما مل يكن قد  التنفيذ على  )ب(  وقف 
20؛ املادة  من 

الت�سرف فيها على  اأو  اإثقالها بعبء  اأو  اأ�سول املدين  اأي من  تعليق احلق يف نقل  )ج(   
20؛ املادة  من  )ج(   1 الفقرة  لَِّق مبوجب  عمُ قد  احلق  ذلك  يكن  ما مل  اآخر,  نحو 

)د(   اتخ���اذ التداب���ري اللزم���ة ل�ستجواب ال�سهود اأو جمع القرائن اأو ت�سليم املعلومات 
اأو خ�سومه؛ التزاماته  اأو  اأو حقوقه  �سوؤونه  اأو  املدين  باأ�سول  املتعلقة 

الدولة  هذه  الكائنة يف  املدين  اأ�سول  بع�ض  اأو  كل  ت�سريف  اأو  اإدارة  مهمة  ا�سناد  )ه�(  
املحكمة؛ تعينه  اآخر  �سخ�ض  اأي  اإىل  اأو  الأجنبي  املمثل  اإىل 

19؛ املادة  من   )1( الفقرة  املمنوح مبوجب  النت�ساف  مفعول  )و(   متديد 

التي  الهيئة  اأو  ال�سخ�ض  ]تدرج �سفة  ل�  يكون متاحا  ا�سايف قد  انت�ساف  اأي  )ز(   منح 
تدي���ر عملي���ة الت�سفي���ة اأو اإع���ادة التنظيم مبوجب قانون الدول���ة امل�سرتعة[ مبوجب قوانني هذه 

الدولة.

اإىل  اأن تعهد  اأو غري رئي�سي, يجوز للمحكمة  اأجنبي رئي�سي  باإجراء  2- بعد العرتاف 
املمثل الأجنبي بناء على طلبه اأو اإىل اأي �سخ�ض اآخر تعينه املحكمة, بتوزيع كل اأو بع�ض اأ�سول 
املدي���ن الكائن���ة يف ه���ذه الدول���ة, ب�سرط اأن تكون املحكم���ة مطمئنة اإىل اأن م�سالح الدائنني يف 

الكافية. باحلماية  الدولة حتظى  هذه 
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3- عن���د من���ح النت�س���اف مبوجب هذه املادة اإىل ممثل اإجراء اأجنبي غري رئي�سي, ل 
اإىل اأن النت�ساف يتعلق باأ�سول تدار, مبوجب قانون هذه الدولة,  اأن تكون املحكمة مطمئنة  بد 
�سمن الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي, اأو اأنه يت�سل مبعلومات مطلوبة يف هذا الإجراء الأجنبي 

الرئي�سي. غري 

املعنيني الأ�سخا�ض  من  وغريهم  الدائنني  22- حماية  املادة 

1- ل���دى من���ح اأو رف����ض النت�س���اف مبوجب امل���ادة 19 اأو 21, اأو لدى تعديل اأو اإنهاء 
النت�ساف مبوجب الفقرة 3 من هذه املادة, يجب على املحكمة اأن تتاأكد من اأن م�سالح الدائنني 

كافية.  بحماية  املدين, حتظى  ذلك  املعنيني, مبن يف  الأ�سخا�ض  من  وغريهم 

2- يج���وز للمحكم���ة اأن تخ�س���ع النت�س���اف املمنوح مبوجب امل���ادة 19 اأو 21, ملا تراه 
�سروط. من  منا�سبا 

3- يج���وز للمحكم���ة, بناء عل���ى طلب املمثل الأجنبي اأو �سخ�ض ت�سّرر من النت�ساف 
النت�ساف. تنهي هذا  اأو  تعدل  اأن  منها,  مبادرة  على  بناء  اأو   ,21 اأو   19 املادة  املمنوح مبوجب 

بالدائنني ال�سارة  الأفعال  تفادي  اإىل  الرامية  23- الدعاوى  املادة 

1- عن���د الع���رتاف باإج���راء اأجنب���ي, يح���ق للممثل الأجنب���ي بحكم و�سع���ه اأن يقيم 
بالدائن���ني,  ال�س���ارة  الأفع���ال  اإبط���ال  اأو  اجتن���اب  اإىل  الرامي���ة  الدع���اوى  اأن���واع  اإىل  ]ي�س���ار 
 املتاح���ة يف ه���ذه الدول���ة ل�سخ����ض اأو هيئ���ة تن���اط به���ا اأو ب���ه اإدارة عملي���ة اإع���ادة التنظي���م 

الت�سفية[. اأو 

املحكمة  تكون  اأن  بد  ل  رئي�سي,  اأجنبيا غري  اإجراء  الأجنبي  الإجراء  يكون  2- عندما 
مطمئنة اإىل اأن الدعوى تتعلق باأ�سول تدار, مبوجب قانون هذه الدولة, �سمن الإجراء الأجنبي 

الرئي�سي. غري 

الإجراءات الأجنبي يف  املمثل  تدّخل    -24  املادة 
الدولة هذه  يف 

اإجراءات يكون  اأي  اأن يتدخل يف  اأجنبي, يجوز للممثل الأجنبي  مبجرد العرتاف باإجراء 
الدولة. لهذه  القانونية  ال�سروط  ا�ستيفاء  �سريطة  فيها,  املدين طرفا 
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الأجانب واملمثلني  الأجنبية  املحاكم  مع  الرابع- التعاون   الف�سل 

الدولة هذه  بني حمكمة  املبا�سر  والت�سال  التعاون    -25  املادة 
الأجانب املمثلني  اأو  الأجنبية  واملحاكم 

ح���د  اأق�س���ى  اإىل  املحكم���ة  تتع���اون   ,1 امل���ادة  يف  اإليه���ا  امل�س���ار  امل�سائ���ل  1- يف 
ممك���ن م���ع املحاك���م الأجنبي���ة اأو املمثل���ني الأجان���ب, اإم���ا مبا�س���رة اأو عن طريق ]ت���درج �سفة 
 ال�سخ����ض اأو الهيئ���ة الت���ي تدي���ر عملي���ة اإع���ادة التنظي���م اأو الت�سفي���ة مبوج���ب قان���ون الدولة

امل�سرتعة[.

2- يح���ق للمحكم���ة الت�س���ال مبا�سرة باملحاك���م الأجنبية اأو املمثلني الأجانب اأو طلب 
منهما. املبا�سرة  امل�ساعدة  اأو  املعلومات 

بني املبا�سر  والت�سال  26- التعاون   املادة 
التنظيم  اإعادة  عملية  تدير  التي  الهيئة  اأو  ال�سخ�ض  �سفة   ]تدرج 

امل�سرتعة[ الدول  قانون  الت�سفية مبوجب   اأو 
الأجانب املمثلني  اأو  الأجنبية  املحاكم  وبني 

اأو  ال�سخ����ض  �سف���ة  ]ت���درج  يتع���اون   ,1 امل���ادة  يف  اإليه���ا  امل�س���ار  امل�سائ���ل  1- يف 
الهيئ���ة الت���ي تدي���ر عملي���ة اإع���ادة التنظي���م اأو الت�سفي���ة مبوجب قان���ون الدول���ة امل�سرتعة[ يف 
 ممار�س���ة وظائف���ه وحت���ت اإ�س���راف املحكم���ة اإىل اأق�س���ى حد ممك���ن, مع املحاك���م الأجنبية اأو 

الأجانب. املمثلني 

2- يحق ل� ]تدرج �سفة ال�سخ�ض اأو الهيئة التي تدير عملية اإعادة التنظيم اأو الت�سفية 
مبوجب قانون الدولة امل�سرتعة[, يف ممار�سة وظائفه وحتت اإ�سراف املحكمة, الت�سال املبا�سر 

الأجانب. املمثلني  اأو  الأجنبية  باملحاكم 

التعاون اأ�سكال    -27 املادة 
ذلك: منا�سبة, مبا يف  و�سيلة  باأي  و26   25 املادتني  اإليه يف  امل�سار  التعاون  اإقامة  يجوز 

املحكمة؛ توجيهات  على  بناء  للت�سرف  هيئة  اأو  �سخ�ض  )اأ( تعيني 

منا�سبة؛ املحكمة  تعتربها  و�سيلة  باأي  املعلومات  اإبلغ  )ب(  

عليها؛ والإ�سراف  و�سوؤونه  املدين  اأ�سول  اإدارة  تن�سيق  )ج(   
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بتنفيذها؛ قيامها  اأو  الإجراءات  بتن�سيق  املتعلقة  التفاقات  على  املحاكم  موافقة  )د(   
ذاته؛ باملدين  املتعلقة  املتزامنة  الإجراءات  بني  التن�سيق  )ه�(  

للتعاون[. اإ�سافية  اأمثلة  اأو  باأ�سكال  قائمة  ت�سيف  اأن  امل�سرتعة  للدولة  ]يجوز  )و(   

املتزامنة اخلام�ض- الإجراءات  الف�سل 

ال�سلة ذات  القوانني  ]حتدد  اإجراء مبوجب  28- بدء   املادة 
العرتاف بعد  امل�سرتعة[  الدولة   بالإع�سار يف 

رئي�سي اأجنبي  باإجراء 
بع���د الع���رتاف باإج���راء اأجنبي رئي�سي, ل يجوز بدء اإجراء مبوجب ]حتدد القوانني ذات 
اآثار  اأ�سول يف هذه الدولة؛ وتقت�سر  اإذا كانت للمدين  اإل  ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[ 
لتنفيذ  ال�سروري  بالقدر  اأي�سا,  ويجوز  الدولة,  الكائنة يف هذه  املدين  اأ�سول  الإجراء على  هذا 
ينبغي  التي  الأخرى  اأ�سول املدين  ي�سمل ذلك  اأن  املواد 25 و26 و27,  والتن�سيق مبوجب  التعاون 

الدولة. هذه  قانون  الإجراء مبوجب  هذا  نطاق  ادارتها يف 

ال�سلة ذات  القوانني  ]حتدد  اإجراء مبوجب  بني  التن�سيق    -29  املادة 
اأجنبي واإجراء  امل�سرتعة[  الدولة  بالإع�سار يف 

عندما يكون هناك تزامن بني اإجراء اأجنبي واإجراء مبوجب ]حتدد القوانني ذات ال�سلة 
بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[ بخ�سو�ض املدين ذاته, ت�سعى املحكمة لتحقيق التعاون والتن�سيق 

يلي: ما  ينطبق  احلالة  هذه  ويف  و27,  و26   25 املواد  مبوجب 

)اأ( عندم���ا يتخ���ذ الإج���راء يف هذه الدول���ة يف الوقت الذي يودع فيه طلب للعرتاف 
الأجنبي, بالإجراء 

‘1’  ف���اإّن اأي انت�س���اف مين���ح مبوجب امل���ادة 19 و21 ل بد اأن يكون مت�سقا مع 
الدولة؛ هذه  الإجراء يف 

‘2’  اإذا اع���رتف بالإج���راء الأجنب���ي يف ه���ذه الدول���ة على اأنه اإج���راء اأجنبي 
20؛ املادة  اأحكام  تنطبق  ل  رئي�سي, 

)ب(   عندم���ا يب���داأ الإج���راء يف ه���ذه الدول���ة بعد العرتاف بالإج���راء الأجنبي اأو بعد 
به, للعرتاف  اإيداع طلب 

اأو 21, ويحق  املادة 19  �سار مبوجب  انت�ساف  اأي  النظر يف  ‘1’  تعيد املحكمة 
له���ا اأن تعدل���ه اأو تنهي���ه اإذا ثب���ت لديه���ا اأنه ل يت�سق م���ع الإجراء يف هذه 

الدولة؛
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‘2’  واإذا كان الإج���راء الأجنب���ي اإج���راء اأجنبيا رئي�سيا, تعدل املحكمة اأو تنهي 
الفقرة  اإليهما يف  امل�سار  والتعليق  الوقف   ,20 املادة  من   1 الفقرة  مبوجب 
الدولة؛ الإجراء يف هذه  اأنهما غري مت�سقني مع  ثبت  اإذا  املادة 20,  2 من 

)ج(   عندم���ا تق���ّرر املحكم���ة من���ح انت�ساف ملمثل اإج���راء اأجنبي غري رئي�سي اأو متديد 
ادارتها,  ينبغي  باأ�سول  يتعلق  النت�ساف  اأن  تتاأكد من  اأن  فاإّن عليها  تعديله,  اأو  النت�ساف  هذا 
طبق���ا لقان���ون ه���ذه الدول���ة, يف اإطار الإج���راء الأجنبي غري الرئي�س���ي, اأو اأنه يخ�ض املعلومات 

الإجراء. هذا  املطلوبة يف 

واحد اأجنبي  اإجراء  من  اأكرث  بني  30- التن�سيق  املادة 
ب�ساأن  واحد  اأجنبي  اإجراء  اأكرث من  املادة 1, بخ�سو�ض وجود  اإليها يف  امل�سار  امل�سائل  يف 
املدي���ن ذات���ه, ت�سع���ى املحكم���ة لتحقيق التعاون والتن�سيق مبوجب امل���واد 25 و26 و27, ويف هذه 

يلي: ما  ينطبق  احلالة 

)اأ( اأي انت�س���اف مين���ح مبوج���ب املادة 19 اأو 21 ملمثل اإجراء اأجنبي غري رئي�سي بعد 
الرئي�سي؛ الأجنبي  الإجراء  مع  مت�سقا  يكون  اأن  بد  ل  رئي�سي,  اأجنبي  باإجراء  العرتاف 

)ب(  اإذا اعرتف باإجراء اأجنبي رئي�سي بعد طلب العرتاف باإجراء اأجنبي غري رئي�سي 
اأو بعد اإيداع طلب للعرتاف به, تعيد املحكمة النظر يف اأي انت�ساف �سار مبوجب املادة 19 اأو 
اأنه ل يت�سق مع الإجراء الأجنبي  اإذا ثبت لديها  اإنهاء هذا النت�ساف  اأو  , ويحق لها تعديل   21

الرئي�سي؛

اأجنبي غري  باإجراء  العرتاف  بعد  اآخر,  رئي�سي  اأجنبي غري  باإجراء  اعرتف  اإذا  )ج(   
رئي�س���ي, ف���اإّن للمحكم���ة اأن متن���ح النت�س���اف اأو تعدل����ه اأو تنهيه من اأجل تي�س���ري التن�سيق بني 

الإجراءات.

العرتاف اإىل  ا�ستنادا  الإع�سار  افرتا�ض    -31  املادة 
رئي�سي اأجنبي  باإجراء 

امل�سرتعة[,  الدول  بالإع�سار يف  ال�سلة  القوانني ذات  ]حتدد  اإجراء مبوجب  بدء  لأغرا�ض 
يعد العرتاف باإجراء اأجنبي رئي�سي دليل على اأن املدين مع�سر, اإذا مل يوجد دليل ينفي ذلك.

املتزامنة الإجراءات  اإطار  املبالغ يف  دفع  قاعدة    -32 املادة 
دون م�سا����ض باملطالب���ات املكفول���ة ب�سمان���ات اأو احلق���وق العينية, ل يج���وز للدائن الذي 
تلق���ى ج���زءا م���ن املبل���غ فيم���ا يتعلق مبطالبة ل�ه يف اإج���راء اتخذ طبقا لقان���ون يتعلق بالإع�سار 
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يف دول���ة اأجنبي���ة, اأن يتلق���ى مبلغ���ا يدف���ع ع���ن نف����ض املطالب���ة يف اإجراء يتخ���ذ مبوجب ]تدرج 
اأ�سم���اء القوان���ني ذات ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدول���ة امل�سرتعة[ فيما يتعل���ق باملدين ذاته, طاملا 
 كان املبل���غ املدف���وع للدائن���ني الآخري���ن م���ن نف����ض الرتبة اأق���ل ن�سبيا من املبلغ ال���ذي قد تلقاه 

بالفعل. الدائن 



الثاين اجلزء 
قانون  وتف�سري  ا�سرتاع   دليل 

النموذجي  الأون�سيرتال 
احلدود الإع�سار عرب  ب�ساأن 





قانون  وتف�سري  ا�سرتاع   دليل 
النموذجي  الأون�سيرتال 

احلدود الإع�سار عرب  ب�ساأن 

ومن�سوؤه النموذجي  القانون  اأوًل- الغر�ض من 

النموذجي القانون  من  األف- الغر�ض 

1- اأمُع���دَّ قان���ون الأون�سي���رتال النموذج���ي ب�ساأن الإع�سار عرب احل���دود, الذي اعتمُمد يف عام 
ومت�سق ومن�سف  باإطار حديث  الإع�سار  ب�ساأن  قوانينها  تزويد  الدول على  بغية م�ساعدة   ,1997
ملعاجل���ة ح���الت تطبي���ق اإجراءات الإع�سار عرب احلدود مبزيد من الفعالية على املدينني الذين 
يعانون من �سائقة مالية �سديدة اأو املع�سرين. وي�سمل ذلك احلالت التي يكون فيها لدى املدين 
املع�س���ر موج���ودات )اأ�س���ول( يف اأك���رث م���ن دولة واح���دة اأو التي يكون فيه���ا بع�ض دائني املدين 
توقع اأن تكون  غ���ري منتم���ني اإىل الدول���ة الت���ي تتخذ فيها اإجراءات الإع�س���ار. ومن حيث املبداأ, يمُ
للإج���راءات اجلاري���ة يف مرك���ز امل�سالح الرئي�سية للمدين امل�سوؤولية الأ�سا�سية عن اإدارة اإع�سار 
املدين بغ�ض النظر عن عدد الدول التي لدى املدين فيها موجودات ودائنون, وذلك رهنا باّتباع 

املحلية. بالحتياجات  للوفاء  منا�سبة  تن�سيق  اإجراءات 

بها  تتمّيز  الإع�سار عرب احلدود,  �سوؤون  مّتبعة يف  النموذجي ممار�سات  القانون  2- ويج�ّسد 
نظ���م الإع�س���ار احلديث���ة الكف���وؤة. ومن ثّم فاإنَّ ال���دول التي ت�سرتع القان���ون النموذجي �ستدخل 
ة حلل امل�ساكل الت���ي تن�ساأ يف  ع���دَّ اإ�ساف���ات وحت�سين���ات مفي���دة يف اأنظم���ة الإع�س���ار الوطني���ة ممُ
القانون  اإىل  ت�ستند  ت�سريعاٍت  اعتمادها  الدول, من خلل  �َسلِّم  وتمُ الإع�سار عرب احلدود.  حالت 
���ه ق���د يتع���نيَّ تعديل بع�ض قوانني الإع�س���ار اأو باأنَّه يحتمل اأن تكون هذه القوانني  النموذج���ي, باأنَّ

دوليًا. بها  املعرتف  للمعايري  لل�ستجابة  لت  دِّ عمُ قد 

3- ويراعي القانون النموذجي الفوارق بني القوانني الإجرائية الوطنية ول ي�سعى اإىل توحيد 
م اإطارا للتعاون بني الوليات الق�سائية, ويتيح حلول ت�ساعد  جوه���ري لقوان���ني الإع�س���ار؛ بل يقدِّ
د حيال الإع�سار عرب احلدود  باع نهج موحَّ بع���دة طرائ���ق متوا�سع���ة, ولكنه���ا مهمة اأي�سًا, على اتِّ

يلي:  ما  احللول  هذه  وت�سمل  زه.  وتعزِّ ره  وتي�سِّ

19
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)اأ( توف���ري ال�سب���ل لل�سخ����ض املعني باإدارة اإجراء اإع�س���ار اأجنبي )"املمثل الأجنبي"( 
للو�س���ول اإىل حماك���م الدول���ة امل�سرتع���ة,)1( وم���ن ثم ال�سماح للممثل الأجنب���ي بالتما�ض "مهلة" 
موؤقت���ة, واإتاح���ة املج���ال للمحاكم يف الدول���ة امل�سرتعة لكي تقرر ما هو مطلوب من تن�سيق فيما 
ب���ني الخت�سا�س���ات الق�سائي���ة اأو من �سب���ل النت�ساف الأخرى لت�سريف �س���وؤون الإع�سار على 

الأمثل؛  النحو 

التي  والتبعات  اأجنبي  اإع�سار  باإجراء  "العرتاف"  فيه  ينبغي  الذي  الوقت  )ب(  حتديد 
العرتاف؛ هذا  على  ترتتب  اأن  ميكن 

اإع�سار  اإجراء  يبداأوا  اأن  الأجانب يف  الدائنني  توفري نظام �سفاف بخ�سو�ض حق  )ج(   
الإجراء؛ هذا  مثل  ي�ساركوا يف  اأن  اأو يف  امل�سرتعة  الدولة  يف 

)د(   اإتاحة املجال للمحاكم يف الدولة امل�سرتعة للتعاون مبزيد من الفعالية مع املحاكم 
الإع�سار؛ اإجراء  �سوؤون  من  اآخر  اأو  ب�ساأن  املعنيني  الأجانب  املمثلني  ومع  الأجنبية 

)ه�(  ال�سماح للمحاكم يف الدولة امل�سرتعة وللأ�سخا�ض املعنيني باإدارة اإجراءات الإع�سار 
اخلارج؛ من  امل�ساعدة  بالتما�ض  امل�سرتعة  الدولة  يف 

)و(   الن�ض على الخت�سا�ض الق�سائي للمحاكم وو�سع قواعد للتن�سيق يف احلالت التي 
اأجنبية؛ دولة  اإع�سار يف  اإجراء  مع  امل�سرتعة  الدولة  اإع�سار يف  اإجراء  فيها  يتزامن 

مل�ساعدة  امل�سرتعة  الدولة  املمنوحة يف  النت�ساف  �سبل  بني  للتن�سيق  قواعد  و�سع  )ز(   
نف�سه. املدين  بخ�سو�ض  اأجنبية  دول  قد جتري يف  التي  الإع�سار  اإجراءات  من  اأكرث  اأو  اثنني 

4- والوليات الق�سائية التي يتعني عليها حاليا اأن تعالج عددا كبريا من ق�سايا الإع�سار عرب 
اأهبة ال�ستعداد ملواجهة الحتمالت  اأن تكون على  احلدود, وكذلك الوليات الق�سائية التي تود 
النموذجي مرجعا  القانون  �سوف جتد يف  لديها,  للإع�سار عرب احلدود  ق�سايا  لن�سوء  املتزايدة 

احلدود. للتعاون عرب  فعال  اإطار  لو�سع  اأ�سا�سيا 

النموذجي القانون  باء- من�ساأ 
5- اإنَّ تزاي���د ح���الت الإع�س���ار عرب احلدود يج�ّسد ا�ستم���رار تو�سع التجارة وال�ستثمار على 
ت�ستطع ب�سفة عامة م�سايرة هذا الجتاه,  الوطنية مل  الإع�سار  قوانني  اأنَّ  بيد  العاملي.  ال�سعيد 
وكث���ريا م���ا تك���ون قا�س���رة ع���ن معاجلة الق�ساي���ا ذات الطابع عرب احلدودي. وكث���ريا ما يوؤدي 
التجارية  املن�ساآت  اإنقاذ  �سبيل  يعرقل  متجان�سة, مما  قا�سرة وغري  قانونية  نمُهج  اّتباع  اإىل  ذلك 

)1( ت�س���ري عب���ارة "الدول���ة امل�سرتع���ة" اإىل الدول���ة التي �سّنت ت�سريعات ا�ستن���ادًا اإىل القانون النموذجي. وما مل 

تتلقى طلبًا مبقت�سى  التي  الدولة  اإىل  للإ�سارة  والتف�سري  ال�سرتاع  دليل  امل�سطلح يف  ي�ستعمل ذلك  يمُذكر خلف ذلك, 
النموذجي. القانون 
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الت���ي تواج���ه �سعوب���ات مالي���ة, ول يف�س���ي اإىل اإدارة ح���الت الإع�س���ار عرب احل���دود باإن�ساف 
وكف���اءة, ويح���ول دون حماي���ة موج���ودات املدين املع�سر من التبدد, ومين���ع من زيادة قيمة تلك 
املوج���ودات اإىل اأق�س���ى ح���د ممك���ن. وعلوة على ذلك, فاإنَّ انع���دام اإمكانية التنبوؤ يف معاجلة 
 ق�ساي���ا الإع�س���ار ع���رب احلدود ميكن اأن يع���وق تدفق روؤو�ض الأموال ويثبط الرغبة يف ال�ستثمار 

احلدود. عرب 

6- وم���ن امل�س���اكل الآخ���ذة يف التزاي���د, من حيث التواتر واحلجم مع���ا, الحتيال الذي يلجاأ 
اإلي���ه املدين���ون املع�س���رون, وخ�سو�س���ا باإخفاء املوج���ودات اأو بتحويلها اإىل نط���اق اخت�سا�سات 
ق�سائي���ة اأجنبي���ة. كم���ا اأنَّ تراب���ط الع���امل احلديث يجعل ذلك التحايل اأ�سه���ل ت�سورا وتنفيذا. 
 وق���د �سمم���ت اآلي���ات التع���اون ع���رب احلدود الت���ي ين�سئها القان���ون النموذج���ي للت�سدي لذلك 

الدويل. الحتيال 

7- ولي����ض هن���اك �س���وى عدد حم���دود من البلدان التي لديها اإط���ار ت�سريعي ملعاجلة ق�سايا 
اإىل عدم  وبالنظر  الدوليني.  وال�ستثمار  التجارة  احتياجات  لتلبية  ي�سلح  احلدود  الإع�سار عرب 
وج���ود اإط���ار ت�سريع���ي اأو تعاهدي حمدد ملعاجلة ق�سايا الإع�سار عرب احلدود, ت�ستخدم تقنيات 
ومفاهيم خمتلفة منها ما يلي: تطبيق املحاكم مبداأ املجاملة الق�سائية يف نطاق الخت�سا�سات 
الخت�سا�سات  متكافئة يف  لأغرا�ض  اأوامر متكينية  واإ�سدار  العام؛  القانون  تتبع  التي  الق�سائية 
الق�سائي���ة الت���ي تتب���ع القانون امل���دين؛ واإنفاذ الأوامر الأجنبية املتعلق���ة بالإع�سار اعتمادا على 
الت�سريع���ات اخلا�س���ة باإنف���اذ الأح���كام الق�سائي���ة الأجنبية؛ وكذلك اتب���اع اأ�ساليب مثل ر�سائل 

الق�سائية. امل�ساعدة  عند طلب  اللتما�سي  التفوي�ض 

8- ويلحظ اأنَّ النهوج التي ت�ستند ح�سرًا اإىل مبداأ املجاملة الق�سائية اأو الأوامر التمكينية 
ل تتيح نف�ض درجة التنبوؤ والعَول التي ميكن اأن تتيحها ت�سريعات حمددة, على غرار تلك الواردة 
يف القان���ون النموذج���ي بخ�سو�ض التعاون الق�سائي, والع���رتاف باإجراءات الإع�سار الأجنبية, 
وال�سبل املتاحة لو�سول املمثلني الأجانب اإىل املحاكم. ومن ذلك مثل اأنه يف نظام قانوين معني, 
قد تقت�سر الت�سريعات العامة ب�ساأن العرتاف املتبادل بالأحكام الق�سائية, مبا يف ذلك الأوامر 
دة خا�سة مببالغ مالية اأو اأوامر زجرية يف نزاعات  التمكيني���ة, عل���ى اإنف���اذ اأحكام ق�سائية حمدَّ
ب���ني طرف���ني, م�ستبعدة بذل���ك القرارات اخلا�سة با�ستهلل اإج���راءات ق�سايا اإع�سار جماعية. 
وعلوة على ذلك, قد ل يدرج العرتاف باإجراءات الإع�سار الأجنبية يف عداد العرتاف ب�"حكم 
ق�سائي اأجنبي", وذلك مثل اإذا اعترب الأمر الأجنبي اخلا�ض بالإفل�ض جمرد اإعلن عن و�سع 

نهائيا. الأمر  يعترب  اإذا مل  اأو  املدين, 

9- وبق���در م���ا يك���ون هن���اك افتق���ار اإىل الت�سال والتن�سي���ق فيما بني املحاك���م وامل�سوؤولني 
الإداري���ني م���ن الخت�سا�سات الق�سائية املعنية, ت���زداد احتمالت تعر�ض املوجودات للتبديد اأو 
الإخفاء بوا�سطة الحتيال, ورمبا ت�سفى دون اكرتاث ملا قد يكون هناك من حلول اأكرث جدوى. 
د قدرة الدائنني على حت�سيل املبالغ فح�سب, بل تقلَّ�ض اأي�سا اإمكانية اإنقاذ  ونتيجة لذلك, ل حتمُ
املن�س���اآت التجاري���ة ال�سليم���ة مالي���ا واإنقاذ الوظائف معها. وعل���ى العك�ض من ذلك, فاإّن ت�سمني 
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الت�سريعات الوطنية اآليات لإدارة حالت الإع�سار عرب احلدود على نحو من�سق ميكن من اعتماد 
حلول معقولة وجمدية تخدم امل�سالح الف�سلى للدائنني واملدينني معًا؛ وبناء على ذلك فاإّن وجود 
اإطار قانون دولة ما يعترب مفيدا لل�ستثمار والتجارة الأجنبيني يف تلك الدولة. تلك الآليات يف 

10- وي�سع القانون النموذجي يف احل�سبان النتائج التي انتهت اإليها جهود دولية اأخرى, وهي 
ت�سم���ل املفاو�س���ات الت���ي انبثق���ت عنها لئح���ة املجل�ض الأوروبي رق���م 2000/1346 املوؤرخة 29 
اأيار/ماي���و 2000 ب�س���اأن اإج���راءات الإع�سار )"لئحة املجل�ض الأوروب���ي"(, والتفاقية الأوروبية 
ب�س���اأن جوان���ب دولية معّينة للإفل�ض )لعام 1990(,)2( ومعاهدتي مونتيفيديو للقانون التجاري 
ال���دويل )لعام���ي 1889 و1940(, والتفاقي���ة املتعلقة بالإفل����ض املربمة بني دول �سمايل اأوروبا 
 )لعام 1933( وكذلك اتفاقية القانون الدويل اخلا�ض )"مدونة بو�ستامانتة"( )لعام 1928(.)3( 
وت�سم���ل املقرتح���ات املقدم���ة م���ن املنظمات غري احلكومية, والتي و�سع���ت يف العتبار, القانون 
النموذج���ي للتع���اون يف ق�ساي���ا الإع�س���ار عل���ى ال�سعيد الدويل وامليثاق اخلا����ض بالإع�سار عرب 
التابعة لق�سم قانون الأعمال  ال�سابقة )املعنية بالإع�سار(  اللجنة ياء  اللذين �ساغتهما  احلدود, 

املحامني.)4( لنقابات  الدولية  الرابطة  التجارية يف 

الإع�سار عرب  �سوؤون  لإدارة  الأوروبي نظامًا  الأوروبي داخل الحتاد  املجل�ض  11- وتن�سئ لئحة 
احلدود بخ�سو�ض احلالت التي يكون فيها مركز م�سالح املدين الرئي�سية قائمًا يف دولة ع�سو 
يف الحت���اد الأوروب���ي. ول تتن���اول اللئحة �س���وؤون الإع�سار عرب احلدود التي تتجاوز نطاق دولة 
ع�سو يف الحتاد الأوروبي فتمتد اإىل دولة غري ع�سو فيه. ومن ثم فاإّن القانون النموذجي يتيح 
للدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي نظامًا تكميليًا ذا قيمة عملية كبرية, اإذ يعالج حالت كثرية 

الأوروبي. املجل�ض  لئحة  ت�سملها  ل  احلدود  الإع�سار عرب  ب�ساأن  للتعاون 

والعتماد التح�سريية  جيم- الأعمال 

12- لق���د ا�ستهل���ت هذا امل�سروع جلن���ة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )الأون�سيرتال( 
والإفل�ض )الإن�سول(.  والإع�سار  الهيكلة  اإعادة  الدولية لأخ�سائيي  الرابطة  الوثيق مع  بالتعاون 
وا�ستف���اد امل�س���روع م���ن م�سورة خرباء الإن�سول اأثناء جميع مراحل الأعمال التح�سريية. وعلوة 
م���ت اللجن���ة ياء )املعنية بالإع�س���ار( التابعة لق�سم قان���ون الأعمال التجارية يف  عل���ى ذل���ك, قدَّ

القانون. �سياغة  اأثناء  ال�ست�ساريَة  امل�ساعدَة  املحامني  لنقابات  الدولية  الرابطة 

ر الأون�سي���رتال ال�سطلع باأعمال ب�س���اأن الإع�سار عرب احلدود, عقدت مع  13- وقب���ل اأن تق���رِّ
الإن�س���ول ملتقي���ني دولي���ني للممار�س���ني القانونيني املعنيني ب�سوؤون الإع�س���ار والق�ساة وامل�سوؤولني 

.136 الرقم  الأوروبية,  املعاهدات  )2( جمموعة 

.1950 الرقم   ,86 املجلد  املعاهدات,  الأمم, جمموعة  )3( ع�سبة 

)4( الوثيقت���ان متاحتان على املوقع التايل www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/396/1522.html )اطلع 

.)2013 اآب/اأغ�سط�ض   1 مرة يف  لآخر  املوقع  على 
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امللتقيني  النا�سئ عن هذين  القرتاح  وكان مفاد  اأخرى.)5(  احلكوميني وممثلي قطاعات مهتمة 
اأن���ه ينبغ���ي اأن يقت�س���ر العم���ل الذي ت�سطل���ع به الأون�سيرتال على حتقي���ق هدف حمدود ولكنه 
مفي���د وه���و تي�س���ري التعاون الق�سائي واإتاحة �سبل الو�سول اإىل املحاكم ملمثلي الإع�سار الأجانب 

الأجنبية. الإع�سار  باإجراءات  والعرتاف 
رت الأون�سيرتال يف عام 1995 اإعداد �سك قانوين يتعلق بالإع�سار عرب احلدود,  14- وعندما قرَّ
عهدت مبهمة القيام بهذا العمل اإىل الفريق العامل املعني بقانون الإع�سار, وهو اإحدى الهيئات 
�ض الفريق العامل اأربع دورات كل منها ملدة اأ�سبوعني  الفرعية التابعة للأون�سيرتال.)6( وقد خ�سّ

امل�سروع.)7( هذا  للعمل يف 
15- ويف اآذار/مار�ض 1997, عقد اجتماع دويل اآخر للممار�سني القانونيني بغية مناق�سة م�سروع 
الن�����ض ب�سيغت����ه الت����ي اأعدها الفريق العامل. وقد ارتاأى امل�ساركون يف الجتماع )وكان معظمهم 
م����ن الق�س����اة وامل�سوؤول����ني الإداريني الق�سائيني وامل�سوؤولني احلكومي����ني( ب�سفة عامة اأنَّ القانون 

احلدود.)8( الإع�سار عرب  ق�سايا  معاجلة  هامًا يف  ا�سرتاعه حت�سنًا  عند  �سيحقق  النموذجي 
الثلثني للأون�سيرتال,  الدورة  اأثناء  الن�ض  ب�ساأن م�سروع  النهائية  املفاو�سات  اأجريت  16- ثم 
التي عقدت يف فيينا من 12 اإىل 30 اأيار/مايو 1997. واعتمدت الأون�سيرتال القانون النموذجي 
بتواف���ق الآراء يف 30 اأيار/ماي���و 1997.)9( وق���د �س���ارك يف م���داولت اللجن���ة والفري���ق العامل, 
بالإ�ساف���ة اإىل ال����36 دول���ًة ع�س���وًا يف الأون�سيرتال, ممثلو 40 دول���ة ب�سفة مراقب و13 منظمة 
دولي���ة. وبع���د ذل���ك, اعتمدت اجلمعية العامة الق���رار 158/52 املوؤرخ 15 كانون الأول/دي�سمرب 
القانون  اأعربت فيه عن تقديرها للأون�سيرتال لنتهائها من و�سع  1997 )انظر املرفق(, الذي 

اإياه. واعتمادها  النموذجي 
)5( كان امللتقى الأول هو امللتقى امل�سرتك بني الأون�سيرتال والرابطة الدولية لأخ�سائيي اإعادة الهيكلة  والإع�سار 

والإفل����ض )الإن�س���ول( ب�س���اأن الإع�س���ار عرب احلدود )فيين���ا, 17 اإىل 19 ني�سان/اأبري���ل 1994( )للطلع على تقرير 
امللتق���ى انظ���ر الوثيق���ة A/CN.9/398 واملوق���ع http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html؛ 
International Insolvency Review, Special Conference Issue, vol. 4, 1995؛ وللطلع  وللطلع على وقائع امللتقى, انظر 
عل���ى اآراء الأون�سي���رتال ب�س���اأن امللتق���ى, انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة, ال���دورة التا�سعة والأربعون, امللحق رقم 
A/49/17( 17(, الفق���رات 215-222(. اأم���ا امللتق���ى الث���اين, الذي نظم ل�ستجلء اآراء الق�ساة, فكان امللتقى الق�سائي 
على  اآذار/مار�ض 1995( )للطلع  و23   22 )تورنتو,  الإع�سار عرب احلدود  ب�ساأن  والإن�سول  الأون�سيرتال  بني  امل�سرتك 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_ واملوق���ع A/CN.9/413 تقري���ر امللتق���ى الق�سائي, انظر الوثيقة
insolvency.html؛ وللط���لع عل���ى اآراء الأون�سي���رتال ب�س���اأن امللتق���ى الق�سائي, انظر الوثائق الر�سمي���ة للجمعية العامة, 

.)393-382 الفقرات   ,)A/50/17(  17 رقم  امللحق  اخلم�سون,  الدورة 
و393.  392 الفقرتان   ,)A/50/17( 17 رقم  امللحق  اخلم�سون,  الدورة  العامة,  للجمعية  الر�سمية  )6( الوثائق 

)7( للطلع على تقارير الفريق العامل, انظر ما يلي: بالن�سبة للدورة الثامنة ع�سرة )فيينا, 30 ت�سرين الأول/

اأكتوبر اإىل 10 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995(, الوثيقة A/CN.9/419 وCorr.1؛ وللدورة التا�سعة ع�سرة )نيويورك, 1 اإىل 12 
A/CN.9/422؛ وللدورة الع�سرين )فيينا, 7 اإىل 18 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1996(, الوثيقة  ني�سان/اأبريل 1996(, الوثيقة 
A/CN.9/433؛ ولل���دورة احلادي���ة والع�سري���ن )نيوي���ورك, 20 اإىل 31 كانون الثاين/يناي���ر 1997(, الوثيقة A/CN.9/435؛ 

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups.html التايل:  املوقع  على  متاحة  الوثائق  هذه  وجميع 
)8( عق���د امللتق���ى الق�سائ���ي الث���اين املتع���دد اجلن�سي���ات وامل�سرتك ب���ني الأون�سي���رتال والإن�سول ب�س���اأن الإع�سار 

ع���رب احل���دود يف ني���و اأورلين ���ز يوم���ي 22 و23 اآذار/مار����ض 1997. وي���رد عر����ض موج���ز لأعم���ال امللتق���ى يف تقري���ر 
الأون�سي���رتال ع���ن اأعم���ال دورته���ا الثلثني )فيين���ا, 12 اإىل 30 اأيار/مايو 1997( )الوثائ���ق الر�سمية للجمعية العامة, 
 ال���دورة الثاني���ة واخلم�س���ون, امللح���ق رق���م A/52/17( 17(, الفق���رات 17-22( وتقرير امللتقى مت���اح على املوقع التايل:

.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html

)9( للط���لع عل���ى املناق�س���ة, انظر تقري���ر الأون�سيرتال عن اأعمال دورتها الثلث���ني )الوثائق الر�سمية للجمعية 

.)225-12 الفقرات   ,)A/52/17( 17 رقم  امللحق  واخلم�سون,  الثانية  الدورة  العامة, 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html
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والتف�سري ال�سرتاع  دليل  ثانياً- الغر�ض من 

17- راأت الأون�سي���رتال اأنَّ القان���ون النموذج���ي �س���وف يكون اأداة اأكرث فعالية اإذا كان م�سفوعا 
هة يف املقام الأول اإىل الفروع  مبعلومات خلفية واإي�ساحية. ويف حني اأنَّ تلك املعلومات �ستكون موجَّ
عني الذين يقومون باإعداد التنقيحات الت�سريعية اللزمة, فاإّنها  التنفيذية للحكومات واإىل امل�سرِّ
رة مفي���دة اإىل امل�سوؤولني عن تف�سري القان���ون النموذجي وتطبيقه,  م اأي�س���ًا نظ���رة متب�سّ �ستق���دِّ
كالق�س���اة)10( وغريه���م م���ن م�ستعمل���ي ن�ض القانون مثل املمار�س���ني واجلامعيني. كما ميكن اأن 
ت�ساعد هذه املعلومات الدول على النظر يف الأحكام التي ينبغي تغيريها, اإن وجدت, لكي تتلءم 

اخلا�سة. الوطنية  الظروف  مع 

ت الأمان���ة دليل ال�سرتاع هذا امتثال لطل���ب الأون�سيرتال ال�سادر عند اختتام  18- وق���د اأع���دَّ
دورته���ا الثلث���ني يف ع���ام 1997. وهو ي�ستند اإىل املداولت التي اأجرتها اللجنة والقرارات التي 
اتخذتها يف تلك الدورة,)11( التي اعتمد فيها القانون النموذجي, كما ي�ستند اإىل مداولت الفريق 
العام���ل املعن���ي بقان���ون الإع�سار, الذي قام بالأعم���ال التح�سريية. وبناء على طلب الأون�سيرتال 
اإ�سافية ب�ساأن تف�سري  اإر�سادات  اإدراج  نمُقح الدليل بغية  الثالثة والأربعني )2010()12(  يف دورتها 
وتطبي���ق جوان���ب خمت���ارة م���ن القانون النموذجي تتعلق ب� "مركز امل�سال���ح الرئي�سية". وت�ستند 
التنقيح���ات اإىل م���داولت الفري���ق العامل اخلام�ض )املعني بقانون الإع�سار( يف دوراته التا�سعة 
والثلثني )2010( والأربعني )2011( واحلادية والأربعني )2012( والثانية والأربعني )2012( 
والثالث���ة والأربع���ني )2013(, وكذل���ك مداولت اللجنة يف دورتها ال�ساد�سة والأربعني )2013(, 
النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  وتف�سري  ا�سرتاع  "دليل  بو�سفها  التنقيحات  تلك  اللجنة  واعتمدت 

.2013 18 متوز/يوليه  احلدود" يف  الإع�سار عرب  ب�ساأن 

القوانني بني  للتوفيق  كو�سيلة  النموذجي  ثالثاً- القانون 

19- القان���ون النموذج���ي ه���و ن�ض ت�سريعي تو�سى الدول بدجمه يف قوانينها الوطنية. وخلفا 
للتفاقي���ة الدولي���ة, ل يتطل���ب القانون النموذجي من الدولة التي ت�سرتعه اإ�سعار الأمم املتحدة 

اأي�سا. هي  ا�سرتعته  تكون  قد  التي  الأخرى  الدول  اأو 

اأو اأيِّ �سلطة  اأو �سخ�سًا اآخر يمُعنيَّ ملمار�سة �سلحيات ق�سائية  "الق�ساة" موظفًا ق�سائيًا  )10( قد ي�سمل م�سطلح 

النموذجي[. القانون  ت�سرتع  ]التي  الإع�سار  ب�ساأن  املحلية  القوانني  ق�سائي مبقت�سى  اخت�سا�ض  لديها  اأخرى  خمت�سة 
الفقرة 220.  ,)A/52/17( 17 رقم  امللحق  واخلم�سون,  الثانية  الدورة  العامة,  للجمعية  الر�سمية  )11( الوثائق 

.259 الفقرة   ,)A/65/17( 17 رقم  امللحق  وال�ستون,  اخلام�سة  الدورة  العامة,  للجمعية  الر�سمية  )12( الوثائق 
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النموذجي القانون  األف- مرونة 

20- ق���د تلج���اأ الدول���ة, عند دمج ن�ض القان���ون النموذجي يف نظامها القانوين, اإىل تعديل اأو 
ا يف حالة التفاقية, فاإنَّ اإمكانية جلوء الدول الأطراف اإىل اإدخال  ا�ستبع���اد بع����ض اأحكام���ه. اأمَّ
اأ�سيق من ذلك بكثري؛  "حتفظات"( تكون  اإليها عادة با�سم  تغيريات على الن�ض املوحد )ي�سار 
ا اإىل حظر التحفظات كليًا اأو  فف���ي بع����ض اتفاقي���ات القانون التج���اري خ�سو�سًا, يمُعمد عادًة اإمَّ
اأيِّ قانون منوذجي مرغوب فيها بوجه  لة يف  اإىل ال�سماح بتحّفظات معّينة فقط. واملرونة املتاأ�سّ
���ح فيها اأن ترغ���ب الدولة يف اإجراء تعدي���لت خمتلفة على  خا����ض يف تل���ك احل���الت الت���ي يرجَّ
الن����ض املوح���د قب���ل اأن تكون على ا�ستعداد ل�سرتاعه قانونًا وطنيًا. وقد يكون بع�ض التعديلت 
متوقع���ًا ول �سيم���ا عندم���ا يكون الن�ض املوحد وثيق ال�سلة بالنظام الق�سائي والنظام الإجرائي 
الوطنيني )وهو ما ينطبق على قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود(. بيد 
اأن  ق ودرجة التيقن من هذا التوفيق من املرّجح  قَّ اأنَّ درجة التوفيق التي حتمُ اأي�سا  اأنَّ هذا يعني 
تك���ون اأدن���ى يف حال���ة القان���ون النموذجي منها يف حالة التفاقية. لذلك فاإنَّه بغية حتقيق درجة 
لدى  التغيريات  اأقل قدر ممكن من  بالقت�سار على  الدول  تمُو�سى  واليقني,  التوافق  ر�سية من  ممُ

القانونية. نظمها  النموذجي يف  الأون�سيرتال  قانون  دمج 

املوجودة الوطنية  القوانني  مع  يتوافق  باء- قانون منوذجي 

21- الق�سد من القانون النموذجي, بنطاقه املق�سور على بع�ض اجلوانب الإجرائية يف حالت 
الإع�س���ار ع���رب احل���دود, ه���و اأن يوؤخذ به باعتباره جزءا ل يتجزاأ من قانون الإع�سار املعمول به 

عّدة: بطرائق  ذلك  ويتجلى  امل�سرتعة.  الدولة  يف 

)اأ( اأنَّ مق���دار امل�سطلح���ات القانوني���ة اجلدي���دة الت���ي ميك���ن اأن ي�سيفه���ا القان���ون 
النموذج���ي اإىل القان���ون القائ���م حمدود. فامل�سطلحات القانونية اجلديدة خا�سة بال�سياق عرب 
احلدودي, مثل "الإجراء الأجنبي" و"املمثل الأجنبي". ومن غري املرجح اأن تت�سارب امل�سطلحات 
امل�ستخدم���ة يف القان���ون النموذج���ي مع امل�سطلحات امل�ستخدمة يف القانون القائم. وعلوة على 
ذل���ك فاإّن���ه حي���ث يحتمل اأن يتباين التعبري امل�ستخدم من بلد اإىل بلد يعمد القانون النموذجي, 
عو�س���ا ع���ن ا�ستخ���دام م�سطل���ح معني, اإىل بي���ان معنى امل�سطلح باأحرف مائل���ة داخل اأقوا�ض 
املنا�سب؛ امل�سطلح  ا�ستخدام  اإىل  الوطنية  القوانني  القائمني ب�سياغة ن�سو�ض  ودعوة  معقوفة, 

)ب(  اأنَّ القان���ون النموذج���ي يتي���ح لل���دول امل�سرتع���ة اإمكانية املواءم���ة بني النت�ساف 
النا�س���ئ ع���ن الع���رتاف باإجراء اأجنبي والنت�س���اف املتاح يف اإجراء م�سابه يف القانون الوطني 

20(؛ )املادة 

اأو موا�سلة  اأجنبية ل مينع الدائنني املحليني من مبا�سرة  باإجراءات  اأنَّ العرتاف  )ج(  
28(؛ )املادة  امل�سرتعة  الدولة  اإع�سار جماعية يف  اإجراءات 
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)د(  اأنَّ النت�س���اف املت���اح ملمث���ل اأجنبي يك���ون رهنًا بحماية الدائنني املحليني وغريهم 
النت�ساف رهنا  يكون  لها؛ كما  اأ�سرار ل داعي  املدين, من  املعنيني, مبن فيهم  الأ�سخا�ض  من 
بالمتث���ال للمقت�سي���ات الإجرائي���ة يف الدول���ة امل�سرتع���ة, وكذلك ا�سرتاطات الإ�سع���ار الواجبة 

19(؛ املادة  من   2 والفقرة   22 )املادة  التطبيق 

)ه����(  اأنَّ القان���ون النموذج���ي ي�ستبق���ي اإمكاني���ة ا�ستبع���اد اأو تقيي���د اأي ت�س���رف يكون 
ل�سال���ح الإج���راء الأجنب���ي, مبا يف ذل���ك العرتاف بالإجراء, على اأ�سا����ض مراعاة العتبارات 
 العلي���ا لل�سيا�س���ة العام���ة, واإن كان م���ن املتوق���ع اأن يك���ون ال�ستثن���اء مبقت�س���ى ال�سيا�سة العامة 

)املادة 6(؛ نادرا 

)و(   اأنَّ القان���ون النموذج���ي م�س���وغ يف �س���كل ت�سريع منوذج���ي يت�سم باملرونة ويراعي 
النه���وج املختلف���ة املتَّبع���ة يف قوانني الإع�س���ار الوطنية وكذلك امليول املتباين���ة لدى الدول ب�ساأن 

.)27-25 )املواد  الإع�سار  �سوؤون  والتن�سيق يف  التعاون 

���ي باملرون���ة يف التوفيق بني القان���ون النموذجي والنظام القانوين يف الدولة  22- وينبغ���ي التحلِّ
الفقرتني  الوحدة يف تف�سريه )انظر  الواجب ل�سرورة احلفاظ على  اإيلء العتبار  امل�سرتعة مع 
106 و107 اأدن���اه( وكذل���ك للمناف���ع العائدة على الدول���ة امل�سرتعة من اعتماد ممار�سات دولية 
حديثة ومقبولة ب�سفة عامة يف �سوؤون الإع�سار. ومن ثم فاإنَّ من امل�ست�سوب تقليل حالت احليد 
بقدر  �سّفافة  الوطنية  القوانني  ي�ساعد ذلك على جعل  و�سوف  اأدنى حد.  اإىل  املوحد  الن�ض  عن 
الإم���كان بالن�سب���ة للم�ستخدم���ني الأجان���ب )انظر اأي�سا الفقرت���ني 20 و21 اأعله(. ومن مزايا 
التوحيد وال�سفافية م�ساعدة الدول امل�سرتعة على تو�سيح اأ�سا�ض القانون الوطني ب�ساأن الإع�سار 

الإع�سار. �سوؤون  اأخرى يف  دول  تعاون  على  واحل�سول  احلدود  عرب 

23- واإذا ق���ررت الدول���ة امل�سرتع���ة اإدراج اأح���كام القانون النموذج���ي يف قانون وطني موجود 
خا����ض بالإع�س���ار, ف�سيتع���ني تعدي���ل عن���وان الأح���كام امل�سرتعة تبع���ًا لذل���ك واأن ي�ستعا�ض عن 
 عب���ارة "قان���ون", ال���واردة يف عن���وان القان���ون النموذج���ي ويف موا�س���ع خمتلف���ة م���ن ن�س���ه, 

امللئمة. بالعبارة 

النموذجي للقانون  الرئي�سية  رابعاً- ال�سمات 

دت خ���لل الدرا�سات  دِّ ���ز ن����ض القان���ون النموذج���ي عل���ى اأربعة عنا�س���ر رئي�سية حمُ 24- يركِّ
وامل�ساورات التي جرت يف مطلع الت�سعينيات قبل التفاو�ض ب�ساأن القانون النموذجي, باعتبارها 

التالية: وهي  عليها,  دويل  اتفاق  اإىل  ل  التو�سُّ املحتمل  من  جمالت 

)اأ( تي�س���ري �سب���ل و�س���ول ممثلي اإج���راءات الإع�سار الأجنبي���ة والدائنني اإىل املحاكم 
اأخرى؛ اأماكن  من  امل�ساعدة  بالتما�ض  املحلية  الإجراءات  ملمثلي  وال�سماح  املحلية 
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اأجنبية؛  ت�سدرها حماكم  التي  الأوامر  ببع�ض  العرتاف  )ب(  
الأجنبية؛ الإجراءات  للم�ساعدة يف  انت�ساف  �سبل  )ج(   توفري 

)د(    تي�س���ري التع���اون ب���ني حماكم الدول مو�سع موج���ودات املدين وتن�سيق الإجراءات 
املتزامنة.

املحاكم اإىل  الو�سول  �سبل  األف-  

25- تتناول الأحكام املتعلقة ب�سبل الو�سول اإىل املحاكم جوانب الإع�سار عرب احلدود يف الداخل 
واخلارج على ال�سواء. وفيما يتعلق بجوانب الإع�سار يف اخلارج تخّول املادة 5 ال�سخ�ض املعني اأو 
امل�سرتعة )ي�سار  الدولة  قانون  الت�سفية مبقت�سى  اأو  التنظيم  اإعادة  باإدارة عملية  املعنية  الهيئة 
اإليه مبمثل الإع�سار()13( بالت�سّرف يف دولة اأجنبية )املادة 5( بالنيابة عن الإجراءات املحلية. 
امل�سرتعة,  الدولة  الذي يقدم طلبًا يف  الأجنبي,  املمثل  يتمّتع  الداخل,  بالطلبات يف  يتعلق  وفيما 
باحلق يف الو�سول املبا�سر اإىل املحاكم يف الدولة امل�سرتعة )املادة 9(؛ وله احلق يف طلب البدء 
يف اإج���راء حمل���ي يف الدول���ة امل�سرتعة بال�سروط ال�سارية يف تلك الدولة )املادة 11(؛ وله احلق 
نيِّ فيه ممثل  م طلبًا اإىل املحكمة للح�سول على العرتاف بالإجراء الأجنبي الذي عمُ يف اأن يقدِّ
)امل���ادة 15(. ول���ه احل���ق, بعد العرتاف, يف امل�ساركة يف الإجراءات املتعلقة بالإع�سار اجلارية 
يف الدول���ة امل�سرتع���ة مبقت�س���ى قان���ون تلك الدولة )املادة 12(؛ وله احلق يف اأن يقيم يف الدولة 
امل�سرتع���ة دع���وى ترم���ي اإىل تف���ادي اأو اإبطال الأفعال ال�سارة بالدائنني )املادة 23(؛ وله احلق 

.)24 )املادة  فيها  املدين طرفًا  يكون  اإجراءات حملية  اأي  يتدخل يف  اأن  يف 

26- ول يعني متتع املمثل الأجنبي باحلق يف تقدمي طلب اإىل حماكم الدولة امل�سرتعة خ�سوعه 
هو اأو موجودات املدين واأعماله التجارية الأجنبية للولية الق�سائية للدولة امل�سرتعة لأيِّ غر�ض 

.)10 )املادة  مه  قدَّ الذي  الطلب  اآخر غري 

27- ومم���ا ل���ه اأهمي���ة اأنَّ الدائنني الأجانب لهم احلق ذات���ه الذي يتمّتع به الدائنون املحليون 
.)13 )املادة  فيها  وامل�ساركة  امل�سرتعة  الدولة  اإجراءات يف  للبدء يف 

28- ول ينظم القانون النموذجي, بوجه عام, م�سائل اإ�سعار الأ�سخا�ض املعنيني واإن كانت تلك 
امل�سائل وثيقة ال�سلة بحماية م�ساحلهم. وعلى ذلك فاإّن هذه امل�سائل تخ�سع للقواعد الإجرائية 
د قانون الدولة  اأن يت�سم بع�سها بطابع النظام العام. فمثل �سيحدِّ للدولة امل�سرتعة, التي ميكن 

)13( جت�ّس���د ه���ذه امل�سطلح���ات م���ا ورد يف ن����ض امل���ادة 5 م���ن القان���ون النموذج���ي, وت�ستخ���دم هن���ا حتقيق���ًا 

للت�س���اق م���ع دلي���ل الأون�سي���رتال الت�سريعي لقان���ون الإع�سار, الذي يبنيِّ اأنَّ "ممثل الإع�سار ه���و �سخ�سية اأو هيئة, مبا 
مة, وؤذن لها يف اإج���راءات الإع�سار باإدارة اإعادة تنظيم حوزة الإع�س���ار اأو ت�سفيتها", املقدِّ ن���ة موؤقت���ًا, يمُ  فيه���ا تل���ك املعيَّ

12 )ت(. الفقرة 
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���ه اإىل املدين اأو اإىل �سخ����ض اآخر اأي اإ�سعار بتقدمي طلب  امل�سرتع���ة م���ا اإذا كان ينبغ���ي اأن يوجَّ
الإ�سعار. لتقدمي  الزمنية  والفرتة  اأجنبي,  باإجراء  اعرتاف 

العرتاف باء-  

باإجراءات  طة للعرتاف  مب�سَّ اإجراءات  و�سع  النموذجي  للقانون  الرئي�سية  الأهداف  29- من 
التاأهي���ل الأجنبي���ة ت�ساع���د على تف���ادي امل�سادقات اأو غريها من الإج���راءات امل�ستهلكة للوقت 
���ر ق���درًا م���ن اليقني بخ�سو�ض قرار العرتاف. ول يرمي القانون النموذجي اإىل العرتاف  وتوفِّ
بجمي���ع الإج���راءات الأجنبي���ة املتعلقة بالإع�سار. وتن����ض املادة 17 على اأنَّه, رهنًا باأحكام املادة 
دة يف امل���ادة 2 بخ�سو�ض طبيعة الإج���راء الأجنبي )اأي  6, ويف حال���ة ا�ستيف���اء ال�س���روط املح���دَّ
اأنَّ الإج���راء بطبيع���ة احل���ال, اإج���راء جماعي)14( يقام بغر����ض الت�سفية اأو اإعادة التنظيم حتت 
رقاب���ة املحكم���ة اأو اإ�سرافه���ا( واملمث���ل الأجنب���ي وتق���دمي الأدلة املن�سو�ض عليه���ا يف املادة 15, 
ينبغ���ي للمحكم���ة اأن تع���رتف بالإجراء الأجنبي دون فر����ض �سروط اأخرى. ومما يدعم م�ساألتي 
���ن املحكمة يف الدولة امل�سرتعة  الطل���ب والع���رتاف الفرتا�س���ات الواردة يف املادة 16 التي متكِّ
 م���ن افرتا����ض �سح���ة و�سلحي���ة ال�سهادات والوثائ���ق التي تق�سي امل���ادة 15 با�ست�سدارها من

الأجنبية. الدولة 

ي���ز امل���ادة 6 رف����ض الع���رتاف "اإذا كان وا�سحًا اأنَّ ذلك الإج���راء خمالف لل�سيا�سة  30- وجتمُ
العام���ة" للدول���ة الت���ي يطل���ب فيها العرتاف. وقد يعترب ذلك م�ساألة اأولية ينبغي مراعاتها عند 
تق���دمي طل���ب احل�س���ول على الع���رتاف. ومل جتر اأيُّ حماولة لتعريف مفه���وم ال�سيا�سة العامة 
لأنَّ املفاهي���م تختل���ف باخت���لف ال���دول. غري اأنَّ املق�سود هو تف�س���ري ال�ستثناء على نحو مقيد 
وا�ستخدام املادة 6 يف حالت ا�ستثنائية ومقيدة فقط )انظر الفقرات 101-104(. والختلفات 
يف خمططات الإع�سار ل ت�سّوغ بذاتها اخللو�ض اإىل ا�ستنتاج مفاده اأنَّ اإنفاذ قانون اإحدى الدول 

اأخرى. لدولة  العامة  لل�سيا�سة  انتهاكا  ميّثل 

اأو غ���ري رئي�س���ي )الفق���رة 2  بالإج���راء الأجنب���ي كاإج���راء رئي�س���ي  31- وينبغ���ي الع���رتاف 
م���ن امل���ادة 17(. والإج���راء الرئي�س���ي ه���و الإج���راء ال���ذي يج���ري يف الدولة الت���ي يكون مركز 
امل�سال���ح الرئي�سي���ة للمدي���ن قائم���ا فيها بتاريخ ب���دء الإجراء الأجنبي )انظ���ر الفقرات 157-

160 املتعلق���ة بالتوقي���ت(. وم���ن حي���ث املبداأ, يتوقع م���ن الإجراء الرئي�س���ي اأن يتوىل امل�سوؤولية 
الرئي�سي���ة ع���ن اإدارة اإع�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 اإج���راءات التن�سيق امللئم���ة للوف���اء بالحتياجات 
املحلي���ة. ول يق���دم القان���ون النموذجي تعريفًا ملفه���وم مركز امل�سالح الرئي�سية, غري اأنَّه ي�ستند 

اجلماعي. الإجراء  ماهية  ملعرفة  اأدناه   72 اإىل   69 الفقرات  )14( انظر 
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���ل اأو حمل الإقامة املعت���ادة للمدين )الفقرة 3   اإىل افرتا����ض اأنَّ ه���ذا املرك���ز ه���و املكتب امل�سجَّ
.)16 املادة  من 

للمدين فيها موؤ�س�سة.  الرئي�سي فهو الإجراء الذي يجري يف دولة يكون  ا الإجراء غري  32- اأمَّ
ع���ّرف املوؤ�س�س���ة عل���ى اأنها "اأيُّ مكان عملي���ات يقوم فيه املدين بن�ساط اقت�سادي غري عار�ض  وتمُ
ا الإجراءات  بوا�سط���ة و�سائ���ل ب�سري���ة و�سلع اأو خدمات" )الفقرة الفرعية )و( من املادة 2(. اأمَّ
التي تبداأ على اأ�سا�ض خمتلف, مثل وجود املوجودات, ولي�ض مركز امل�سالح الرئي�سية اأو املوؤ�س�سة, 
مو�سوع   85 اإىل   81 الفقرات  وتتناول  النموذجي.  القانون  اإطار  بها يف  للعرتاف  اأهًل  فلي�ست 

التف�سيل. من  الرئي�سية مبزيد  وغري  الرئي�سية  الإجراءات 

33- وت�سليمًا باأنه قد يمُكت�سف يف وقت لحق اأنَّ اأ�سباب العرتاف بالإجراءات مل تكن موجودة 
الأمر  تعديل  ين�ض على  النموذجي  القانون  فاإنَّ  تعد موجودة,  اأو مل  ت  تغريَّ اأنها  اأو  وقت منحه, 

.)17 املادة  من   4 )الفقرة  اإنهائه  اأو  بالعرتاف 

34- وينط���وي الع���رتاف بالإج���راءات الأجنبي���ة مبقت�سى القانون النموذج���ي على عدة اآثار. 
وم���ن اأبرزه���ا النت�س���اف املمنوح مل�ساعدة الإجراء الأجنبي )املادتان 20 و21(, كما اأنَّ للممثل 
 الأجنبي, كما ذكر اآنفًا, �سلحية امل�ساركة يف اأيِّ اإجراء اإع�سار حملي متعلق باملدين )املادة 13(,

اإجراء يكون  اأيِّ  ل يف  التدخُّ له  ال�سابقة )املادة 23(, ويجوز  اإجراء لإبطال املعاملت  والبدء يف 
.)24 )املادة  فيه  املدين طرفا 

النت�ساف جيم-  

التي تعترب �سرورية  اأنَّ �سبل النت�ساف  النموذجي مفاده  للقانون  هناك مبداأ رئي�سي   -35
مة وعادلة ينبغي اأن تتاح مل�ساعدة الإجراءات  لتي�سري اإجراءات اإع�سار عرب احلدود ب�سورة منظَّ
د القانون النموذجي �سبل  الأجنبية, �سواء ب�سكل موؤقت اأو نتيجة للعرتاف بها. وبناًء عليه, يحدِّ
النت�س���اف املتاح���ة يف كلت���ا احلالتني. وعلى هذا النحو, فاإنه ل يمُدِخل بال�سرورة نتائج القانون 
ق على الإجراء الأجنبي �سبل النت�ساف  يمُطبِّ الأجنبي يف نظام الإع�سار يف الدولة امل�سرتعة ول 
اأنَّه ميكن, على النحو املبنيَّ اأعله, مواءمة �سبيل  املتاحة مبقت�سى قانون الدولة امل�سرتعة. غري 
النت�ساف النا�سئ عن العرتاف باإجراء اأجنبي مع �سبيل النت�ساف املتاح يف الإجراء امل�سابه 

.)20 )املادة  امل�سرتعة  الدولة  قانون  يبداأ مبقت�سى  الذي 

ويت���اح النت�س���اف املوؤق���ت ح�س���ب تقدي���ر املحكمة يف الفرتة املمت���دة بني تقدمي طلب   -36
دة من  احل�س���ول عل���ى الع���رتاف والب���ت يف ه���ذا الطل���ب )امل���ادة 19(؛ وهناك اأ�س���كال حمدَّ
الرئي�سية )املادة 20(؛ والنت�ساف ح�سب تقدير  بالإجراءات  النت�ساف متاحة لدى العرتاف 



قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود مع دليل ال�سرتاع والتف�سري   30

بعد العرتاف )املادة 21(.  ال�سواء  الرئي�سية على  الرئي�سية وغري  الإجراءات  املحكمة متاح يف 
النت�ساف  �سبيل  اإىل  اإ�سافة  التقديري  النت�ساف  �سبيل  نح  الرئي�سية, ميمُ الإجراءات  حالة  ويف 
املت���اح ل���دى الع���رتاف. وقد تتوفر م�ساعدة اإ�سافية مبقت�س���ى قوانني اأخرى من قوانني الدولة 

.)7 املادة  )انظر  امل�سرتعة 

"رئي�سي"  اأجنبي  باإجراء  العرتاف  لدى  الذي مينح  للنت�ساف  الرئي�سية  العنا�سر  37- ومن 
اإجراءات الإنفاذ املتعلقة مبوجودات  اأو وقف  وقف دعاوى فرادى الدائنني املرفوعة على املدين 
وهذا  املادة 20(.  1 من  )الفقرة  بعبء  اإثقالها  اأو  نقل موجوداته  املدين يف  وتعليق حق  املدين, 
ا يرتّتب���ان تلقائيا على العرتاف  الوق���ف اأو التعلي���ق "اإلزام���ي" )اأو "تلقائ���ي"( مبعن���ى اأنهما اإمَّ
���ا اأن تك���ون املحكمة, يف الدول التي يلزم فيه���ا اأمر حمكمة للوقف  باإج���راء اأجنب���ي رئي�س���ي واإمَّ
اأو التعلي���ق, ملزم���ًة باإ�س���دار الأمر املنا�س���ب. ووقف الدعاوى اأو وقف اإجراءات الإنفاذ �سروري 
ا  لإتاح���ة "مهل���ة" ريثم���ا تتخذ التدابري امللئمة لإعادة تنظيم موجودات املدين اأو لت�سفيتها. اأمَّ
تعليق نقل املوجودات فهو �سروري لأنَّ الكيانات املدينة املتعددة اجلن�سيات ت�ستطيع, يف النظام 
القت�س���ادي الع�س���ري املع���ومل, اأن تنق���ل النقود والأملك ب�سرعة ع���رب احلدود. فهذا التاأجيل 
ال�سريع ال�سروري  "التجميد"  الإلزامي املرتتب على العرتاف بالإجراء الأجنبي الرئي�سي يتيح 
ملنع الحتيال وحلماية امل�سالح امل�سروعة للأطراف املعنية ريثما تتاح الفر�سة للمحكمة لإ�سعار 

الو�سع. وتقييم  املعنيني  جميع 

38- اأما ال�ستثناءات والقيود على نطاق الوقف والتعليق )مثل ال�ستثناءات اخلا�سة باملطالبات 
واإنفاذ  الديون,  ومقا�سة  لأعماله,  العادي  ال�سياق  املدين يف  يوؤديها  التي  واملدفوعات  امل�سمونة, 
د مبوجب الأحكام  احلق���وق العيني���ة( واإمكاني���ة تعدي���ل الوق���ف اأو التعلي���ق اأو اإنهائه, فهي حت���دَّ
ال�سارية على تدابري الوقف والتعليق املماثلة يف اإجراءات الإع�سار املتخذة مبوجب قوانني الدولة 

.)20 املادة  من   2 )الفقرة  امل�سرتعة 

ل  39- وفيم���ا يخ����ض النت�س���اف املوؤق���ت والتقديري, ميكن اأن تفر�ض املحكم���ة �سروطًا وتعدِّ
النت�س���اف اأو تنهي���ه حماي���ًة مل�سال���ح الدائن���ني وغريه���م م���ن الأ�سخا�ض املعني���ني املت�سررين 

.)22 )املادة  ب�ساأنه  اأمر  �سدر  الذي  بالنت�ساف 

والتن�سيق دال- التعاون 

التعاون

40- ميّك���ن القان���ون النموذج���ي املحاك���م �سراحًة من التعاون يف املج���الت التي يحكمها ومن 
الأجانب وفيما  بالتعاون بني املحاكم واملمّثلني  ياأذن  الأجنبية. كما  الت�سال مبا�سرًة بنظرياتها 
بني املمّثلني الأجانب. ول يتوقف التعاون على العرتاف, ولذلك ميكن اأن يتم يف مرحلة مبكرة 
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 وقبل تقدمي طلب العرتاف. ومبا اأنَّ مواد الف�سل 4 تنطبق على امل�سائل امل�سار اإليها يف املادة 1, 
مة يف الدولة امل�سرتعة وح�سب, بل  ف���اإنَّ التع���اون مت���اح لي�ض فيما يتعلق بطلبات امل�ساع���دة املقدَّ
مة يف اإطار الإجراءات املقامة يف الدولة امل�سرتعة ب�ساأن تقدمي  اأي�سا فيما يتعلق بالطلبات املقدَّ
امل�ساع���دة يف اأماك���ن اأخ���رى )انظ���ر اأي�سا املادة 5(. كما اأنَّ التعاون ل يقت�سر على الإجراءات 
الأجنبي���ة باملعن���ى املق�س���ود يف الفق���رة الفرعية )اأ( من املادة 2, التي من �ساأنها اأن تكون اأهًل 
اأن  اأو غري رئي�سية(, ولذلك ميكن  اإجراءات رئي�سية  اأنها  املادة 17 )اأي  بها مبوجب  للعرتاف 
وتناق�ض  موجودات.  وجود  اأ�سا�ض  على  تمُ�ستهل  التي  بالإجراءات  يتعلق  فيما  متاحا  التعاون  يكون 

ل. مف�سَّ ب�سكل  التعاون  هذا   223 اإىل   209 الفقرات 

41- واإدراكا لأنَّ فك���رة التع���اون ق���د ل تك���ون ماألوفة عند كثري م���ن الق�ساة وممثلي الإع�سار, 
ت���ورد امل���ادة 27 م���ن القان���ون النموذج���ي و�سائ���ل ممكنة للتع���اون. ويناق�ض دلي���ل الأون�سيرتال 
ع,  العمل���ي ب�س���اأن التع���اون يف جم���ال الإع�سار ع���رب احلدود)15( ه���ذه امل�سائل با�ستفا�س���ة وتو�سُّ
 وه���و يجم���ع اأي�س���ا املمار�س���ات واخل���ربات املتعلق���ة با�ستخ���دام اتفاقات الإع�س���ار عرب احلدود 

عليها. والتفاو�ض 

املتزامنة الإجراءات  تن�سيق 

42- تتناول عدة اأحكام من القانون النموذجي تن�سيق الإجراءات املتزامنة وترمي اإىل ت�سجيع 
وجه. على خري  الإجراءات  تلك  اأهداف  ق  قرارات حتقِّ اتخاذ 

43- ول يح���ول الع���رتاف بالإج���راءات الرئي�سي���ة الأجنبي���ة دون ب���دء الإج���راءات املحلية يف 
الدولة ل ينهي العرتاف  تلك  الإجراءات املحلية يف  اأنَّ بدء  امل�سرتعة )املادة 28(, كما  الدولة 

اأخرى. اأجنبية  باإجراءات  العرتاف  ول مينع  بالفعل  املمنوح  الأجنبية  بالإجراءات 

44- وتتن���اول امل���ادة 29 ت�سوي���ة �سبل النت�ساف املتاحة يف حالت الإجراءات املتزامنة. ويقوم 
املب���داأ الأ�سا�س���ي عل���ى �سرورة ات�ساق �سبيل النت�ساف املمنوح للإجراء الأجنبي املعرتف به مع 
�سبي���ل النت�س���اف املمن���وح للإج���راء املحلي, �سواء جرى العرتاف بالإج���راء الأجنبي قبل بدء 
تقدمي  وقت  بالفعل  بداأ  قد  املحلي  الإجراء  كان  اإذا  املثال,  �سبيل  فعلى  بعده.  اأو  املحلي  الإجراء 
طلب العرتاف, فيجب اأن يت�سق �سبيل النت�ساف املمنوح للإجراء الأجنبي مع الإجراء املحلي. 
النت�ساف  ي�سري عليه  فلن  رئي�سي,  اإجراء  اأنَّه  الأجنبي على  بالإجراء  واإذا ما جرى العرتاف 

.20 املادة  العرتاف مبقت�سى  لدى  املتاح  التلقائي 

التايل: املوقع  العملي يف  الدليل  ن�ض  على  الّطلع   )15( ميكن 

. http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html
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���ن املادت���ان 31 و32 و�سائ���ل اإ�سافي���ة لتي�سري التن�سيق. وت�س���ع املادة 31 افرتا�سًا  45- وتت�سمَّ
مف���اده اأنَّ الع���رتاف باإج���راء اأجنبي يعترب دليل كافيا على الإع�سار متى كان الإع�سار �سروريًا 
لب���دء اإج���راء حمل���ي. وتن�س���ئ املادة 32 قاعدة مزج لتفادي احلالت التي قد يقدم فيها الدائن 
مطالبات وت�سّدد له يف اإجراءات اإع�سار متعّددة يف وليات ق�سائية خمتلفة, على نحو قد يجعله 

الدائنني. �سائر  معاملة  من  اأف�سل  معاملة  على  يح�سل 

على حدة مادة  كل  ب�ساأن  خام�ساً- مالحظات 

الديباجة
اله���دف م���ن ه���ذا القان���ون توفري اآليات فعالة ملعاجلة ح���الت الإع�سار عرب احلدود من 

التالية: الأهداف  اأجل حتقيق 
)اأ( التعاون بني املحاكم وال�سلطات املخت�سة الأخرى يف هذه الدولة والدول الأجنبية 

احلدود؛ الإع�سار عرب  بحالت  املعنية 
وال�ستثمار؛ بالتجارة  املتعلقة  القانونية  امل�سائل  التيقن يف  تعزيز  )ب(  

)ج(   اإدارة ح���الت الإع�س���ار ع���رب احلدود اإدارة من�سفة وناجعة بحيث يت�سنى حماية 
املدين؛ ذلك  املعنيني, مبن يف  الأ�سخا�ض  و�سائر  الدائنني  كل  م�سالح 

اأق�سى حد ممكن؛  اإىل  وزيادتها  املدين  اأ�سول  قيمة  )د(   حماية 
)ه����(  تي�س���ري اإنق���اذ املوؤ�س�سات التجارية املتعرثة ماليًا, مم���ا يوّفر احلماية لل�ستثمار 

العمالة. فر�ض  على  ويحافظ 

تبنّي الديباجة باإيجاز اأهداف ال�سيا�سة العامة الأ�سا�سية يف القانون النموذجي. ولي�ض   -46
م بالأح���رى مل�ستعملي القانون  املق�س���ود م���ن الديباج���ة اأن تن�س���ئ حقوق���ًا مو�سوعية, بل اأن تقدِّ

تف�سريه. على  ت�ساعد  واأن  عامًا  توّجهًا  النموذجي 

العامة,  بال�سيا�سة  تتعلق  بيانات  ت�سريعاتها  تاألف ت�سمني ديباجات  التي مل  الدول  ويف   -47
ميكن النظر يف اإدراج بيان الأهداف اإما يف �سلب القانون واإما يف وثيقة منف�سلة, بغية احلفاظ 

القانون. تف�سري  املفيدة يف  الأداة  هذه  على 

"الإع�سار" ا�ستخدام م�سطلح 

مل���ا  خمتلف���ة  مفاهي���م  له���ا  تك���ون  ق���د  املختلف���ة  الق�سائي���ة  الولي���ات  ب���اأنَّ  48- ت�سليم���ًا 
م�سطل���ح النموذج���ي  القان���ون  ف  يع���رِّ مل  الإع�س���ار",  "اإج���راءات  نط���اق  �سم���ن   يق���ع 
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اأنواع  اإىل  النموذجي,  القانون  "الإع�سار", كما جاء يف  "الإع�سار".)16( ومع ذلك ي�سري م�سطلح 
خمتلف���ة م���ن الإج���راءات اجلماعية التي تبداأ فيما يخ�ض املدينني الذين ميرون ب�سائقة مالية 
الفقرتني  مبنيَّ يف  هو  )كما  النموذجي  القانون  اأنَّ  هو  ذلك  وراء  وال�سبب  املع�سرين.  اأو  �سديدة 
23 و24 اأعله( ي�سمل اإجراءات متعلقة باأنواع متباينة من املدينني ويتناول, �سمنها, الإجراءات 
الت���ي ترم���ي اإىل ت�سفي���ة الكيان التجاري املدين اأو اإعادة تنظيمه. واتخاذ اإجراءات ق�سائية اأو 
اإدارية للإنهاء التدريجي لكيان مو�سر, متى كان الغر�ض هو حل هذا الكيان, و�سائر الإجراءات 
الأجنبية التي ل تندرج �سمن الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2, ل تعترب من اإجراءات الإع�سار 
دة, ت�سمل الإنهاء  اأغرا�سًا متعدِّ املندرجة يف نطاق القانون النموذجي. واإذا كان الإجراء يخدم 
التدريج���ي لكي���ان مو�س���ر, ل ين���درج ذلك الإجراء �سمن الفق���رة الفرعية )اأ( من املادة 2 من 

�سديدة. مالية  ب�سائقة  رُّ  مَيمُ اأو  مع�سرًا  املدين  كان  اإذا  اإل  النموذجي  القانون 

49- وين���درج املدين���ون امل�سمول���ون بالقان���ون النموذج���ي عموم���ًا يف نطاق دلي���ل الأون�سيرتال 
الت�سريع���ي لقان���ون الإع�س���ار وبالتايل فاإنهم موؤهلون لبدء اإجراءات الإع�سار وفقًا للتو�سيتني 15 
و16 م���ن الدلي���ل الت�سريع���ي)17( لأنه���م بوجه عام غري قادري���ن اأو لن يقدروا على �سداد ديونهم 

موجوداتهم. قيمة  تتجاوز  املالية  التزاماتهم  لأنَّ  اأو  اأَجلها  ي�ستحق  عندما 

50- ومن اجلدير بامللحظة اأنَّ لعبارة "اإجراءات الإع�سار" يف بع�ض الوليات الق�سائية معنى 
تقني���ًا �سيق���ًا, م���ن حيث اإنه���ا ميكن اأن تقت�سر, مثل, على الإ�س���ارة اإىل الإجراءات اجلماعية 
التي  الإجراءات اجلماعية  اإىل  الإ�سارة  اأو على  اعتباري مماثل,  ب�سخ�ض  اأو  ب�سركة  تتعلق  التي 
اإقامة  النموذجي  القانون  "الإع�سار" يف  تتخذ �سد �سخ�ض طبيعي. ول يق�سد با�ستخدام تعبري 
متيي���ز كه���ذا, لأنَّ القان���ون النموذج���ي معّد لكي ينطبق على الإجراءات ب�سرف النظر عما اإذا 
كان���ت تتعل���ق ب�سخ����ض طبيع���ي اأو ب�سخ�ض اعتباري بو�سفه املدي���ن. واإذا كان يحتمل يف الدولة 
امل�سرتعة اأن تفهم كلمة "الإع�سار" خطاأ على اأنها ت�سري اإىل نوع واحد معنّي من اأنواع الإجراءات 

القانون. ي�سملها  التي  الإجراءات  اإىل  للإ�سارة  اآخر  تعبري  ا�ستخدام  فينبغي  اجلماعية, 

)16( يف�ّس���ر دلي���ل الأون�سي���رتال الت�سريعي لقان���ون الإع�سار "الإع�سار" كالآتي: "عندما يكون املدين عاجزًا عمومًا 

فهي  الإع�سار  اإجراءات  اأما  موجوداته؛  قيمة  املالية  التزاماته  قيمة  تتجاوز  عندما  اأو  ا�ستحقاقها  لدى  ديونه  �سداد  عن 
مة, الفقرتان  "اإجراءات جماعية خا�سعة لإ�سراف ق�سائي ت�ستهدف اإما اإعادة تنظيم الكيان املدين واإما ت�سفيته", املقدِّ

و)�ض(. 12)ق( 
يلي: ما  على  الت�سريعي  الدليل  من  و16   15 التو�سيتان  )17( تن�ض 

15- ينبغ���ي اأن يب���نّي قان���ون الإع�س���ار اأنه ميكن بدء اإج���راءات الإع�سار بناء على طلب املدين, اإذا كان 
يثبت: اأن  املدين  باإمكان 

اأو ة؛  م�ستَحقَّ ت�سبح  عندما  ديونه  دفع  عمومًا عن  عاجزا,  �سيكون  اأو  عاجز,  )اأ( اأنه 
موجوداته. قيمة  تتجاوز  املالية  التزاماته  اأنَّ  )ب(  

اإذا  الدائنني,  اأحد  بناء على طلب  الإع�سار  اإجراءات  اأنه ميكن بدء  الإع�سار  يبنّي قانون  اأن  16- ينبغي 
يلي: ما  اإثبات  اأمكن 

اأو ة,  م�ستَحقَّ ت�سبح  عندما  ديونه  دفع  عمومًا عن  عاجز  املدين  )اأ( اأنَّ 
موجوداته. قيمة  تتجاوز  املدين  التزامات  اأنَّ  )ب(  
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51- غ���ري اأن���ه ي�ست�س���وب, عند الإ�سارة اإىل اإج���راءات الإع�سار الأجنبية, ا�ستخدام ال�سياغة 
ال���واردة يف الفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن املادة 2, بغية عدم ا�ستبعاد العرتاف باإجراءات اأجنبية 

.2 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  �سمولها مبقت�سى  ينبغي 

"الدولة"

"دولة", باملعنى املق�سود يف الديباجة ويف كافة مواد القانون النموذجي, اإىل  52- ت�سري كلمة 
الكي���ان ال���ذي ي�س���رتع القانون النموذجي )"الدولة امل�سرتعة"(. ول ينبغي اأن يفهم منها, مثًل, 
اأنه���ا ت�س���ري اإىل اإح���دى الولي���ات يف بلد ذي نظام احتادي. وللقانون الوطني اأن ي�ستخدم عبارة 

الغر�ض. لهذا  عادة  ت�ستخدم  اأخرى 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

عامة اأحكام  الأول-   الف�سل 
التطبيق 1- نطاق  املادة 

عندما: القانون  هذا  1- ينطبق 
)اأ( تلتم����ض حمكم���ة اأجنبي���ة اأو ممث���ل اأجنبي امل�ساعدة يف ه���ذه الدولة فيما يت�سل 

اأو اأجنبي؛  باإجراء 
)ب(  تلتم����ض امل�ساع���دة يف دول���ة اأجنبي���ة فيما يت�سل باإج���راء يف هذه الدولة مبوجب 

اأو امل�سرتعة[؛  الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج 
)ج( يك���ون ثم���ة اإج���راء اأجنبي واإجراء يف الدول���ة امل�سرتعة جاريني يف اآن واحد ب�ساأن 

اأو امل�سرتعة[؛  الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج  ذاته مبقت�سى  املدين 

النموذجي )اأ( القانون 
.139-136 الفقرات   ,A/52/17

.23-19 الفقرات   ,A/CN.9/422

و5.  4 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.28-22 الفقرات   ,A/CN.9/433

.5 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.100 الفقرة   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
و38.  37 الفقرتان   ,A/CN.9/436

.56-54 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.16-14 الفقرات   ,A/CN.9/738

 ,54 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.103 
و56.  و52-51, 

.23 الفقرة   ,A/CN.9/742

 ,54 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
و56. األف,   و51-51 

.25-21 الفقرات   ,A/CN.9/766
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)د(  يك���ون للدائن���ني اأو لأط���راف معني���ة اأخرى يف دول���ة اأجنبية م�سلحة يف طلب بدء 
اإج���راء يف ه���ذه الدول���ة اأو امل�ساركة في���ه مبقت�سى ]تدرج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار 

امل�سرتعة[. الدولة  يف 

2- ل ينطبق هذا القانون على اإجراء يتعلق ]تدرج اأ�سماء اأي موؤ�س�سات, مثل البنوك و�سركات 
التاأم���ني, تخ�س���ع لنظ���ام خا����ض للإع�سار يف هذه الدولة والتي ت���ود هذه الدولة ا�ستبعادها من 

القانون[. هذا  تطبيق  جمال 

الفقرة 1

الإع�سار عرب احلدود  تن�ساأ يف حالت  التي قد  امل�سائل  اأنواع  املادة 1  الفقرة 1 من  مل  53- جتمُ
م القانون النموذجي حلوًل لها. وهي: )اأ( الطلبات الواردة اإىل الداخل للعرتاف باإجراء  ويقدِّ
اأجنبي؛ )ب( الطلبات املوّجهة اإىل اخلارج من حمكمة اأو من ممثل الإع�سار يف الدولة امل�سرتعة 
للع���رتاف باإج���راء اإع�س���ار بداأ مبوجب قوانني الدولة امل�سرتع���ة؛ )ج( تن�سيق الإجراءات التي 
التي  الإع�سار  اإجراءات  الأجانب يف  الدائنني  م�ساركة  اأكرث؛ )د(  اأو  دولتني  بالتزامن يف  جتري 

امل�سرتعة. الدولة  جتري يف 

54- وتعب���ري "امل�ساع���دة" ال���وارد يف الفقرت���ني الفرعيتني )اأ( و)ب( من الفقرة 1 مق�سود به 
تقدمي طلب من حمكمة  اإطارها  وميكن يف  النموذجي,  القانون  يعاجلها  �ستى  ي�سمل حالت  اأن 
اأو ممث���ل اإع�س���ار يف اإح���دى ال���دول اإىل حمكم���ة اأو ممثل اإع�سار يف دول���ة اأخرى للح�سول على 
امل�ساع���دة يف نط���اق القان���ون النموذج���ي. ويحّدد القان���ون بع�ض اأنواع امل�ساع���دة املتاحة )مثل 
اإىل )و( والفقرة 2  الفرعية 1 )اأ(  املادة 19؛ والفقرات  الفرعيتني 1 )اأ( و)ب( من   الفقرتني 
م���ن امل���ادة 21؛ والفق���رات الفرعي���ة )اأ( اإىل )ه����( م���ن امل���ادة 27(, يف ح���ني اأنَّ هناك اأنواع 
 م�ساعدة ممكنة اأخرى ي�سملها القانون النموذجي ب�سيغة اأو�سع )مثل ال�سيغة الواردة يف الفقرة 

.)21 املادة  من  )ز(   1 الفرعية 

لتنظيم خا�ض( اخلا�سعة  الإع�سار  )اإجراءات   2 الفقرة 
55- �سي���غ القان���ون النموذج���ي من حي���ث املبداأ بحيث ينطبق على اأي اإجراء ي�ستويف ال�سروط 
و�سعه اخلا�ض  اأو  املدين  النظر عن طبيعة  بغ�ض   ,2 املادة  )اأ( من  الفرعية  الفقرة  الواردة يف 
يف اإط���ار القان���ون الوطن���ي. وال�ستثناءات املمكنة الوحي���دة املتوخاة يف ن�ض القانون النموذجي 
نف�س���ه مبّين���ة يف الفق���رة 2 )من جهة اأخ���رى, انظر الفقرة 61 اأدناه, للطلع على العتبارات 

ب�"امل�ستهلكني"(. املتعلقة 

56- وامل�س���ارف اأو �س���ركات التاأم���ني ت�ساق اأمثلة على الكيانات التي قد تقرر الدولة امل�سرتعة 
ا�ستبعاده���ا م���ن نط���اق القان���ون النموذجي. وعادة ما يتمثل �سب���ب ال�ستبعاد يف اأنَّ اإع�سار تلك 
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اإع�سار  اأنَّ  اأو  الأفراد,  تن�ساأ عنه �سرورة خا�سة حلماية م�سالح حيوية لعدد كبري من  الكيانات 
تل���ك الكيان���ات ي�ستوج���ب عادة اإج���راءات فورية وحذرة بوجه خا�ض )مثل لتفادي �سحب مبالغ 
يدار,  الكيانات  الأنواع من  تلك  اإع�سار  فاإنَّ  الأ�سباب  ولتلك  فيها(.  املودعة  الأموال  �سخمة من 

تنظيمية خا�سة. اأحكام  الدول, مبوجب جمموعة  من  كثري  يف 

57- وت�س���ري الفق���رة 2 اإىل اأنَّ الدول���ة امل�سرتع���ة ميك���ن اأن تقّرر ا�ستبع���اد اإع�سار كيانات غري 
امل�س���ارف و�س���ركات التاأم���ني؛ وميك���ن اأن تفعل الدولة ذلك حيث ت�ستوج���ب اعتبارات ال�سيا�سة 
العامة التي ي�ستند اإليها نظام الإع�سار اخلا�ض بتلك الأنواع الأخرى من الكيانات )مثل �سركات 

احلدود. الإع�سار عرب  حلول خا�سة يف حالت  العامة(  املرافق 

58- ولي����ض م���ن امل�ست�س���وب ا�ستبع���اد جميع ح���الت اإع�سار الكيانات املذك���ورة يف الفقرة 2. 
وعل���ى وج���ه اخل�سو����ض, قد ترغب الدولة امل�سرتعة يف اأن تعام���ل, لأغرا�ض العرتاف, اإجراء 
اإع�س���ار اأجنبي���ًا متعلق���ًا مب�سرف اأو ب�سركة تاأمني معامل���ة اإجراء اإع�سار عادي, اإذا كان اإع�سار 
ف���رع الكي���ان الأجنب���ي اأو موجودات���ه يف الدول���ة امل�سرتع���ة غ���ري خا�سع���ني ملجموع���ة الأح���كام 
التنظيمي���ة الوطني���ة. وميك���ن اأي�س���ًا اأن ترغ���ب الدول���ة امل�سرتعة يف ا�ستبع���اد اإمكان العرتاف 
الإجراء املن�ساأ ل يخ�سع ذلك  دولة  قانون  كان  اإذا  الكيانات,  تلك  باإحدى  يتعلق  اأجنبي   باإجراء 

لتنظيم خا�ض.

59- ول���دى ا�س���رتاع الفق���رة 2, ق���د ترغ���ب الدول���ة يف اأن تتاأكد من اأنَّ جم���رد خ�سوع اإجراء 
الإع�س���ار ملجموع���ة اأح���كام تنظيمي���ة خا�سة لن يحد عن غري ق�سد, وعلى نحو غري م�ست�سوب, 
من حق ممثل الإع�سار اأو املحكمة يف طلب امل�ساعدة اأو العرتاف يف اخلارج فيما يتعلق باإجراء 
اإع�س���ار يج���ري يف اأرا�س���ي الدول���ة امل�سرتعة. وعلوة على ذلك, حت���ى اإذا كان النوع املعني من 
اأنواع الإع�سار خا�سعًا لتنظيم خا�ض, ي�ست�سوب, قبل ال�ستبعاد العام لتلك احلالت من القانون 
النموذجي, النظر يف احتمال اأن يكون من املفيد الإبقاء على انطباق عنا�سر معيَّنة من القانون 
النموذج���ي )مث���ًل ب�ساأن التعاون والتن�سي���ق ورمبا ب�ساأن اأنواع معينة من النت�ساف التقديري( 

اأي�سًا. تنظيمية خا�سة  لأحكام  اخلا�سعة  الإع�سار  اإجراءات  على 

اأكرث �سفافية )ل�سالح  الوطني للإع�سار  القانون  ي�ست�سوب, بهدف جعل  الأمر,  60- واأيا كان 
امل�ستعملني الأجانب لقانون م�ستند اإىل القانون النموذجي(, اأن تن�ض الدولة امل�سرتعة �سراحة 

القانون. نطاق  من  ال�ستبعادات  على   2 الفقرة  يف 

الطبيعيون الأ�سخا�ض  اأو  التجار  غري 

61- يف الولي���ات الق�سائي���ة الت���ي مل ت�س���ع اأحكام���ًا لإع�سار امل�ستهلك���ني, اأو التي ين�ض قانون 
الإع�سار فيها على معاملة خا�سة لإع�سار غري التجار, قد ترغب الدولة امل�سرتعة يف اأن ت�ستبعد 
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من نطاق انطباق القانون النموذجي حالت الإع�سار املتعلقة بالأ�سخا�ض الطبيعيني املقيمني يف 
الدولة امل�سرتعة الذين تكبدوا معظم ديونهم لأغرا�ض �سخ�سية اأو من�زلية, ل لأغرا�ض جتارية 
اأو حالت الإع�سار املتعلقة بغري التجار. وقد ترغب الدولة امل�سرتعة  اأعمال جتارية,  اإطار  اأو يف 
الكلية  الديون  تتجاوز فيها  التي  ال�ستبعاد لن ينطبق يف احلالت  اأنَّ ذلك  الن�ض على  اأي�سًا يف 

معينًا. اأق�سى  نقديًا  حدًا 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.150-141 الفقرات   ,A/52/17

و7.  6 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.33-24 الفقرات   ,A/CN.9/422

.5 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.32-29 الفقرات   ,A/CN.9/433

و15.  6 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

و179.  106-102 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.42-39 الفقرات   ,A/CN.9/436

.66-57 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.59-57 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.103

.24 الفقرة   ,A/CN.9/742

.65 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.22 الفقرة   ,A/CN.9/763

و59,  58 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
 و65.

.26 الفقرة   ,A/CN.9/766

2- التعاريف املادة 
القانون: هذا  لأغرا�ض 

اإداري جماعي, مبا يف ذلك  اأو  اإجراء ق�سائي  اأي  به  الأجنبي" يق�سد  )اأ( "الإجراء 
اأي اإجراء موؤقت, يتخذ عمًل بقانون يت�سل بالإع�سار يف دولة اأجنبية وتخ�سع فيه اأموال املدين 

الت�سفية؛ اأو  التنظيم  اإعادة  لغر�ض  اأجنبية  اإ�سراف حمكمة  اأو  ملراقبة  و�سوؤونه 
)ب(  "الإجراء الأجنبي الرئي�سي" يق�سد به اأي اإجراء يتم يف الدولة التي يوجد فيها 

الرئي�سية؛ املدين  م�سالح  مركز 
)ج(   "الإج���راء الأجنب���ي غ���ري الرئي�س���ي" يق�سد به اأي اإجراء, غري الإجراء الأجنبي 
الفرعية  الفقرة  املق�سود يف  باملعنى  للمدين  موؤ�س�سة  فيها  يوجد  التي  الدولة  يتم يف  الرئي�سي, 

املادة؛ هذه  من  )و( 
)د(    "املمث���ل الأجنب���ي" يق�س���د ب���ه اأي �سخ����ض اأو هيئ���ة, مب���ا يف ذل���ك ال�سخ����ض 
ن���ان عل���ى اأ�سا����ض موؤق���ت, ي���وؤذن ل����ه اأو لها, يف اإج���راء اأجنبي, ب���اإدارة تنظيم  اأو الهيئ���ة املعيَّ
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 اأم���وال املدي���ن اأو اأعمال���ه عل���ى اأ�س����ض جدي���دة اأو ت�سفيته���ا, اأو الت�س���رف كممث���ل للإج���راء
الأجنبي؛

اأو �سلطة اأخرى خمت�سة مبراقبة  "املحكمة الأجنبية" يق�سد بها �سلطة ق�سائية  )ه�(  
عليه؛ الإ�سراف  اأو  اأجنبي  اإجراء 

"املوؤ�س�سة" يق�سد بها اأي مكان عمليات يقوم فيه املدين بن�ساط اقت�سادي غري  )و(   
اأو خدمات. و�سلع  ب�سرية  و�سائل  بوا�سطة  عار�ض 

)د( اإىل  )اأ(  من  الفرعية  الفقرات 
ف  62- بالنظ���ر اإىل اأنَّ القان���ون النموذج���ي �س���وف يمُدَرج يف القانون الوطني, فل يلزم اأن تعرِّ
امل���ادة 2 �س���وى امل�سطلح���ات املتعلق���ة عل���ى وجه التحدي���د بالإجراءات املت�س���ور اتخاذها عرب 
احل���دود. وم���ن ث���ّم ف���اإنَّ القانون النموذجي يحتوي على تعري���ف مل�سطلحي "الإجراء الأجنبي" 
)الفق���رة الفرعي���ة )اأ(( و"املمث���ل الأجنب���ي" )الفقرة الفرعية )د((, ولكنه ل يعّرف ال�سخ�ض 
اإع�سار يف الدولة امل�سرتعة.  اإليهما باإدارة موجودات املدين يف اإجراء  عَهد  يمُ اأو الهيئة اللذين قد 
اإىل ذلك  امل�ستخدم للإ�سارة  للم�سطلح  الوطني  القانون  تعريف يف  اإيراد  املفيد  وطاملا كان من 
اأو تلك الهيئة )بدًل من القت�سار على ا�ستعمال امل�سطلح امل�ستخدم عموما للإ�سارة  ال�سخ�ض 
ي�سرتع  الذي  القانون  الواردة يف  التعاريف  اإىل  التعريف  ي�ساف هذا  اأن  كل منهما(, ميكن  اإىل 

النموذجي. القانون 

63- وبتحدي���د اخل�سائ����ض املطل���وب توافرها لكل من "الإج���راء الأجنبي" و"املمثل الأجنبي" 
ف���اإنَّ تعريف���ي هذي���ن امل�سطلحني يقيدان نط���اق تطبيق القانون النموذجي. ولكي يكون الإجراء 
تاح ملمثل اأجنبي �سبل  قابل للعرتاف به اأو للتعاون ب�ساأنه مبقت�سى القانون النموذجي, ولكي تمُ
الو�سول اإىل املحاكم املحلية مبقت�سى القانون النموذجي, يجب اأن يت�سم كل من الإجراء الأجنبي 

و)د(. )اأ(  الفرعيتني  الفقرتني  دة يف  املحدَّ باخل�سائ�ض  الأجنبي  واملمثل 

64- والإج���راءات واملمثل���ون الأجان���ب الذين ل يت�سمون بهذه اخل�سائ�ض غري اأهل للعرتاف 
النموذجي. القانون  بهم مبقت�سى 

الأجنبي الإجراء   - )اأ(  الفرعية  الفقرة 
���ب يف تعاري���ف الإجراءات اأو الأ�سخا����ض ال�سادرة عن الوليات الق�سائية الأجنبية  65- يمُتجنَّ
لجاأ عو�سا  ا�ستعم���ال تعاب���ري ق���د تنطوي على معان تقنية تختلف باخت���لف النظم القانونية, ويمُ
تَّبع هذا الأ�سلوب بغية اجتناب  عن ذلك اإىل و�سف اأغرا�ض الإجراءات اأو وظائف الأ�سخا�ض. ويمُ
الت�سبب دون ق�سد يف احلد من تنوع الإجراءات الأجنبية التي ميكن اأن حت�سل على العرتاف, 

)تابع( 2- التعاريف  املادة 
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وكذل���ك اإىل اجتن���اب ح���دوث ت�سارب ل لزوم له م���ع امل�سطلحات امل�ستخدمة يف قوانني الدولة 
الإع�سار"  "اإجراءات  مل�سطلح  يكون  قد  اأعله,   50 الفقرة  مذكور يف  هو  ما  وبح�سب  امل�سرتعة. 
معن���ى تقن���ي يف بع����ض النظ���م القانوني���ة, يف حني اأنَّ ما يق�سد به يف الفق���رة الفرعية )اأ( هو 

�سديدة. مالية  �سائقة  من  يعانون  اأو  مع�سرين  تتعلق مبدينني  اإجراءات  اإىل  عمومًا  الإ�سارة 

66- وت�سم���ل ال�سف���ات اللزم���ة للإجراء الأجنبي كي ين���درج يف نطاق القانون النموذجي ما 
يل���ي: ال�ستن���اد اإىل القان���ون ذي ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدولة التي ين�ساأ فيه���ا؛ وم�ساركة جميع 
هيئة  اأو  من جانب حمكمة  عليها  الإ�سراف  اأو  و�سوؤونه  املدين  موجودات  ومراقبة  فيه؛  الدائنني 
ر�سمية اأخرى؛ واإعادة تنظيم �سوؤون الكيان املدين اأو ت�سفيته وفقًا للغر�ض من الإجراء )الفقرة 
اأو  اإذا كان الإجراء الأجنبي تتوّفر فيه هذه العنا�سر  ا م�ساألة ما  اأمَّ الفرعية )اأ( من املادة 2(. 

العرتاف. النظر يف طلب  عند  فيها  فيمُبت  فيه  رت  توفَّ قد  كانت  اإذا  ما 

67- وكما جاء يف الفقرة الفرعية )ه�( من الديباجة, ين�سب تركيز القانون النموذجي على 
املدينني الذين يعانون من �سائقة مالية �سديدة واملع�سرين والقوانني التي متنع اأو تعالج ال�سائقة 
املالي���ة له���وؤلء املدين���ني. وكما ورد اأعله )الفق���رة 49(, يندرج هوؤلء املدينون عمومًا يف نطاق 
معاي���ري الب���دء الت���ي نوق�س���ت يف الدليل الت�سريعي, لأنهم بوجه عام غ���ري قادرين اأو لن يقدروا 
عل���ى �س���داد ديونه���م عندما ي�ستحق اأَجلها اأو تتج���اوز التزاماتهم قيمة موجوداتهم )التو�سيتان 

و16(.  15

68- وتناق����ض الفق���رات التالي���ة خمتلف اخل�سائ�ض املطلوب توافره���ا يف "الإجراء الأجنبي" 
مبقت�س���ى امل���ادة 2. وه���ذه اخل�سائ����ض مرتابطة واإن كانت تناق�ض على حدة. وينبغي النظر يف 

ككل.  2 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة 

اجلماعي ‘1’ الإجراء 

ًل للنت�ساف مبقت�سى القانون النموذجي, يجب اأن يكون اإجراًء  69- لكي يكون الإجراء موؤهَّ
جماعيًا لأنَّ الق�سد من القانون النموذجي هو توفري اأداة للتو�سل اإىل حل من�سق و�سامل ل�سالح 
جمي���ع اجله���ات ذات امل�سلح���ة يف اإجراء الإع�سار. ولي�ض املراد اأن يمُ�ستخدم القانون النموذجي 
كمجرد اأداة حت�سيل ل�سالح دائن معنيَّ اأو جمموعة معيَّنة من الدائنني الذين ميكن اأن يكونوا 
كاأداة  �ستخَدم  يمُ اأن  النموذجي  بالقانون  يمُراد  ل  كما  اأخرى.  دولة  اإجراء حت�سيٍل يف  ا�ستهلوا  قد 
لتجمي���ع املوج���ودات يف اإج���راء للإنهاء التدريجي)18( لكيان اأو املحافظة عليه, عندما ل يت�سمن 
ذلك الإجراء اأي�سًا و�سيلة ملعاجلة مطالبات الدائنني. وقد يكون القانون النموذجي اأداة منا�سبة 
ن���ة م���ن الدع���اوى التي ميكن اأن تخدم اأغرا�سًا رقابية, كفر�ض حرا�سة ق�سائية على  لأن���واع معيَّ

التجارية. واأعمالها  �سركة  وجود  اإنهاء  فيه  يتم  اإجراء  التدريجي"  "الإنهاء  بتعبري  يمُق�سد   )18(
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كيان���ات خا�سع���ة للرقاب���ة العمومية مثل �سركات التاأمني اأو �سركات ال�سم�سرة, �سريطة اأن يكون 
الإجراء جماعيًا ح�سب ا�ستخدام هذا التعبري يف القانون النموذجي. واإذا كان الإجراء جماعيًا, 
فيجب اأي�سا اأن ي�ستويف العنا�سر الأخرى يف التعريف, مبا ي�سمل اأن يكون الغر�ض منه الت�سفية 

اأدناه(. و78   77 الفقرتني  )انظر  التنظيم  اإعادة  اأو 

اإجراء  اإذا كان  اأن توؤخذ يف احل�سبان, لدى تقييم ما  70- ومن العتبارات الهامة التي ينبغي 
ما يعترب اإجراًء جماعيًا لأغرا�ض القانون النموذجي, ما اإذا كان الإجراء يتناول جميع موجودات 
القانون, وكذلك  التي يفر�سها  بالأولويات املحلية وال�ستثناءات  والتزاماته تقريبًا, رهنًا  املدين 
رهن���ًا بال�ستبع���ادات املحلي���ة ذات ال�سلة بحقوق الدائنني امل�سمونني. ول ينبغي اعتبار الإجراء 
غ���ري واف مبعاي���ري الإج���راء اجلماعي ملج���رد اأنه ل مي�ض بفئة من حقوق الدائنني. ومثال ذلك 
اإج���راءات الإع�س���ار الت���ي ت�ستبع���د املوجودات املرهونة من حوزة الإع�س���ار بحيث ل مي�سها بدء 
الإج���راءات م���ع ال�سم���اح للدائنني امل�سمونني بنيل حقوقهم خ���ارج نطاق قانون الإع�سار )انظر 
الأمثلة  الفقرات 7-9(. ومن  الثاين,  الف�سل  الثاين,  الإع�سار, اجلزء  لقانون  الت�سريعي  الدليل 
عل���ى الطريق���ة الت���ي ميكن لإجراء جماعي متخ���ذ لأغرا�ض املادة 2 اأن يتعامل بها مع الدائنني 
منح الدائنني املت�سّررين بالإجراء احلق )دون اأن يكون من واجبهم بال�سرورة القيام بذلك( يف 
لبَّى تلك املطالبات,  تمُ اأن  اأو  موا مطالبات للبّت فيها, واأن يتلّقوا ح�سة عادلة من التوزيع  اأن يقدِّ
واأن ي�سارك���وا يف الإج���راءات واأن يتلق���وا اإ�سعارا بالإجراءات من اأجل تي�سري م�ساركتهم. ويعالج 
الدليل الت�سريعي حقوق الدائنني معاجلة م�ستفي�سة, مبا ي�سمل احلق يف امل�ساركة يف الإجراءات 

.)112-75 الفقرات  الثالث,  الف�سل  الثاين,  )اجلزء 

الإج���راءات  م���ن  متنوع���ة  طائف���ة  ثم���ة  الأجنب���ي,  الإج���راء  تعري���ف  اإط���ار  71- ويف 
اأم  بال�س���ركات  وخا�س���ة  طوعي���ة,  اأم  كان���ت  اإلزامي���ة  به���ا,  للع���رتاف  املوؤّهل���ة  اجلماعي���ة 
اأي�س���ًا  التعري���ف  وي�سم���ل  التنظي���م.  باإع���ادة  اأم  التدريج���ي  بالإنه���اء  ومتعلق���ة  بالأف���راد, 
كان  واإن  موجودات���ه,  عل���ى  ال�سيط���رة  م���ن  بق���در  املدي���ن  فيه���ا  يحتف���ظ  الت���ي  الإج���راءات 
مبوجودات���ه املدي���ن  احتف���اظ  املدفوع���ات,  تعلي���ق  )مث���ل  ق�سائ���ي  اإ�س���راف  حت���ت   ذل���ك 

احلائز"((. )"املدين 

اإجراءات الإع�سار يف ظروف  باأنه يجوز بدء  النموذجي, لأغرا�ض معّينة,  القانون  72- وي�سّلم 
اإىل  اأدناه  الفقرة 235  وت�سري  املدين مع�سر حقًا.  اأنَّ  بال�سرورة  تعني  ل  القانون  معيَّنة يحددها 
اأنَّ تل���ك الظ���روف ق���د ت�سم���ل توقف املدين ع���ن ال�سداد اأو اإتيان املدي���ن بت�سرفات معّينة مثل 
اتخ���اذ ق���رار موؤ�س�س���ي اأو تبدي���د املوج���ودات اأو ترك موؤ�س�سة. وتذكر الفق���رة 236 اأدناه اأنه يف 
الولي���ات الق�سائي���ة الت���ي يكون فيها الإع�سار �سرط���ا لبدء اإجراءات الإع�سار, تن�سئ املادة 31, 
ل���دى الع���رتاف باإج���راء رئي�سي اأجنبي, افرتا�سًا قابًل للدح����ض باإع�سار املدين لأغرا�ض بدء 

املحلي. ال�سعيد  على  اإع�سار  اإجراء 
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بالإع�سار يت�سل  بقانون  ‘2’ عماًل 
73- تمُ�ستخدم هذه ال�سيغة يف القانون النموذجي للإقرار باأنَّ الت�سفية واإعادة التنظيم ميكن 
َري���ا مبقت�س���ى قان���ون ل ي�سم���ى قانون الإع�سار )مثل قان���ون ال�سركات(, ولكنه يتناول اأو  اأن جتمُ
يعالج الإع�سار اأو ال�سائقة املالية ال�سديدة. والهدف من ذلك هو اإيجاد عبارة و�سفية ف�سفا�سة 
بدرجة كافية لت�سمل طائفة من قواعد الإع�سار بغ�ض النظر عن نوع القانون اأو النظام الأ�سا�سي 
ال���ذي يحتويه���ا)19( وبغ����ض النظ���ر عم���ا اإذا كان القانون الذي يحت���وي القواعد مت�سًل ح�سرًا 
بالإع�سار. فالإجراء الب�سيط املتعلق بكيان اعتباري مو�سر, والذي ل ي�سعى لإعادة هيكلة �سوؤونه 
بقانون يت�سل  املنّفذة عمًل  الإجراءات  اأن يكون من  يمُرّجح  القانونية, ل  لإلغاء �سفته  بل  املالية 

ال�سديدة. املالية  ال�سائقة  اأو  بالإع�سار 

اأجنبية اإ�سراف حمكمة  اأو  ‘3’ مراقبة 
ل�ستيفاء هذا اجلانب  املطلوب  الإ�سراف  اأو  املراقبة  م�ستوى  النموذجي  القانون  يحّدد  74- ل 
م���ن جوان���ب التعري���ف ول الوق���ت ال���ذي ينبغي اأن يبداأ فيه ذلك الإ�س���راف اأو املراقبة. ومع اأنَّ 
اأن تت�سم بطابع  اإطار الفقرة الفرعية )اأ(  اأو املراقبة املطلوبة يف  املق�سود من عملية الإ�سراف 
ر�سم���ي, ف���اإنَّ تنفيذه���ا ق���د يكون احتماًل جائزًا ولي�ض حقيقة فعلي���ة. وكما جاء يف الفقرة 71, 
اإ�سراف  واإن كان ذلك حتت  ال�سيطرة على موجوداته,  املدين بقدر من  فيه  اإجراء يحتفظ  فاإنَّ 
ق�سائ���ي, مث���ل املدي���ن ال���ذي يحتفظ بحي���ازة موجوداته )املدين احلائز(, �س���وف ي�ستويف هذا 
ال�س���رط. وعملي���ة املراقب���ة اأو الإ�سراف قد ل متار�ض فح�س���ب ب�سكل مبا�سر من جانب املحكمة 
اأي�سًا من جانب ممثل الإع�سار, وذلك مثًل متى كان ممثل الإع�سار يخ�سع ملراقبة املحكمة  بل 

فح�سب. ترخي�ض  هيئة  لإ�سراف  الإع�سار  يخ�سع ممثل  اأن  يكفي  ول  اإ�سرافها.  اأو 

75- ول ينبغ���ي ا�ستبع���اد الإج���راءات املعجلة من النوع امل�سار اإليه يف الدليل الت�سريعي )انظر 
اجلزء الثاين, الف�سل الرابع, الفقرات 76-94 والتو�سيات 160-168(. وهي اإجراءات متار�ض 
يف اإطارها املحكمة املراقبَة اأو الإ�سراَف يف مرحلة متاأخرة من عملية الإع�سار. ول ينبغي اأي�سًا 
ا�ستبع���اد الإج���راءات الت���ي مار�س���ت يف اإطارها املحكمة املراقب���ة اأو الإ�سراف حتى وقت تقدمي 
طل���ب الع���رتاف حي���ث ل ت�سب���ح ملزم���ة بالقيام بذل���ك. ولعّل من الأمثلة عل���ى ذلك احلالت 
فيما  م�ستمرة  ت�سطلع مبهّمة  ل  املحكمة  اأنَّ  التنظيم, فرغم  لإعادة  فيها على خطة  يواَفق  التي 
يخ����ض تنفيذه���ا, اإلَّ اأنَّ الإج���راءات تبقى مفتوحة اأو معّلقة وحتتفظ املحكمة باخت�سا�سها اإىل 

التنفيذ. اإمتام  حني 

.49 الفقرة   ,A/CN.9/422  )19(
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واأعماله على  املدين  اإخ�ساع موجودات  املادة 2 �سرورة  الفرعية )اأ( من  الفقرة  ح  76- وتو�سّ
اأو  وحدها  املوجودات  الأجنبي  الإجراء  ي�سمل  اأن  يكفي  ول  اإ�سرافها؛  اأو  املحاكم  ملراقبة  ال�سواء 

وحدها. الأعمال 

الت�سفية اأو  التنظيم  اإعادة  ‘4’ لغر�ض 

77- اإنَّ بع�ض اأنواع الإجراءات التي رمبا ت�ستويف بع�ض عنا�سر تعريف الإجراء الأجنبي الوارد 
يف الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 قد ل ي�سلح العرتاف بها رغم ذلك لأنها ل تهدف لتحقيق 
اأ�سكال خمتلفة, ومنها الإجراءات املعّدة  اأو الت�سفية. وقد تتخذ  الغر�ض املعلن لإعادة التنظيم 
اأو الإجراءات املعّدة  اإعادة تنظيمها؛  اأو  للحيلولة دون التبديد والهدر, ل ت�سفية حوزة الإع�سار 
يكون  اأن ل  اأي�سًا  املرّجح يف هذه احلالة  الدائنني )ومن  بامل�ستثمرين ل بجميع  يلحق  ملنع �سرر 
ه���ذا الإج���راء جماعي���ًا(؛ اأو الإج���راءات التي تكون فيها ال�سلحي���ات املخّولة للممثل الأجنبي 
والواجب���ات املفرو�س���ة عليه اأ�سيق م���ن ال�سلحيات اأو الواجبات املرتبطة يف العادة بالت�سفية 

املوجودات. على  املحافظة  على  دوره  تق�سر  التي  ال�سلحية  مثل  التنظيم,  اإعادة  اأو 

78- وميك���ن اأن ت�سم���ل اأن���واع الإج���راءات التي قد ل ي�سلح العرتاف به���ا تدابري اأو ترتيبات 
رف فيما يتعلق ببع�ض  الت�سوية املالية املتخذة بني املدين وبع�ض الدائنني على اأ�سا�ض تعاقدي �سِ
الدي���ون الت���ي ل ت���وؤدي فيها املفاو�سات اإىل بدء اإجراء للإع�سار مبقت�سى قانون الإع�سار.)20( 
اإ�سراف  اأو  الإجراء ول �سرط اخل�سوع ملراقبة  ب�سرط جماعية  التدابري عموما  وقد ل تفي هذه 
املحكم���ة )انظ���ر الفق���رات 74-76(. ونظ���را لأنَّ ه���ذه التدابري ميكن اأن تتخ���ذ عددًا قد يكون 
ب�ساأن العرتاف.)21(  ال�سعب معاجلتها يف قاعدة عامة  فاإنه �سيكون من  الأ�سكال,  كبريًا من 
اأو مراقبتها فقد تكون هي الأخرى غري  اإ�سراف املحكمة  التي ل تتطلب  ا الإجراءات الأخرى  اأمَّ

موؤّهلة.

ت املوؤقَّ الإجراء 

79- ي�سمل التعريفان الواردان يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)د( اأي�سًا ما يو�سف باأنه "اإجراء 
ا غري  موؤقت" وممثل "معنيَّ على اأ�سا�ض موؤقت". ويف الدولة التي تكون فيها الإجراءات املوؤقتة اإمَّ
معروف���ة اأو غ���ري م�ستوفي���ة لل�سروط الأ�سا�سية للتعريف, قد ين�ساأ ت�ساوؤل عما اإذا كان العرتاف 
"بالإج���راء املوؤق���ت" الأجنب���ي ينط���وي عل���ى عواقب يحتم���ل اأن تكون تعطيلي���ة يف اإطار القانون 

)20( تظ���ل ه���ذه الرتتيب���ات التعاقدي���ة بو�س���وح واجبة النفاذ خ���ارج نطاق القانون النموذج���ي دومنا حاجة اإىل 

هذا. الإنفاذ  وجوب  تقييد  منه  د  يمُق�سَ ما  والتف�سري  ال�سرتاع  دليل  ول  النموذجي  القانون  فلي�ض يف  العرتاف؛ 
و29.  19 الفقرتان   ,A/CN.9/419  )21(
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النموذجي بدون مربر. ومن امل�ست�سوب, ب�سرف النظر عن الطريقة التي تعالج بها الإجراءات 
املوؤقتة يف الدولة امل�سرتعة, ا�ستبقاء الإ�سارة اإىل "الإجراء املوؤقت" يف الفقرة الفرعية )اأ( واإىل 
املمث���ل الأجنب���ي املع���نّي "عل���ى اأ�سا�ض موؤقت" يف الفق���رة الفرعية )د(. وال�سبب يف ذلك هو اأنه 
تبداأ  الإع�سار كثريا, بل عادة, ما  اإجراءات  اأنَّ  البلدان  املتبعة يف كثري من  املمار�سة  يلحظ يف 
عل���ى اأ�سا����ض "موؤق���ت" اأو "متهي���دي". وت�ستويف تلك الإجراءات, با�ستثن���اء و�سفها باأنها موؤقتة, 
وكثريا   .2 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  الوارد يف  للتعريف  الأخرى  الأ�سا�سية  ال�سروط  جميع 
ما تدار تلك الإجراءات لأ�سابيع اأو اأ�سهر باعتبارها اإجراءات "موؤقتة" على يد اأ�سخا�ض معينني 
عل���ى اأ�سا����ض "موؤق���ت", ول تعم���د املحكمة اإىل اإ�سدار اأمر يق���ر موا�سلة الإجراءات على اأ�سا�ض 
غ���ري موؤق���ت اإل بع���د انق�س���اء فرتة من الزمن. ومن ثّم ف���اإنَّ اأهداف القانون النموذجي تنطبق 
مت���ام النطب���اق عل���ى تلك "الإجراءات املوؤقتة" )�سريطة اأن تلبى ال�سروط الأ�سا�سية الواردة يف 
اإجراءات الإع�سار  الفرعيتني )اأ( و)د((؛ لذلك, ل ينبغي متييز تلك الإجراءات عن  الفقرتني 
ي�ستويف  اأن  وجوب  على   17 املادة  من   1 الفقرة  وت�سّدد  موؤقت.  بطابع  تت�سم  اأنها  ملجرد  الأخرى 
الإج���راء املوؤق���ت واملمث���ل الأجنب���ي جميع متطلبات املادة 2, اإذ اإنَّ تلك الفقرة تن�ض على اأنه ل 
يجوز العرتاف باإجراء اأجنبي اإّل اإذا كان "اإجراء باملعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية )اأ( من 
اأو هيئة طبقًا للمعنى  م بطلب العرتاف �سخ�سًا  املادة 2", و"اإذا كان املمثل الأجنبي الذي تقدَّ

."2 املادة  من  )د(  الفرعية  الفقرة  املق�سود يف 

80- وتتن���اول امل���ادة 18 حال���ة يتوق���ف فيها الإج���راء الأجنبي اأو املمثل الأجنب���ي, �سواء اأكانا 
موؤقت���ني اأم ل, ع���ن ا�ستيف���اء ال�س���روط املن�سو����ض عليه���ا يف الفقرت���ني الفرعيت���ني )اأ( و)د( 
 م���ن امل���ادة 2 بع���د تق���دمي طل���ب العرتاف اأو بعد �سدور ذلك الع���رتاف )انظر الفقرتني 168 

اأدناه(. و169 

الرئي�سي  الأجنبي  – الإجراء  الفرعية )ب(  الفقرة 

81- يعترب الإجراء الأجنبي اإجراء "رئي�سيًا" اإذا بداأ يف الدولة التي "يوجد فيها مركز م�سالح 
املدين الرئي�سية". وهذه ال�سيغة مطابقة لل�سيغة الواردة يف املادة 3 من لئحة املجل�ض الأوروبي 
)عل���ى اأ�سا����ض ال�سيغة املعتم���دة �سابقًا يف اتفاقية الحتاد الأوروبي املتعلقة باإجراءات الإع�سار 
)التفاقي���ة الأوروبي���ة((, وبذل���ك ت�ستن���د اإىل عملي���ة املواءمة امل�ستجدة ب�س���اأن مفهوم الإجراء 
"الرئي�س���ي". وميك���ن اأن يرتت���ب على اعتبار الإجراء الأجنبي اإجراًء "رئي�سيًا" تاأثري على طبيعة 
الأجنبية  الإجراءات  املادتني 20 و21, وتن�سيق  الأجنبي مبقت�سى  للممثل  الذي مينح  النت�ساف 
مع الإجراءات التي قد تبداأ يف الدولة امل�سرتعة مبقت�سى الف�سل الرابع ومع الإجراءات املتزامنة 

اخلام�ض. الف�سل  الأخرى مبقت�سى 
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م يف تقرير  ف القان���ون النموذجي مفهوم "مرك���ز امل�سالح الرئي�سية". ولكن ُتقدَّ 82- وال يع���رِّ
تف�س���ريي )"تقري���ر فريغو�س-�سميت()22( اأُعدَّ ب�ساأن االتفاقية االأوروبية اإر�سادات ب�ساأن مفهوم 
"اإج���راءات االإع�س���ار الرئي�سي���ة"، وق���د حظي ه���ذا التقرير بقبول عام باعتب���اره اأداة تعني على 
تف�سري م�سطلح "مركز امل�سالح الرئي�سية" يف الئحة املجل�س االأوروبي، على الرغم من انق�ساء 
تقابل  االأوروبي  املجل�س  الرئي�سية" يف الئحة  امل�سالح  "مركز  الأنَّ �سيغة  ونظرا  االتفاقية الحقا. 
ال�سيغ���ة امل�ستخدم���ة يف القان���ون النموذجي، مع اختالف االأهداف )انظر الفقرة 141 اأدناه(، 
القانون  بتف�سري  اأي�سًا  تت�سل  قد  االأوروبي  املجل�س  تف�سر الئحة  التي  الق�سائية  االجتهادات  فاإنَّ 

النموذجي.

يلي: ما  على  االأوروبي  املجل�س  الئحة  من  و)13(   )12( احليثيتان  83- وتن�س 

")12( متّك���ن ه���ذا الالئح���ة من بدء اإجراءات االإع�سار الرئي�سية يف الدولة الع�سو التي 

يوجد فيها مركز م�سالح املدين الرئي�سية. وهذه االإجراءات عاملية النطاق وُيق�سد منها 
اأن ت�سمل جميع موجودات املدين. وحماية لتنوع امل�سالح، فاإنَّ هذه الالئحة متّكن من بدء 
اإجراءات ثانوية)23( ُتدار ب�سورة متوازية مع االإجراءات الرئي�سية. ويجوز بدء االإجراءات 
الثانوي���ة يف الدول���ة الع�س���و الت���ي ميل���ك فيها املدي���ن موؤ�س�سة. وتقت�سر اآث���ار االإجراءات 
الثانوي���ة عل���ى املوجودات الواقعة يف تلك الدولة. وتفي القواعد االإلزامية املتعلقة بتن�سيق 
االإج���راءات الثانوي���ة م���ع االإج���راءات الرئي�سية باحلاجة اإىل حتقي���ق الوحدة على �سعيد 

االأوروبية. اجلماعة 

باإدارة  ‘مركز امل�سالح الرئي�سية’ املكان الذي يقوم فيه املدين  اأن يطابق  ")13( ينبغي 

منه." التحّقق  الثالثة  لالأطراف  َثم، ميكن  ومن  بانتظام،  م�ساحله 

"اإجراءات االإع�سار الرئي�سية" على النحو التايل: 84- وي�سرح تقرير فريغو�س-�سميت مفهوم 

الرئي�سية الإع�سار  "73- اإجراءات 

"متّكن الفقرة )1( من املادة 3 من بدء اإجراءات اإع�سار رئي�سية �ساملة يف الدولة 

املتعاق���دة الت���ي يوج���د فيها مركز م�سالح املدين الرئي�سية، وهي اإجراءات عاملية النطاق 
ى منها اأن ت�سمل جميع موجودات املدين يف جميع اأرجاء العامل والتاأثري على جميع  وُيتوخَّ

ُوجدوا. اأينما  الدائنني، 

"ويج���وز ب���دء جمموع���ة واحدة فقط من االإجراءات الرئي�سي���ة يف االإقليم امل�سمول 

باالتفاقية.
 .M.Virgos and E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Brussels, 3 May 1996  )22(

الع عليه يف املوقع التايل: http://aei.pitt.edu/952 )اُطلع على هذا  وُن�س���ر ه���ذا التقري���ر يف متوز/يولي���ه 1996 وميكن االطِّ
.)2013 اآب/اأغ�سط�س   1 مرة يف  الأخر  املوقع 

)23( ت�ستخدم يف الئحة املجل�س االأوروبي عبارة "االإجراءات الثانوية"، يف حني ي�ستخدم القانون النموذجي عبارة 

الرئي�سية". "االإجراءات غري 
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...

"75-  يج���ب تف�س���ري مفه���وم "مركز امل�سالح الرئي�سية" على اأنه املكان الذي يقوم 

منه. التحّقق  الثالثة  للأطراف  َثم  من  وميكن  بانتظام  باإدارة م�ساحله  املدين  فيه 

"ولي�ض من ال�سعب تو�سيح الأ�سا�ض املنطقي لهذه القاعدة, فالإع�سار خَطر متوقع. 

ل���ذا ف���اإنَّ م���ن ال�سروري اأن ت�ستن���د الولية الق�سائية الدولية )الت���ي �سرنى اأنها ت�ستلزم 
اإىل مكان معروف لدائني املدين  املتعاقدة(  الدولة  بتلك  الإع�سار اخلا�سة  تطبيق قوانني 
املحتملني, الأمر الذي يتيح تقدير املخاطر القانونية التي يتعني حتملها يف حالة الإع�سار.

"والق�سد من ا�ستخدام م�سطلح "امل�سالح" هو األ يقت�سر على الأن�سطة التجارية 

اأو ال�سناعية اأو الأن�سطة املهنية فح�سب, بل اأن ي�سمل اأي�سا الأن�سطة القت�سادية العامة, 
ا �سفة "الرئي�سي" فهي  كيم���ا يت�سن���ى اإدراج اأن�سط���ة الأفراد العاديني )كامل�ستهلك���ني(. اأمَّ
مبثاب���ة معي���ار للح���الت الت���ي ت�سمل فيها هذه امل�سالح اأنواع���ا خمتلفة من الأن�سطة تمُدار 

مراكز خمتلفة. من 

"وم���ن حي���ث املب���داأ, فاإنَّ مرك���ز امل�سالح الرئي�سية فيما يتعل���ق باملهنيني هو حمل 

املعتاد. اإقامتهم  الطبيعيني فهو عموما حمل  بالن�سبة للأ�سخا�ض  ا  اأمَّ ممار�ستهم ملهنهم, 

اأنَّ  "وحينما يتعلق الأمر بال�سركات والأ�سخا�ض العتباريني, فاإنَّ التفاقية تفرت�ض 

وهذا  يثبت خلف ذلك.  ما مل  امل�سّجل,  الرئي�سية هو مكان مكتبه  املدين  مركز م�سالح 
للمدين." الرئي�سي  املكتب  عادة  يطابق  املكان 

.16 املادة  على  امللحظات  التف�سيل يف  من  الرئي�سية مبزيد  امل�سالح  مركز  ناَق�ض  ويمُ

الرئي�سي الأجنبي غري  الإجراء   - )ج(  الفرعية  الفقرة 

85- ت�س���رتط الفق���رة الفرعي���ة )ج( اأن يج���ري "الإج���راء الأجنبي غ���ري الرئي�سي" يف الدولة 
الت���ي توج���د فيه���ا "موؤ�س�س���ة" للمدين )انظر الفق���رات 88 اإىل 90 اأدناه(. ومن ثّم فاإنَّ الإجراء 
الأجنب���ي غ���ري الرئي�س���ي ال���ذي ميك���ن اأن يك���ون قاب���ل للعرتاف ب���ه مبقت�سى الفق���رة 2 من 
امل���ادة 17 ل ميك���ن اأن يك���ون اإل اإج���راء بداأ يف دولة يوجد فيه���ا للمدين موؤ�س�سة باملعنى الوارد 
يف الفق���رة الفرعي���ة )و( م���ن امل���ادة 2. ول مت����ضّ ه���ذه القاع���دة باحلكم ال���وارد يف املادة 28 
والقا�س���ي ب���اأنَّ اإج���راء الإع�س���ار يجوز ب���دوؤه يف الدولة امل�سرتع���ة اإذا كان للمدين موجودات يف 
تل���ك الدول���ة. بي���د اأن���ه ينبغ���ي اأن يلحظ اأنَّ الآثار املرتتبة على اإج���راء اإع�سار بداأ على اأ�سا�ض 
وج���ود املوج���ودات فح�س���ب, تك���ون ع���ادة مق�س���ورة عل���ى املوج���ودات الكائنة يف تل���ك الدولة؛ 
واإذا كان ينبغ���ي, مبقت�س���ى قان���ون الدول���ة امل�سرتعة, اإدارة موجودات اأخ���رى للمدين واقعة يف 
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اخل���ارج يف اإط���ار اإج���راء الإع�س���ار ذاك )كما هو متوّخى يف امل���ادة 28(, فاإّن تلك امل�ساألة عرب 
 احلدودي���ة ينبغ���ي اأن تعال���ج يف اإط���ار التعاون والتن�سيق الدوليني مبقت�سى املواد 25 اإىل 27 من

النموذجي. القانون 

الأجنبي املمثل   - )د(  الفرعية  الفقرة 
86- تع���رتف الفق���رة الفرعي���ة )د( ب���اأنَّ املمّثل الأجنبي ميك���ن اأن يكون �سخ�سًا ماأذونًا له يف 
اإجراءات اأجنبية باإدارة تلك الإجراءات, التي قد ت�سمل طلب العرتاف والإن�ساف والتعاون يف 
اأو قد يكون جمرد �سخ�ض ماأذون له بوجه خا�ض بتمثيل تلك الإجراءات.  ولية ق�سائية اأخرى, 
الأجنبي ماأذونا من املحكمة )وفق  املمّثل  اأن يكون  بعبارة حمددة  النموذجي  القانون  ول يوجب 
التعري���ف ال���وارد يف الفق���رة الفرعي���ة )ه�( من املادة 2(, ومن ثم, فاإنَّ هذا التعريف وا�سع مبا 
يكف���ي لك���ي ي�سم���ل التعيني م���ن هيئة خا�سة غري املحكمة. كما ي�سمل التعيني على اأ�سا�ض موؤقت 
)انظر الفقرتني 79 و80 اأعله(. وتعيني املمّثل الأجنبي يف الإجراءات الأجنبية للعمل باأي من 
هات���ني ال�سفت���ني اأو بكلتيهم���ا كاف لتحقيق اأغرا�ض القانون النموذجي؛ وت�سرتط املادة 15 اإما 
اأو دليل اآخر على ذلك التعيني  اأو �سهادة توؤكد تعيينه  تقدمي �سورة موثقة من قرار تعيني املمّثل 
تقبله املحكمة املتلقية. والتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )د( وا�سع مبا يكفي لي�سمل املدينني 

الإع�سار. اإجراءات  بدء  بعد  للموجودات  حيازتهم  ت�ستمر  الذين 

الأجنبية – املحكمة  )ه�(  الفرعية  الفقرة 
87- ينبغ���ي اأن يحظ���ى الإج���راء الأجنب���ي الذي ي�ستويف ال�س���روط املن�سو�ض عليها يف الفقرة 
واأ�سرفت عليه  بداأته  اإذا كانت قد  النظر عّما  املعاملة ب�سرف  بنف�ض  املادة 2  )اأ( من  الفرعية 
هيئ���ة ق�سائي���ة اأو هيئ���ة اإدارية. لذلك فاإنَّ تعريف "املحكمة الأجنبية" يف الفقرة الفرعية )ه�( 
ي�سم���ل ال�سلط���ات غ���ري الق�سائي���ة اأي�سًا, وذلك بغية اجتناب �سرورة الإ�سارة اإىل �سلطة اأجنبية 
غ���ري ق�سائي���ة حيثم���ا ت���رد الإ�سارة اإىل حمكم���ة اأجنبية. وتتبع الفقرة الفرعي���ة )ه�( التعريف 
امل�ساب���ه ال���وارد يف الفق���رة الفرعي���ة )د( من املادة 2 من لئحة املجل����ض الأوروبي, وامل�ستخدم 
كذلك يف الدليل الت�سريعي )الفقرة الفتتاحية 12 )ط((؛ ودليل الأون�سيرتال العملي )الفقرتان 

و8(.  7 الفتتاحيتان 

املوؤ�س�سة  – )و(  الفرعية  الفقرة 
88- ا�ستوح���ي تعري���ف م�سطل���ح "املوؤ�س�سة" من الفقرة الفرعي���ة )ح( من املادة 2 من لئحة 
املجل����ض الأوروب���ي. وه���ذا امل�سطل���ح م�ستخدم يف القان���ون النموذجي �سم���ن تعريف "الإجراء 
الأجنب���ي غ���ري الرئي�س���ي" )الفق���رة الفرعية )ج( من امل���ادة 2( وكذلك يف �سياق الفقرة 2 من 
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امل���ادة 17, الت���ي تن����ض على اأنه لكي يحظ���ى الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي بالعرتاف فل بّد 
اأعله(.  85 الفقرة  اأي�سا  )انظر  الأجنبية  الدولة  موؤ�س�سة يف  للمدين  يكون  اأن  من 

89- ويق���ّدم تقري���ر "فريغو�ض-�سمي���ت" ع���ن هذه التفاقي���ة �سرحًا اإ�سافي���ًا مل�سطلح 
التايل: النحو  على  "املوؤ�س�سة" 

اَر�ض منه اأن�سطة اقت�سادية يف ال�سوق )اأي خارج  "م���كان العملي���ات يعن���ي املكان ال���ذي متمُ
مهنية. اأو  �سناعية  اأو  الأن�سطة جتارية  هذه  كانت  �سواء  وذلك  املكان(,  هذا 

"ويتبني من الرتكيز على الن�ساط القت�سادي, الذي يتطّلب ال�سطلعمُ به موارَد ب�سرية, 
اأنَّ ثمة حاجًة اإىل حد اأدنى من التنظيم. ول ميكن اعتبار املكان الذي جتري فيه العمليات 
�ض "موؤ�س�سة". فمن اللزم توّفر قدر معنيَّ من ال�ستمرارية. وترمي  على نحو َعَر�سيٍّ حَمْ
�سيغة النفي )‘غري العار�ض’( اإىل تفادي ا�سرتاط فرتة زمنية دنيا. والعامل احلا�سم يف 

املدين.")24( نية  ل  اخلارج,  الن�ساط يف  بها  يظهر  التي  الكيفية  هي  ال�سدد  هذا 

90- وما دام م�سطلح "املوؤ�س�سة" قد ورد تعريفه, فاإنَّ البحث الذي ينبغي اأن تقوم به املحكمة 
الرئي�سي  "الإجراء  وعلى خلف  رف.  �سِ واقعي  بطابع  يت�سم  موؤ�س�سة  للمدين  كان  اإذا  ما  ب�ساأن 
الأجنب���ي", ل يوج���د اأيُّ افرتا����ض فيم���ا يخ�ض حتديد املوؤ�س�سة. ولكن ثمة م�سكلة قانونية تتعلق 
مب���ا اإذا كان م�سطل���ح "غ���ري عار����ض" ي�سري اإىل فرتة الن�ساط القت�سادي املعني اأو اإىل املكان 
ار����ض فيه ه���ذا الن�ساط. فبدء اإجراءات للإع�سار, وقي���ام ديون وجمّرد وجود  د ال���ذي ميمُ املح���دَّ
 ب�سائ���ع مبفرده���ا اأو ح�ساب���ات م�سرفي���ة اأو ممتل���كات كله���ا اأمور ل تفي بتعري���ف املوؤ�س�سة من 

املبداأ. حيث 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.158-152 الفقرات   ,A/52/17

.117-95 الفقرات   ,A/CN.9/419

.10-7 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.65-34 الفقرات   ,A/CN.9/422

.7-5 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

و147.  41-33 الفقرات   ,A/CN.9/433

و7.  6 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.113-108 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.45-43 الفقرات   ,A/CN.9/436

.75-67 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
و22-17,   ,15-14 الفقرات   ,A/CN.9/715 

و46.  و35-32, 
.19-17 الفقرات   ,A/CN.9/738

.)22 احلا�سية  )انظر   1-7 الفقرة  )24( تقرير فريغو�ض-�سميت, 
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)تابع( والتف�سري  ال�سرتاع  )ج( دليل 
 68-67 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.103 
و70-69,  زاي,  و23-23  و72-71,    األف, 

باء. و75-73   و31-31 جيم, 
و58.  36-25 الفقرات   ,A/CN.9/742

و23    ,68 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 
باء. و75-73  و31,  زاي,   األف-24 

.25-23 الفقرات   ,A/CN.9/763

 68-68 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
زاي,  و24-24  و23-23 جيم,  و72-71,    األف, 

باء. و75-73  و31-31 جيم,   و70, 

و28.  27 الفقرتان   ,A/CN.9/766

الدولة هذه  على  الدولية  اللتزامات    -3 املادة 
�سكل  اأي  اأو  نا�سئ عن معاهدة  الدولة  التزام على هذه  القانون مع  يتعار�ض هذا  عندما 
اأخرى, يكون الرجحان ملقت�سيات  اأو دول  اأ�سكال التفاق تكون هي طرفا فيه مع دولة  اآخر من 

التفاق. ذلك  اأو  املعاهدة  تلك 

91- امل���ادة 3, الت���ي تع���رب ع���ن مبداأ �سمو اللتزام���ات الدولية للدولة امل�سرتع���ة على القانون 
الداخل���ي فيه���ا, �سيغ���ت عل���ى غ���رار اأح���كام مماثل���ة واردة يف قوانني منوذجية اأخ���رى اأعدتها 

الأون�سيرتال.

92- وعن���د ا�س���رتاع ه���ذه امل���ادة, لعّل امل�سرع يود النظر فيما اإذا كان من امل�ست�سوب اأن تتخذ 
خط���وات لتجن���ب اأي تف�س���ري ف�سفا����ض ل ل���زوم له للمعاهدات الدولي���ة. ذلك اأن هذه املادة قد 
ت���وؤدي, مث���ًل, اإىل اإعط���اء الأ�سبقي���ة ملعاهدات دولية تهدف, يف الوق���ت الذي تعالج فيه م�سائل 
ي�سمله���ا اأي�س���ًا القان���ون النموذج���ي )مثل �سب���ل الو�سول اإىل املحاكم والتع���اون بني املحاكم اأو 
ال�سلطات الإدارية(, اإىل ت�سوية م�ساكل غري امل�ساكل التي يركز عليها القانون النموذجي. وبع�ض 
تل���ك املعاه���دات ق���د ي�ساء فهمها على اأنها تتناول اأي�س���ا م�سائل يتناولها القانون النموذجي, ل 
ل�س���يء اإل لأن �سياغته���ا ج���اءت غ���ري دقيق���ة اأو ف�سفا�س���ة. ومن �ساأن تل���ك النتيجة اأن تعر�ض 
للخط���ر اله���دف املن�س���ود يف حتقي���ق التوحيد وتي�سري التعاون عرب احل���دود يف م�سائل الإع�سار, 
واأن تقل���ل م���ن درج���ة اليق���ني ومن اإمكانية التنبوؤ بعواقب تطبيق القانون النموذجي. وقد ترغب 
الدول���ة امل�سرتع���ة يف اأن تن����ض عل���ى اأنه لكي جتّب املادة 3 حكما واردا يف القانون الوطني, فل 
ب���د م���ن وج���ود �سل���ة كافية بني املعاه���دة الدولية املعنية وامل�ساألة الت���ي تخ�سع للحكم الوارد يف 
القان���ون الوطن���ي املق�س���ود. فم���ن �ساأن �سرط كهذا اأن ي�ساع���د على جتنب التقييد املفرط غري 
اإىل  يذهب  اأن  لذلك احلكم  ينبغي  ل  اأنه  بيد  النموذجي.  للقانون  املنفذ  القانون  لآثار  املق�سود 
ا�ستيفاء التحديد بغية  اأن تكون املعاهدة املعنية خا�سة مب�سائل الإع�سار على وجه   حد ا�سرتاط 

ال�سرط. ذلك 
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93- وم���ع اأنَّ املعاه���دات الدولي���ة امللزم���ة تعترب نافذة من تلق���اء نف�سها يف بع�ض الدول, فهي 
ل تعت���رب كذل���ك م���ع ا�ستثن���اءات معين���ة يف دول اأخ���رى, وذلك م���ن حيث اإنها تتطل���ب ت�سريعًا 
داخلي���ًا لك���ي ت�سب���ح قانون���ًا واج���ب الإنفاذ. وفيما يخ����ض الفئة الأخرية من ال���دول, وبالنظر 
اإىل املمار�س���ة العادي���ة املتبع���ة لديه���ا يف تن���اول املعاه���دات والتفاق���ات الدولية, ل���ن يكون من 
فيها  اإدراجها  املنا�سب  يكون من  اأو قد  ت�سريعاتها,  املادة 3 يف  اإدراج  ال�سروري  اأو من   املنا�سب 

لة. معدَّ ب�سيغة 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي القانون  )اأ( 
.162-159 الفقرات   ,A/52/17

.11 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.67-66 الفقرتان   ,A/CN.9/422

.7 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.43-42 الفقرتان   ,A/CN.9/433

.8-7 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.117-114 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع دليل  )ب( 
.46 الفقرة   ,A/CN.9/436

.78-76 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  دليل  )ج( 
.78 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.26 الفقرة   ,A/CN.9/763

.78 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.29 الفقرة   ,A/CN.9/766

املخت�سة[)1( ال�سلطة  اأو  ]املحكمة    -4 املادة 

تقوم باملهمتني امل�سار اإليهما يف هذا القانون فيما يتعلق بالعرتاف بالإجراءات الأجنبية 
باأداء  ال�سلطة/ال�سلطات املخت�سة  اأو  اأو املحاكم  د املحكمة  ]حتدَّ الأجنبية  والتعاون مع املحاكم 

امل�سرتعة[. الدولة  املهام يف  هذه 

)1( قد ترغب الدولة التي تكون فيها بع�ض املهام املت�سلة باإجراءات الإع�سار قد اأنيطت مبوظفني معيَّنني 

الأول: الف�سل  اآخر من  اأو يف مو�سع   4 املادة  التايل يف  تدرج احلكم  اأن  بهيئات معيَّنة من قبل احلكومة يف  اأو 
لي�ض يف هذا القانون ما مي�ض بالأحكام ال�سارية يف هذه الدولة والتي تنظم �سلطة ]تدرج �سفة ال�سخ�ض 

احلكومة[. قبل  من  املعيَّنة  الهيئة  اأو  املعنيَّ 

94- اإذا كان اأي من املهام املذكورة يف املادة 4 توؤديه يف الدولة امل�سرتعة �سلطة غري املحكمة, 
ف���اإّن الدول���ة ت���درج ا�س���م ال�سلط���ة املخت�سة يف امل���ادة 4 ويف موا�سع منا�سب���ة اأخرى من قانون 

ال�سرتاع.
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95- وميك���ن اأن يك���ون الخت�سا����ض ب���اأداء خمتل���ف امله���ام الق�سائي���ة التي يتناوله���ا القانون 
النموذجي م�سندًا اإىل حماكم خمتلفة يف الدولة امل�سرتعة, وعندئذ توائم الدولة امل�سرتعة بني 
ن����ض امل���ادة وب���ني نظ���ام اخت�سا�ض املحاكم فيها. و�ستتمثل قيمة امل���ادة 4, بال�سيغة امل�سرتعة 
به���ا يف دول���ة معين���ة, يف اأنها تزي���د �سفافية و�سهولة ا�ستخدام الت�سريع املتعلق بالإع�سار ل�سالح 

بوجه خا�ض. الأجنبية  واملحاكم  الأجانب  املمثلني 

96- وعند حتديد جهة الخت�سا�ض يف امل�سائل املذكورة يف املادة 4, ل ينبغي للت�سريع التنفيذي 
اأن يقيد دومنا �سرورة اخت�سا�ض حماكم اأخرى يف الدولة امل�سرتعة ول �سيما اخت�سا�ض النظر 

موؤقت. انت�ساف  على  للح�سول  الأجانب  املمثلني  طلبات  يف 

احلا�سية
97- يف ع���دد م���ن ال���دول, يعهد ت�سريع الإع�س���ار بالقيام مبهام معينة, تتعلق بالإ�سراف العام 
يكونون عادة  نهم احلكومة ممن  تعيِّ اإىل موظفني  البلد,  الإع�سار يف  على عملية معاجلة ق�سايا 
التي  الأ�سماء  وتتباين  اأ�سا�ض دائم.  يوؤدون وظائفهم على  اأو موظفني ق�سائيني  موظفني مدنيني 
يمُعرف���ون به���ا وت�سم���ل, على �سبي���ل املثال, ت�سميات "احلار�ض الق�سائ���ي" اأو "املح�سل الر�سمي" 
اأو "الوكي���ل الر�سم���ي". كم���ا تتباي���ن اأن�سطة هوؤلء املوظفني ونط���اق مهامهم وطبيعتها من دولة 
ترغب  نقطة قد  الر�سميني, وهي  امل�سوؤولني  �سلطة هوؤلء  يقيد  ل  النموذجي  والقانون  دولة.  اإىل 
بع����ض ال���دول امل�سرتع���ة يف تو�سيحه���ا يف القانون نف�سه, كما هو مب���ني يف احلا�سية. ومن جهة 
اأخ���رى, فاإّن���ه تبع���ًا للعب���ارات التي ت�ستعملها الدول���ة امل�سرتعة يف املادتني 25 و26 لإدراج "�سفة 
ال�سخ�ض اأو الهيئة التي تدير عملية اإعادة التنظيم اأو الت�سفية مبوجب قانون الدولة امل�سرتعة", 
 م���ن اجلائ���ز اأن يعه���د اإىل ه���وؤلء املوظف���ني بواج���ب التع���اون عل���ى النحو املن�سو����ض عليه يف 

.27 اإىل   25 املواد 

98- ويف بع�ض الخت�سا�سات الق�سائية, قد يعني املوظفون الر�سميون امل�سار اإليهم يف الفقرة 
ال�سابقة اأي�سًا للقيام مبهمة املديرين يف ق�سايا الإع�سار الفردية. ويف نطاق هذه احلالت, يكون 

النموذجي. بالقانون  م�سمولني  الر�سميون  املوظفون  اأولئك 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.166-163 الفقرات   ,A/52/17

.69 الفقرة   ,A/CN.9/419

.11 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.69-68 الفقرتان   ,A/CN.9/422

.8 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.45-44 الفقرتان   ,A/CN.9/433

.9-8 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.122-118 الفقرات   ,A/CN.9/435
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ال�سرتاع دليل  )ب( 
.50-47 الفقرات   ,A/CN.9/436

.83-79 الفقرات   ,A/CN.9/442

اإعادة  عملية  باإدارة  املعنية  الهيئة  اأو  املعني  ال�سخ�ض  �سفة  ]تدرج  تخويل    -5 املادة 
�سلطة  امل�سرتعة[  الدولة  قانون  الت�سفية مبقت�سى  اأو   التنظيم 

اأجنبية دولة  الت�سرف يف 
يخ���ّول ]ت���درج �سف���ة ال�سخ����ض املعن���ي اأو الهيئة املعنية باإدارة عملية اإع���ادة التنظيم اأو 
الت�سفي���ة مبقت�س���ى قان���ون الدولة امل�سرتعة[ �سلط���ة الت�سرف يف دولة اأجنبية ب�ساأن اإجراء يف 
هذه الدولة مبقت�سى ]تدرج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[, ح�سبما 

التطبيق. الواجب  الأجنبي  القانون  بذلك  ي�سمح 

99- املق�س���ود م���ن امل���ادة 5 هو تزويد ممثلي الإع�س���ار اأو ال�سلطات الأخرى, ممن يعينون يف 
اإجراءات اإع�سار تبداأ يف الدولة امل�سرتعة, ب�سلحية الت�سرف يف اخلارج ب�سفة ممثلني اأجانب 
يف تل���ك الإج���راءات. وق���د ات�س���ح اأن عدم وجود ذل���ك التفوي�ض يف بع�ض الدول ي�سّكل عقبة يف 
�سبيل التعاون الدويل الفعال يف الق�سايا عرب احلدودية. وميكن للدولة امل�سرتعة, التي خّول فيها 
ممثل���و الإع�س���ار �سلحي���ة الت�س���رف ب�سفة ممثلني اأجان���ب, اأن تقرر عدم اإدراج املادة 5, واإن 
الأجنبية  املحاكم  وي�ساعد  ال�سلحية  تلك  وا�سحًا على  قانونيًا  دليًل  �سيوفر  عليها  الإبقاء  كان 

القانون. م�ستعملي  و�سائر 

التي ميار�سها ممثل الإع�سار  اأنَّ نطاق ال�سلحية  ح  100- وقد �سيغت املادة 5 على نحو يو�سِّ
التي  الت�سرفات  تكون  و�سوف  الأجنبية.  واملحاكم  الأجنبي  القانون  يتوقف على  اإمنا  يف اخلارج 
ق���د يرغ���ب ممث���ل الإع�س���ار املعنيَّ يف الدولة امل�سرتع���ة اأن يقوم بها يف بلد اأجنبي اإجراءات من 
الن���وع ال���ذي يتناول����ه القانون النموذجي, لك���ن �سلحية الت�سرف يف بلد اأجنبي ل تتوقف على 

النموذجي. القانون  اإىل  ي�ستند  قانونًا  ا�سرتع  قد  البلد  ذلك  كان  اإذا  ما 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.169-167 الفقرات   ,A/52/17

.39-36 الفقرات   ,A/CN.9/419

.12 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.74-70 الفقرات   ,A/CN.9/422

.8 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.49-46 الفقرات   ,A/CN.9/433

.9 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.124-123 الفقرتان   ,A/CN.9/435
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ال�سرتاع )ب( دليل 
.52-51 الفقرات   ,A/CN.9/436

.85-84 الفقرتان   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.84 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.26 الفقرة   ,A/CN.9/763

.84 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.30 الفقرة   ,A/CN.9/766

العامة ال�سيا�سة  على  املرتكزة  6- ال�ستثناءات  املادة 
لي����ض يف ه���ذا القان���ون م���ا مينع املحكمة من رف�ض اتخاذ اإجراء من�سو�ض عليه يف هذا 

الدولة. لهذه  العامة  لل�سيا�سة  الإجراء خمالف  ذلك  اأنَّ  وا�سحًا  كان  اإذا  القانون 

101- مب���ا اأنَّ مفه���وم ال�سيا�س���ة العام���ة قائ���م على القانون الوطني وق���د يختلف من دولة اإىل 
املفهوم. لهذا  د  موحَّ تعريف  تقدمي  ل حتاول   6 املادة  فاإنَّ  اأخرى, 

102- ويف بع����ض ال���دول, ق���د يعط���ى تعبري "ال�سيا�سة العامة" معنى عري�سًا باأنه قد يتعلق من 
العامة  ال�سيا�سة  ال�ستثناء مبوجب  اأنَّ  بيد  الوطني.  القانون  اإلزامية من  باأي قاعدة  املبداأ  حيث 
ي���وؤول يف كث���ري م���ن ال���دول باأنه يقت�سر على مب���ادئ القانون الأ�سا�سي���ة, وخ�سو�سا ال�سمانات 
لج���اأ اإىل ال�سيا�سة العام���ة اإل لرف�ض تطبيق قانون اأجنبي, اأو  الد�ستوري���ة؛ ويف تل���ك ال���دول, ل يمُ
اأجنبي, عندما يكون ذلك خمالفًا لهذه املبادئ  اأو قرار حتكيم  اأجنبي  العرتاف بقرار ق�سائي 

الأ�سا�سية.

القان���ون  �سي���اق  يف  العام���ة  ال�سيا�س���ة  مبوج���ب  ال�ستثن���اء  تطبي���ق  لإمكاني���ة  103- وتوخي���ا 
النموذج���ي, م���ن امله���م اأن يمُلَح���ظ اأنَّ ثمة عددًا متزايدًا م���ن الخت�سا�سات الق�سائية يعرتف 
بوج���ود تف���رع ثنائ���ي ب���ني مفه���وم ال�سيا�س���ة العام���ة ب�سيغت���ه املطبقة عل���ى ال�س���وؤون املحلية, 
ومفه���وم ال�سيا�س���ة العام���ة ب�سيغت���ه امل�ستخدمة يف م�سائ���ل التعاون ال���دويل وم�ساألة العرتاف 
بالآث���ار املرتتب���ة عل���ى القوان���ني الأجنبي���ة. ويف ه���ذه احلالة الأخ���رية خا�سة, تمُفه���م ال�سيا�سة 
د ه���ذا التفرع الثنائي  العام���ة مبعن���ى اأك���رث تقيي���دًا من معن���ى ال�سيا�سة العام���ة املحلية. ويج�سِّ
هم���ت "ال�سيا�سة العامة"   اإدراك اأنَّ التع���اون ال���دويل م���ن �ساأن���ه اأن يتعرق���ل دومن���ا داع اإذا ما فمُ

العري�ض. مبعناها 

104- واأم���ا الغر����ض م���ن التعبري "وا�سحًا" امل�ستخدم اأي�سًا يف كث���ري من الن�سو�ض القانونية 
الدولية الأخرى كنعت للتعبري "ال�سيا�سة العامة", فهو التاأكيد على اأنَّ ال�ستثناءات املرتكزة اإىل 
ال�سيا�سة العامة ينبغي اأن تف�سر على نحو مقيَّد, واأنه ل يق�سد من املادة 6 �سوى التذرع بها يف 

امل�سرتعة. الدولة  لدى  اأهمية جوهرية  ذات  تتعلق مب�سائل  ا�ستثنائية  ظروف 
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العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.173-170 الفقرات   ,A/52/17

.40 الفقرة   ,A/CN.9/419

.15 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.85-84 الفقرتان   ,A/CN.9/422

.16 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.160-156 الفقرات   ,A/CN.9/433

.9 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.128-125 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.53 الفقرة   ,A/CN.9/436

.89-86 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.30-26 الفقرات   ,A/CN.9/715

.32 الفقرة   ,A/CN.9/738

اأخرى قوانني  الإ�سافية مبوجب  7- امل�ساعدة  املادة 

د �سلطة املحكمة اأو ]تدرج �سفة ال�سخ�ض املعني اأو الهيئة  لي����ض يف ه���ذا القان���ون م���ا يقيِّ
اأو الت�سفية مبقت�سى قانون الدولة امل�سرتعة[ ب�ساأن تقدمي  اإعادة التنظيم  املعنية باإدارة عملية 

الدولة. هذه  اأخرى يف  قوانني  اأجنبي مبوجب  اإىل ممثل  اإ�سافية  م�ساعدة 

105- الغر����ض م���ن القان���ون النموذجي هو زي���ادة وتن�سيق امل�ساعدة ع���رب احلدود املتاحة يف 
الدول���ة امل�سرتع���ة للممثل���ني الأجان���ب. ولك���ن مبا اأنَّ قان���ون الدولة امل�سرتعة ق���د ينطوي فعل, 
ح���ني ا�س���رتاع القان���ون النموذج���ي, عل���ى اأح���كام خمتلفة قائم���ة ميكن مبوجبها ملمث���ل اأجنبي 
احل�س���ول عل���ى امل�ساع���دة ع���رب احل���دود, ومبا اأن���ه لي�ض من غر�ض هذا القان���ون اأن يجب تلك 
الأح���كام طامل���ا اأنه���ا تقدم م�ساعدة اإ�سافي���ة لنوع امل�ساعدة التي يتناولها القانون النموذجي اأم 
 خمتلف���ة عنه���ا, فم���ن اجلائ���ز للدول���ة امل�سرتعة اأن تنظر فيما اإذا كانت امل���ادة 7 تلزم لتو�سيح 

امل�ساألة. هذه 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.175 الفقرة   ,A/52/17

ال�سرتاع )ب( دليل 
.90 الفقرة   ,A/CN.9/442
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التف�سري   -8 املادة 
يوىل العتبار يف تف�سري هذا القانون مل�سدره الدويل ول�سرورة ت�سجيع التوحيد يف تطبيقه 

النية. على ح�سن  واحلر�ض 

106- ي���رد حك���م مماث���ل للحك���م ال���وارد يف امل���ادة 8 يف عدد من معاه���دات القانون اخلا�ض 
)مث���ل الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 7 م���ن اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عق���ود البيع الدويل للب�سائع(. 
تعاهدي  اأي�سا يف ن�ض غري  القبيل مفيد  اإدراج حكم من هذا  باأنَّ  لِّم  �سمُ اأحدث عهدا,  ويف وقت 
مث���ل القان���ون النموذج���ي على اأ�سا�ض اأنَّ اأي دولة ت�سرتع قانونا منوذجيا من م�سلحتها تف�سريه 
تف�س���ريا مت�سق���ا. وق���د �سيغ���ت املادة 8 على غرار الفق���رة 1 من املادة 3 من قانون الأون�سيرتال 

الإلكرتونية. التجارة  ب�ساأن  النموذجي 

107- ومم���ا يي�س���ر الت�س���اق يف تف�سري القانون النموذجي نظ���ام املعلومات اخلا�ض بال�سوابق 
الق�سائي���ة امل�ستن���دة اإىل ن�سو����ض الأون�سيرتال )CLOUT(, الذي تن�س���ر اأمانة الأون�سيرتال يف 
التي  الأمر(  انطبق  حيثما  التحكيم,  )وقرارات  الق�سائية  القرارات  عن  وافية  اإطاره خل�سات 
الأون�سيرتال. )وللح�سول على مزيد  اأعمال  املنبثقة عن  النموذجية  والقوانني  تف�سر التفاقيات 

اأدناه.(  243 الفقرة  انظر  النظام,  هذا  املعلومات عن  من 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.174 الفقرة   ,A/52/17

ال�سرتاع )ب( دليل 
.92-91 الفقرتان   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  دليل  )ج( 
.25-23 الفقرات   ,A/CN.9/715

.92 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103

.38-37 الفقرتان   ,A/CN.9/742

.91 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.26 الفقرة   ,A/CN.9/763

.91 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.30 الفقرة   ,A/CN.9/766
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الأجانب والدائنني  املمثلني  و�سول  الثاين- �سبل   الف�سل 
الدولة هذه  املحاكم يف  اإىل 

املحاكم اإىل  املبا�سر  الو�سول  احلق يف    -9 املادة 

الدولة. هذه  اإىل حمكمة يف  مبا�سرة  طلبا  يقّدم  اأن  اأجنبي  ملمثل  يحق 

108- م���ن الأه���داف الهام���ة للقانون النموذجي توفري �سب���ل �سريعة ومبا�سرة لو�سول املمثلني 
الأجان���ب اإىل حماك���م الدول���ة امل�سرتعة. وتقت�سر املادة 9 على الإعراب عن مبداأ تي�سري و�سول 
املمث���ل الأجنب���ي مبا�س���رة اإىل حماك���م الدولة امل�سرتع���ة, بحيث ل ي�سطر املمث���ل الأجنبي اإىل 
ا�ستيف���اء مقت�سي���ات ر�سمي���ة مث���ل الرتاخي�ض اأو الإجراءات القن�سلية. ه���ذا علمًا باأنَّ املادة 4 

الأجنبي. للممثل  النت�ساف  توفري  ب�ساأن  امل�سرتعة  الدولة  املحاكم يف  اخت�سا�ض  تتناول 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.178-176 الفقرات   ,A/52/17

و173-172.  79-77 الفقرات   ,A/CN.9/419

.151-144 الفقرات   ,A/CN.9/422

.9 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.58-50 الفقرات   ,A/CN.9/433

.10 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.133-129 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.54 الفقرة   ,A/CN.9/436

.93 الفقرة   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.93 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103

.93 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.31 الفقرة   ,A/CN.9/766

املحدود الق�سائي  الخت�سا�ض    -10 املادة 

اإنَّ جم���رد تق���دمي ممث���ل اأجنب���ي طلبًا مبوجب هذا القان���ون اإىل حمكمة يف هذه الدولة 
���ع املمث���ل الأجنب���ي اأو اأ�سول املدين اأو اأعماله التجارية الأجنبية للخت�سا�ض الق�سائي  ل يخ�سِ

قّدمه. الذي  الطلب  اآخر غري  لأي غر�ض  الدولة,  هذه  ملحاكم 

109- متث���ل امل���ادة 10 قاع���دة "�سل���وك ماأم���ون" ته���دف اإىل �سم���ان ع���دم ت���ويل املحكمة يف 
الدول���ة امل�سرتع���ة اخت�سا�س���ًا ق�سائي���ًا على موج���ودات املدين املالية كلها ملج���رد تقدمي املمثل 
الأجنب���ي طلب���ًا للع���رتاف باإج���راء اأجنب���ي. وتو�سح هذه امل���ادة اأي�سًا اأنَّ تق���دمي الطلب وحده 
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لي����ض �سبب���ًا كافي���ًا لك���ي متار�ض املحكم���ة يف الدولة امل�سرتع���ة اخت�سا�سًا ق�سائي���ًا على املمثل 
الأجنب���ي يف الأم���ور غ���ري املت�سلة بالإع�سار. ومن ثم ف���اإنَّ هذه املادة ت�ستجيب ملخاوف املمثلني 
 والدائن���ني الأجان���ب م���ن اخل�س���وع لخت�سا�ض ق�سائي �سامل من ج���راء تقدمي طلب مبقت�سى 

النموذجي. القانون 

الأجنبي  املمثل  الق�سائي على  �سريان الخت�سا�ض  املادة 10 على  املفرو�ض يف  110- والتقييد 
لي�ض تقييدًا مطلقًا. فلي�ض املق�سود منه �سوى حماية املمثل الأجنبي بالقدر اللزم جلعل تي�سر 
اأمام حماكم  اأنَّ املثول  اأمرا ذا معنى. وحتقق هذه املادة ذلك بالن�ض على  و�سوله اإىل املحاكم 
الدول���ة امل�سرتع���ة بغر����ض طلب الع���رتاف ل يجعل كامل الأموال الواقع���ة حتت اإ�سراف املمثل 
الأجنب���ي خا�سع���ة لخت�سا����ض تلك املحاك���م. وهي ل مت�ض بالأ�سباب املمكن���ة الأخرى ل�سريان 
املوجودات.  على  اأو  الأجنبي  املمثل  على  امل�سرتعة  الدولة  قوانني  الق�سائي مبوجب  الخت�سا�ض 
وعل���ى �سبي���ل املث���ال فاإنَّ اخلط���اأ اأو �سوء الت�سرف الذي يرتكبه املمثل الأجنبي قد يقدم اأ�سبابًا 
موجب���ة لإعم���ال الخت�سا����ض الق�سائ���ي من اأجل معاجلة العواقب املرتتب���ة على فعل كهذا من 
جانب املمثل الأجنبي. وعلوة على ذلك, فاإّن املمثل الأجنبي الذي يطلب النت�ساف يف الدولة 
امل�سرتع���ة �س���وف يك���ون خا�سع���ًا لل�سروط الت���ي قد تاأمر املحكمة برب���ط النت�ساف املمنوح بها 

.)22 املادة  من   2 )الفقرة 

111- وقد تبدو املادة 10 غري لزمة يف الدول التي ل ت�سمح فيها قواعد الخت�سا�ض الق�سائي 
م طلب���ًا اإليها ملجرد مثول���ه اأمامها. ومع ذلك  ب���اأن تخ�س���ع املحكم���ة لخت�سا�سه���ا �سخ�سًا يقدِّ
ف�سيك���ون م���ن املفي���د ا�س���رتاع ه���ذه امل���ادة يف تلك الدول بغي���ة تبديد املخاوف الت���ي قد ت�ساور 
املمثل���ني اأو الدائن���ني الأجان���ب من اإمكانية اإخ�ساعهم لخت�سا�ض ق�سائي ملجرد تقدميهم طلبًا 

املحكمة. اإىل 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.182-179 الفقرات   ,A/52/17

.24 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.166-160 الفقرات   ,A/CN.9/422

.11-10 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.70-68 الفقرات   ,A/CN.9/433

.10 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.136-134 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.56-55 الفقرتان   ,A/CN.9/436

.96-94 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.96 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.27 الفقرة   ,A/CN.9/763

.96 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.31 الفقرة   ,A/CN.9/766
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اإجراء  بدء  اأجنبي  11-  طلب ممثل   املادة 
ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج   مبوجب 

امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف 

ال�سلة  القوانني ذات  اأ�سماء  ]تدرج  اإجراء مبوجب  البدء يف  اأن يطلب  اأجنبي  يحق ملمثل 
الإجراء. هذا  لبدء  اللزمة  ال�سروط  ا�ستوفيت  اإذا  امل�سرتعة[,  الدولة  بالإع�سار يف 

112- ثم���ة قوان���ني وطني���ة كث���رية ل تذكر ممثل اإجراء الإع�س���ار الأجنبي يف عداد الأ�سخا�ض 
الذي���ن يج���وز له���م طل���ب بدء اإج���راء الإع�سار؛ ففي تلك القوانني, قد تك���ون م�ساألة ما اإذا كان 

فيه. م�سكوكًا  اأمرًا  الطلب  ذلك  مثل  تقدمي  الأجنبي  للممثل  يجوز 

113- والق�س���د م���ن امل���ادة 11 ه���و �سمان من���ح املمثل الأجنبي )يف اإج���راء اأجنبي رئي�سي اأو 
"اإذا ا�ستوفيت  اأنَّ املادة تو�سح )بعبارة  اإع�سار. بيد  غري رئي�سي( �سلحية)25( طلب بدء اإجراء 
التي يجوز فيها  ال�سروط  اآخر  اأي نحو  ل على  اأنَّها ل تعدِّ ال�سروط اللزمة لبدء هذا الإجراء"( 

امل�سرتعة. الدولة  اإع�سار يف  اإجراء  بدء 

114- وللممث���ل الأجنب���ي ه���ذا احل���ق ب���دون اع���رتاف م�سب���ق بالإج���راء الأجنب���ي, لأن ب���دء 
اإج���راء اإع�س���ار ق���د يك���ون اأم���رًا بال���غ الأهمي���ة عن���د وج���ود حاج���ة ما�س���ة اإىل احلف���اظ على 
موج���ودات املدي���ن. وت�سل���م املادة 11 ب���اأنَّ ممثل الإجراء الأجنبي الرئي�س���ي لي�ض الوحيد الذي 
ق���د تك���ون ل���ه م�سلح���ة م�سروعة يف ب���دء اإجراء اإع�س���ار يف الدولة امل�سرتعة, ب���ل ي�سدق ذلك 
اأي�س���ًا عل���ى ممث���ل اإج���راء اأجنبي غري رئي�س���ي. وتوّفر املادة �سمانات كافية ل���درء التع�سف يف 
 تق���دمي الطلب���ات با�س���رتاط ا�ستيف���اء ال�س���روط الأخ���رى لب���دء ذل���ك الإجراء مبقت�س���ى قانون 

امل�سرتعة. الدولة 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.187-183 الفقرات   ,A/52/17

.25-24 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.177-170 الفقرات   ,A/CN.9/422

.11 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.75-71 الفقرات   ,A/CN.9/433

.11 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.146-137 الفقرات   ,A/CN.9/435

�سرعية". "�سفة  اأو  فعلية"  �سرعية  "�سفة  اأو  اإجرائية"  �سرعية  "�سفة  باأنها  اأي�سًا  اإليها  )25( ي�سار 
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ال�سرتاع )ب( دليل 
.57 الفقرة   ,A/CN.9/436

.99-97 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  دليل  )ج( 
.98 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.27 الفقرة   ,A/CN.9/763

.98 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.31 الفقرة   ,A/CN.9/766

ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج  اإجراء مبوجب  اأجنبي يف  12- م�ساركة ممثل  املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة 

يتخذ ب�سدد  اإجراء  ي�سارك يف  اأن  الأجنبي  للممثل  اأجنبي, يحق  باإجراء  عند العرتاف 
امل�سرتعة[. الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج  املدين مبوجب 

115- الغر����ض م���ن امل���ادة 12 ه���و اأن ت�سم���ن, يف حال وجود اإجراء اإع�س���ار يتعلق باملدين يف 
نح املمثل الأجنبي لإجراء متعلق بذلك املدين, نتيجة العرتاف بالإجراء  الدولة امل�سرتعة, اأن ميمُ
الأجنب���ي, �سلحي���ة)25( تق���دمي اللتما�سات اأو الطلبات اأو العرائ�ض املت�سلة مب�سائل مثل حماية 

الأجنبي. الإجراء  ب�سدد  التعاون  اأو  توزيعها,  اأو  ت�سييلها  اأو  املدين  موجودات 

116- وتقت�س���ر امل���ادة 12 عل���ى منح املمث���ل الأجنبي تلك ال�سلحية دون اإعطائه اأي �سلطات 
د اأن���واع الطلب���ات الت���ي ق���د يقّدمها املمث���ل الأجنبي,  اأو حق���وق حم���ّددة. وه���ذه امل���ادة ل حت���دِّ
 ول مت����ض الأح���كام مب���ا يت�سّمن���ه قان���ون الإع�س���ار يف الدولة امل�سرتعة من اأح���كام تقرر م�سري 

الطلبات. تلك 

117- واإذا كان قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة ي�ستخ���دم م�سطلحًا اآخر غ���ري م�سطلح "ي�سارك", 
للتعب���ري ع���ن ه���ذا املفهوم, جاز ا�ستخدام ذل���ك امل�سطلح الآخر عند ا�سرتاع هذا احلكم. غري 
اأنه يجدر التذكري باأن املادة 24 ت�ستخدم عبارة "يتدخل" للإ�سارة اإىل حالة ي�سارك فيها املمثل 
الفقرتني  )انظر  الإع�سار اجلماعي(  لإجراء  عليه )خلفا  اأو  للمدين  فردية  الأجنبي يف دعوى 

اأدناه(. و208   205
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العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.189-188 الفقرتان   ,A/52/17

و149. و147   115-114 الفقرات   ,A/CN.9/422

.9 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.58 الفقرة   ,A/CN.9/433

.11 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.150-147 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.59-58 الفقرتان   ,A/CN.9/436

.102-100 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  دليل  )ج( 
.100 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103

.102-100 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.27 الفقرة   ,A/CN.9/763

.102-100 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.31 الفقرة   ,A/CN.9/766

اإجراء مبوجب  اإىل  الأجانب  الدائنني  و�سول  �سبل    -13  املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج 

1- م���ع مراع���اة اأح���كام الفق���رة 2 من هذه املادة, تك���ون للدائنني الأجانب فيما يتعلق ببدء 
اإج���راء م���ا وامل�سارك���ة في���ه يف هذه الدولة مبوجب ]تدرج اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار 

الدولة. هذه  للدائنني يف  املتاحة  احلقوق  نف�ض  امل�سرتعة[  الدولة  يف 
اإجراء  املطالبات يف  اأولوية  ترتيب  املادة يف  الفقرة 1 من هذه  الوارد يف  يوؤثر احلكم  2- ل 
م���ا مبوج���ب ]ت���درج اأ�سم���اء القوان���ني ذات ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدولة امل�سرتع���ة[, با�ستثناء 
مطالب���ات الدائن���ني الأجان���ب التي ل تدرج يف مرتب���ة اأدنى من ]حتدد مرتبة املطالبات العامة 
غري التف�سيلية, مع مراعاة ت�سنيف املطالبة الأجنبية يف مرتبة اأدنى من املطالبات العامة غري 
التف�سيلي���ة اإذا م���ا كان���ت هن���اك مطالبة حملية متكافئة )مث���ل مطالبة توقيع عقوبة اأو مطالبة 

التف�سيلية[.)2( العامة غري  املطالبات  من  اأدنى  مرتبة  موؤجل( م�سنفة يف  �سداد 
:13 املادة  من   2 الفقرة  عن  كبديل  التالية  ال�سياغة  النظر يف  امل�سرتعة يف  الدولة  ترغب  )2( قد 

2- ل يوؤث���ر احلك���م ال���وارد يف الفق���رة 1 م���ن ه���ذه امل���ادة يف ترتيب اأولوي���ة املطالبات يف اإج���راء ما مبوجب 
اأو يف ا�ستبعاد مطالبات ال�سرائب وال�سمان  اأ�سماء القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[  ]تدرج 
الجتماع���ي الأجنبي���ة م���ن مث���ل ه���ذا الإج���راء. ومع ذلك, يج���ب األ ت�سنف مطالبات الدائن���ني الأجانب غري 
د مرتبة املطالبات العامة  املطالبات املتعلقة بالتزامات ال�سرائب وال�سمان الجتماعي يف مرتبة اأدنى من ]حتدَّ
اإذا  التف�سيلية  العامة غري  اأدنى من املطالبات  التف�سيلية مع مراعاة ت�سنيف املطالبة الأجنبية يف مرتبة  غري 
مرتبة  موؤجل( م�سنفة يف  �سداد  اأو مطالبة  توقيع عقوبة  مكافئة )مثل مطالبة  كانت هناك مطالبة حملية  ما 

التف�سيلية[. العامة غري  املطالبات  من  اأدنى 

118- جت�ّسد املادة 13, مع ال�ستثناء الوارد يف الفقرة 2, املبداأ القائل باأنَّ الدائنني الأجانب, 
عندما يقّدمون طلبًا لبدء اإجراء اإع�سار يف الدولة امل�سرتعة اأو عندما يقّدمون مطالبات يف اإطار 

املحليني. الدائنني  من  اأدنى  معاملة  يعاملوا  اأن  ينبغي  ل  الإجراء,  ذلك 
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د يف الفقرة 1 ل مي�ض بالأحكام اخلا�سة  اأنَّ مبداأ عدم التمييز املج�سَّ 119- وتو�سح الفقرة 2 
اأحكام قد متنح مرتبة خا�سة  اأية  الإع�سار, مبا يف ذلك  اإجراءات  املطالبات يف  بتحديد مرتبة 
مرتبة  الأجانب  الدائنني  اأحكام متنح  لديها حاليًا  الدول  فقلة من  الأجانب.  الدائنني  ملطالبات 
خا�سة. بيد اأنه لئل يفرغ مبداأ عدم التمييز من معناه بوا�سطة اأحكام متنح املطالبات الأجنبية 
اأدن���ى مرتب���ة, حت���دد الفقرة 2 اأدنى مرتبة ميكن اأن متن���ح للدائنني الأجانب: مرتبة املطالبات 
العام���ة غ���ري املكفول���ة. وت�ستثن���ى م���ن ذلك الرتتي���ب الأدنى احلالت التي يك���ون فيها من �ساأن 
املطالب���ة املعني���ة, اإذا كان���ت مطالب���ة م���ن دائ���ن حمل���ي, اأن ت�سنف يف مرتب���ة اأدنى من مرتبة 
املطالبات العامة غري املكفولة )قد تكون هذه املطالبات املنخف�سة املرتبة مثل مطالبات �سلطة 
حكومية ب�ساأن عقوبات مالية اأو غرامات, اأو مطالبات يوؤجل �سدادها ب�سبب وجود علقة خا�سة 
بني املدين والدائن, اأو مطالبات قدمت بعد انق�ساء املهلة املحددة للقيام بذلك(. ومن اجلائز 
اأن ت�سن���ف تل���ك املطالب���ات اخلا�سة يف مرتب���ة اأدنى من مرتبة املطالبات العامة غري املكفولة, 
لأ�سباب غري تلك املتعلقة بجن�سية الدائن اأو مكانه, على النحو املن�سو�ض عليه يف قانون الدولة 

امل�سرتعة.

120- ول يختل���ف احلك���م البدي���ل ال���وارد يف احلا�سية عن احلكم ال���وارد يف الن�ض اإل يف اأنه 
يوّف���ر لل���دول التي ترف�ض العرتاف مبطالبات ال�سرائب وال�سمان الجتماعي الأجنبية �سياغة 

املطالبات. تلك  �سد  التمييز  موا�سلة  لها  تتيح 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي القانون  )اأ( 
.192-190 الفقرات   ,A/52/17

.26-25 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.187-179 الفقرات   ,A/CN.9/422

.12-11 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.85-77 الفقرات   ,A/CN.9/433

.12-11 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.156-151 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع دليل  )ب( 
.61-60 الفقرتان   ,A/CN.9/436

.105-103 الفقرات   ,A/CN.9/442

الإع�سار مبوجب  ب�سدد  باإجراء  الأجانب  الدائنني  اإ�سعار    -14 املادة 
امل�سرتعة[ الدولة  بالإع�سار يف  ال�سلة  ذات  القوانني  اأ�سماء  ]تدرج 

1- حيثم���ا ي�س���رتط توجي���ه اإ�سع���ار ببدء الإج���راءات يف هذه الدولة مبوج���ب ]تدرج اأ�سماء 
القوان���ني ذات ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدولة امل�سرتعة[, يوجه ذل���ك الإ�سعار اأي�سًا اإىل الدائنني 
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املعروف���ني الذي���ن لي����ض لهم عن���وان يف هذه الدولة. ويجوز للمحكم���ة اأن تاأمر باتخاذ التدابري 
بعد. عناوينهم  تعرف  ل  الذين  الدائنني  اإ�سعار  ق�سد  املنا�سبة 

���ه ه���ذا الإ�سع���ار اإىل الدائن���ني الأجانب كل على حدة, م���ا مل تعترب املحكمة اأن من  2- يوجَّ
الأن�سب, تبعا للظروف, اللجوء اإىل �سكل اآخر من اأ�سكال الإ�سعار. ولي�ض ثمة حاجة اإىل تفوي�ض 

احلالة. هذه  املماثلة يف  ال�سكليات  من  اأو غريه  التما�سي 

اأن: يجب  الإ�سعار  ذلك  فاإّن  ما,  اإجراء  ببدء  اأجانب  دائنني  اإ�سعار  يتعني  3- عندما 

)اأ( يب���نّي مهل���ة زمني���ة معقولة لإيداع املطالبات, ويح���دد املكان الذي تودع فيه هذه 
املطالبات؛

امل�سمونة؛ مطالباتهم  اإيداع  امل�سمونني  الدائنني  على  يتعني  كان  اإذا  ما  يبنّي  )ب(  

اإدراجها يف مثل هذا الإ�سعار الذي يوّجه اإىل  اأخرى يتعني  اأي معلومات  )ج(   يت�سّمن 
املحكمة. واأوامر  الدولة  هذه  بقانون  الدائنني عمل 

الفقرة 1  املن�سو�ض عليه يف  النحو  الأجانب على  الدائنني  اإ�سعار  الرئي�سي من   121- الغر�ض 
هو اإبلغهم ببدء اإجراء الإع�سار وباملهلة الزمنية املتاحة لتقدمي مطالباتهم. وعلوة على ذلك, 
وكنتيج���ة منطقي���ة ملب���داأ امل�س���اواة يف املعاملة الذي تر�سيه املادة 13, تق�س���ي املادة 14 باإ�سعار 

امل�سرتعة. الدولة  الدائنني يف  اإ�سعار  تعني  كلما  الأجانب  الدائنني 

122- ولل���دول اأح���كام اأو ممار�س���ات خمتلفة فيما يتعلق بطرائ���ق اإ�سعار الدائنني؛ فقد تكون, 
اإ�سعارات فردية, وتعليق  واإر�سال  اأو يف ال�سحف املحلية,  الر�سمية  ن�سر بلغ يف اجلريدة  مثل, 
بلغات داخل مباين املحاكم, اأو توليفة من هذه الإجراءات. واإذا ما ترك حتديد �سكل الإ�سعار 
للقانون الوطني, ف�سيكون الدائنون الأجانب يف و�سع اأقل موؤاتاة من و�سع الدائنني املحليني, لأنه 
الفقرة 2,  ال�سبب, ت�سرتط  املن�سورات املحلية. ولذلك  املبا�سر على  يتي�سر لهم عادة الطلع   ل 
م���ن حي���ث املب���داأ, اإر�سال اإ�سعارات فردي���ة اإىل الدائنني الأجانب, ولكنها ترتك للمحكمة حرية 
الت�س���رف يف اأن تتخ���ذ ق���رارا مغاي���را يف حالة معينة )مث���ًل, اإذا كان الإ�سعار الفردي ي�ستتبع 

القائمة(. الظروف  يبدو ممكنًا يف  ل  اأو  مفرطة  تكاليف 

123- واأما فيما يتعلق ب�سكل الإ�سعار الفردي, فمن اجلائز اأن ت�ستعمل الدول اإجراءات خا�سة 
يف الإ�سعارات التي يلزم تبليغها يف ولية ق�سائية اأجنبية )مثًل, اإر�سال الإ�سعارات عرب القنوات 
الإ�سعار اخلا�سة معقدة  اإجراءات  تكون  ما  كثريًا  الإع�سار,  اإجراءات  �سياق  الدبلوما�سية(. ويف 
وت�ستنفذ وقتًا طويًل, كما اأنَّ ا�ستعمالها ل يوّفر عادة للدائنني الأجانب تبليغًا باإجراءات الإع�سار 
يف الوق���ت املنا�س���ب. ول���ذا ف���اإنَّ من امل�ست�سوب توجيه تلك الإ�سع���ارات بو�سائل �سريعة تعتربها 
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ه "لي�ض ثمة  املحكم���ة وافي���ة بالغر����ض. وتل���ك العتبارات هي الداعي لأن تن�ض الفقرة 2 على اأنَّ
املماثلة". ال�سكليات  من  اأو غريه  التما�سي  تفوي�ض  اإىل  حاجة 

124- وثم���ة دول كث���رية ه���ي اأط���راف يف معاهدات ثنائية اأو متع���ددة الأطراف ب�ساأن التعاون 
اإىل  الق�سائية  الق�سائية وغري  الوثائق  تبليغ  اإجراءات  ب�ساأن  اأحكاما  الق�سائي كثريا ما تت�سمن 
اأ�سخا����ض يف اخل���ارج. وم���ن املعاه���دات املتعددة الأطراف من هذا الن���وع اتفاقية تبليغ الوثائق 
الق�سائي���ة وغ���ري الق�سائي���ة يف اخلارج فيما يتعلق بامل�سائل املدنية اأو التجارية ل�سنة 1965,)26( 
اأنَّ الإجراءات التي  التي اعتمدت حتت رعاية موؤمتر لهاي ب�ساأن القانون الدويل اخلا�ض. ومع 
القنوات  التقليدية عرب  التبليغ  بو�سائل  اأ�سلوبا مب�سطا مقارنة  ت�سكل  قد  املعاهدات  تلك  ترتئيها 
الدبلوما�سية, فاإّنها كثريا ما تكون غري منا�سبة لق�سايا الإع�سار عرب احلدود, للأ�سباب املبيَّنة 
يف الفق���رة ال�سابق���ة. وق���د يث���ار ت�س���اوؤل عم���ا اإذا كانت الفق���رة 2, التي ت�سم���ح بال�ستغناء عن 
ا�ستخدام ر�سائل التفوي�ض اللتما�سي وغريها من ال�سكليات املماثلة, متوافقة مع تلك املعاهدات. 
ويتع���ني عل���ى كل دول���ة اأن تنظ���ر يف هذه امل�ساألة على �س���وء التزاماتها التعاهدية, ولكن احلكم 
الدولية للدولة امل�سرتعة, لأنَّ الغر�ض من  الفقرة 2 ل يتعار�ض عموما مع اللتزامات  الوارد يف 
املعاهدات امل�سار اإليها اأعله هو يف العادة تي�سري التبليغ ولي�ض احليلولة دون ا�ستخدام اإجراءات 
 الإ�سعار التي هي اأب�سط حتى من تلك التي تر�سيها املعاهدة؛ فعلى �سبيل املثال, تن�ض املادة 10 

يلي: ما  على  اأعله  املذكورة  التفاقية  من 

املق�سودة: الوجهة  دولة  اعرتا�ض  �سريطة عدم  يلي,  التفاقية مبا  هذه  "لن مت�ض 

")اأ( حري���ة اإر�س���ال الوثائق الق�سائية بالقن���وات الربيدية مبا�سرة اإىل الأ�سخا�ض يف 

اخلارج,

")ب(  حري���ة املوظف���ني الق�سائي���ني اأو املوظف���ني الر�سميني اأو غريه���م من الأ�سخا�ض 

خ���لل  م���ن  مبا�س���رة  الق�سائي���ة  الوثائ���ق  بتبلي���غ  القي���ام  يف  امل�س���در  دول���ة  يف  املخت�س���ني 
 املوظف���ني الق�سائي���ني اأو املوظف���ني الر�سمي���ني اأو غريه���م م���ن الأ�سخا����ض املخت�س���ني يف دولة

املق�سودة,  الوجهة 

")ج(   حري���ة اأي �سخ����ض معن���ي باإج���راء ق�سائ���ي يف القيام بتبلي���غ الوثائق الق�سائية 

مبا�س���رة م���ن خ���لل املوظف���ني الق�سائي���ني اأو املوظف���ني الر�سمي���ني اأو غريهم م���ن الأ�سخا�ض 
املق�سودة.")27( الوجهة  دولة  املخت�سني يف 

ويف احلالت التي قد يظل فيها تنازع بني اجلملة الثانية من الفقرة 2 من املادة 14 ومعاهدة ما, 
التنازع. لذلك  حًل  النموذجي  القانون  من   3 املادة  تقدم 

.9432 الرقم   ,658 املجلد  املعاهدات,  املتحدة, جمموعة  )26( الأمم 

نف�سه. )27( املرجع 
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125- وم���ع اأنَّ الفق���رة 2 ت�س���ري اإىل ر�سائ���ل التفوي�ض اللتما�سي باعتبارها من ال�سكليات غري 
اللزمة لتوجيه اإ�سعار مبقت�سى املادة 14, ل حتال هذه الإ�سعارات, يف كثري من الدول, اإطلقًا 
على �سكل ر�سالة تفوي�ض التما�سي. وت�ستخدم ر�سالة التفوي�ض اللتما�سي يف تلك الدول لأغرا�ض 
اأو التما�ض اإذن بتنفيذ بع�ض الأعمال الق�سائية الأخرى  اأخرى, مثل التما�ض اأدلة يف بلد اأجنبي 
يف اخلارج. ويخ�سع ا�ستخدام ر�سائل التفوي�ض اللتما�سي, على �سبيل املث���ال, للتفاقي��ة املتعلق��ة 
باحل�سول على الأدلة يف اخل��ارج يف الأم��ور املدني��ة اأو التجاري��ة ل�سنة 1970,)28( التي اعتمدت 

اخلا�ض. الدويل  للقانون  موؤمتر لهاي  رعاية  حتت 

الفقرة 3

اإع�سار  اإجراء  م مطالبة يف  يقدِّ الذي  امل�سمون  الدائن  يعترب  القانونية,  النظم  بع�ض  126- يف 
متن���ازًل ع���ن ال�سمان���ة اأو ع���ن بع�ض المتيازات املرتبطة بالئتم���ان, بينما تق�سي نظم قانونية 
اأن  اأو المتياز. وحيثما ميكن  اإىل تنازل عن تلك ال�سمانة  باأنَّ عدم تقدمي مطالبة يوؤدي  اأخرى 
 ين�ساأ مثل هذا الو�سع, قد يكون من املنا�سب اأن تدرج الدولة امل�سرتعة يف الفقرة الفرعية )ب( 
م���ن الفق���رة 3 ا�سرتاط���ا ب���اأن يت�سّم���ن الإ�سعار معلوم���ات ب�ساأن الآثار الت���ي ترتتب على تقدمي 

تقدميها. اأو عدم  م�سمونة  مطالبات 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي القانون  )اأ( 
.198-193 الفقرات   ,A/52/17

.87-84 الفقرات   ,A/CN.9/419

.20-19 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.191-188 الفقرات   ,A/CN.9/422

.12-11 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.98-86 الفقرات   ,A/CN.9/433

 ,13-12 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.48 

و20.  و16, 
.164-157 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع دليل  )ب( 
و84.  ,65-63 الفقرات   ,A/CN.9/436

و121-120.  ,111-106 الفقرات   ,A/CN.9/442

.12140 الرقم   ,847 املجلد  نف�سه,  )28( املرجع 



قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود مع دليل ال�سرتاع والتف�سري   64

و�سبل  بالإجراءات  الثالث- العرتاف   الف�سل 
الأجنبية النت�ساف 

اأجنبي باإجراء  العرتاف  15-  طلب  املادة 

بالإجراء  العرتاف  للح�سول على  املحكمة  اإىل  م طلبًا  يقدِّ اأن  اأجنبي  ملمثل  1- يجوز 
الأجنبي. املمثل  فيه  الذي عنيِّ  الأجنبي 

يلي: م�سفوعًا مبا  العرتاف  2- يكون طلب 

اأو الأجنبي؛  املمثل  وتعيني  الأجنبي  الإجراء  ببدء  القرار  من  موثقة  )اأ( �سورة 
)ب(  �سه���ادة م���ن املحكمة الأجنبية تثب���ت وجود الإجراء الأجنبي وتعيني املمثل 

اأو الأجنبي؛ 
)ج(   يف ح���ال ع���دم وج���ود دليل الإثبات امل�سار اإليه يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( 

الأجنبي. املمثل  وتعيني  الأجنبي  الإجراء  لوجود  املحكمة  تقبله  اآخر  اإثبات  اأي  و)ب(, 

د فيه جميع الإجراءات الأجنبية  3- يك���ون طل���ب الع���رتاف م�سفوعًا اأي�سًا ببيان حتدَّ
بها. علم  على  الأجنبي  املمثل  يكون  التي  باملدين  املتعلقة 

مة دعمًا لطلب العرتاف اإىل لغة  4- يج���وز للمحكم���ة اأن تطل���ب ترجمة الوثائق املقدَّ
الدولة. لهذه  ر�سمية 

اإجمال  15 املادة 
دة  ���ب القان���ون النموذج���ي احلاج���ة اإىل العتماد على التفوي�س���ات الق�سائية املعقَّ 127- يتجنَّ
الت���ي ت�ستنف���د وقت���ًا طوي���ًل, اأو الأ�سكال الأخرى م���ن الر�سائل الدبلوما�سي���ة اأو القن�سلية التي 
ق وتعاوين ب�ساأن الإع�سار  ل ذلك اّتباع نهج من�سَّ رمب���ا كان �سيتع���ني ا�ستخدامه���ا لول ذلك. وي�سهِّ
د املادة 15 املتطلبات الإجرائية  اإجراءات �سريعة. وحتدِّ عرب احلدود, ويجعل من املمكن اتخاذ 
الأ�سا�سي���ة لتق���دمي ممث���ل اأجنب���ي طلب اعرتاف. ولدى اإدراج هذا احلك���م يف القانون الوطني, 
القانون  ر  ويوفِّ اإليها.  امل�سار  تلك  اإ�سافية غري  اإجرائية  العملية مبتطلبات  اإثقال  ي�ست�سوب عدم 
النموذج���ي, م���ن خ���لل امل���ادة 15, اإىل جانب املادة 16, بنية ب�سيط���ة و�سريعة لكي ي�ستخدمها 

العرتاف. على  للح�سول  الأجنبي  املمثل 

مة دعم���ًا لطلب العرتاف ل حتتاج اإىل  128- ويفرت����ض القان���ون النموذج���ي اأنَّ الوثائق املقدَّ
توثي���ق ب���اأي �س���كل خا����ض, وخ�سو�سًا بالت�سديق القان���وين: فوفقًا للفقرة 2 من املادة 16, يحق 
للمحكمة اأن تفرت�ض اأنَّ تلك الوثائق �سحيحة �سواء اأكانت م�سدقة قانونًا اأم مل تكن. وكثريًا ما 
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ي�ستخدم م�سطلح "الت�سديق القانوين" دللة على الإجراء ال�سكلي الذي ي�سدق مبوجبه املوظف 
التي  ال�سفة  التوقيع, وعلى  الوثيقة على �سحة  م فيها  تقدَّ التي  للدولة  القن�سلي  اأو  الدبلوما�سي 
الدمغة  اأو  القت�ساء, على هوية اخلتم  وكذلك, عند  الوثيقة,  ع على  املوقِّ ال�سخ�ض  بها  ت�سرف 

الوثيقة. على  املوجودة 

�ستنَت���ج م���ن الفق���رة 2 م���ن املادة 16 )التي تق�سي باأن���ه "يحق للمحكمة اأن تفرت�ض"  129- ويمُ
�سح���ة الوثائ���ق امل�ساحب���ة لطلب العرتاف( اأنَّ املحكمة حتتف���ظ ب�سلطتها التقديرية يف رف�ض 
التعوي���ل عل���ى افرتا����ض ال�سح���ة اأو ا�ستنت���اج اأنَّ هناك ما يثبت عك�ض ذل���ك. وهذا احلل املرن 
ي�س���ع يف احل�سب���ان اأنَّ املحكم���ة ق���د تكون قادرة على التاأكد من �سدور وثيقة معينة عن حمكمة 
راغبة  تكون غري  قد  اأخرى  املحكمة يف حالت  اأن  كما  قانونًا,  تكن م�سدقة  اإذا مل  حتى  معينة 
يف الت�سرف ا�ستنادًا اإىل وثيقة اأجنبية مل ي�سدق عليها قانونًا, وخ�سو�سًا عندما تكون الوثائق 
�سادرة عن ولية ق�سائية ل عهد لها بها. وهذا الفرتا�ض مفيد لأنَّ اإجراءات الت�سديق القانوين 
قد تكون معّقدة وت�ستغرق وقتًا طويًل )مثًل, لأنها قد ت�سمل اأي�سًا يف بع�ض الدول �سلطات �ستى 

م�ستويات خمتلفة(. على 

عما  ت�ساوؤل  يثار  قد  القانوين,  للت�سديق  ا�سرتاط  اأي  يخفف  الذي  باحلكم  يتعلق  130- وفيما 
اإذا كان ذل���ك احلك���م يتعار����ض م���ع اللتزامات الدولية للدول���ة امل�سرتعة. فهناك عدة دول هي 
اأط���راف يف معاه���دات ثنائي���ة اأو متعددة الأطراف ب�ساأن العرتاف املتبادل والت�سديق القانوين 
على الوثائق, منها مثل التفاقية اللغية ل�سرط الت�سديق القانوين على الوثائق العامة الأجنبية 
ل�سن���ة 1961)29( الت���ي اعتم���دت حت���ت رعاية موؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض, والتي تن�ض 
دة للت�سديق القانوين على الوثائق ال�سادرة عن الدول املوقعة على  على اإجراءات مب�سطة حمدَّ
التفاقي���ة. بي���د اأنَّ معاه���دات الت�سديق القانوين على الوثائق, مثل ر�سائل التفوي�ض اللتما�سي 
وغريه���ا م���ن ال�سكلي���ات املماثلة, تبقي على مفعول القوانني واللوائح التنظيمية التي ن�ست على 
اأو تب�سيط اإجراءات الت�سديق القانوين؛ ومن ثم, ل يرجح ن�سوء اأي تعار�ض. وعلى �سبيل  اإلغاء 

يلي: ما  على  اأعله  اإليها  امل�سار  التفاقية)30(  من   3 املادة  من   2 الفقرة  تن�ض  املثال, 

 "بي���د اأنَّ ]الت�سدي���ق القان���وين[ ل ميك���ن ا�سرتاط���ه حينم���ا تك���ون القوان���ني اأو اللوائ���ح 
التنظيمي���ة, اأو املمار�س���ة املتبع���ة يف الدول���ة الت���ي ت�سدر فيها الوثيق���ة, اأو اأي اتفاق بني 
دولتني متعاقدتني اأو اأكرث, قد ن�ست على اإلغائه اأو تب�سيطه اأو على اإعفاء الوثيقة نف�سها 

القانوين." الت�سديق  من 

واإذا ما ظل هناك تعار�ض بني القانون النموذجي واأي معاهدة, تكون الغلبة, وفقا للمادة 3 من 
املعاهدة. لتلك  النموذجي,  القانون 

.7625 الرقم   ,527 املجلد  نف�سه,  )29( املرجع 

نف�سه. )30( املرجع 
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)ج(  2 الفرعية  الفقرة 

131- بغي���ة ع���دم من���ع احل�سول على العرتاف ب�سبب عدم المتثال لإجراء تقني بحت )كما 
يف ح���ال ع���دم ا�ستطاع���ة مقدم الطلب تق���دمي وثائق تكون بجميع تفا�سيلها م�ستوفية ملقت�سيات 
الفقرت���ني الفرعيت���ني 2 )اأ( و)ب((, ت�سم���ح الفق���رة الفرعي���ة 2 )ج( ب���اأن يوؤخ���ذ يف العتبار 
د يف الفقرتني الفرعيت���ني 2 )اأ( و)ب(؛ بيد اأنَّ ذلك احلكم ل  دلي���ل اإثب���ات غ���ري الدلي���ل املحدَّ
ينتق����ض م���ن �سلط���ة املحكمة يف الإ�سرار على تقدمي اأدلة تكون مقبولة لديها. ومن امل�ست�سوب 
احلف���اظ عل���ى ه���ذه املرون���ة لدى ا�س���رتاع القانون النموذجي. كما اأن الفق���رة 2 من املادة 16, 
الت���ي تن����ض عل���ى اأنه "يحق للمحكم���ة اأن تفرت�ض" �سحة الوثائ���ق امل�ساحبة لطلب العرتاف, 
م���ة مبقت�سى الفق���رة الفرعية 2 )ج( )انظ���ر الفقرتني 129   تنطب���ق اأي�س���ًا عل���ى الوثائ���ق املقدَّ

اأعله(. و130 

3 الفقرة 

132- تق�س���ي الفق���رة 3 ب���اأن يك���ون طل���ب الع���رتاف م�سفوع���ًا ببي���ان ي�س���رد جمي���ع م���ا هو 
مع���روف ل���دى املمث���ل الأجنب���ي م���ن اإجراءات اأجنبي���ة متعلقة باملدين. ول حتت���اج املحكمة اإىل 
تل���ك املعلوم���ات م���ن اأج���ل الق���رار املتعلق بالعرتاف نف�س���ه بقدر ما حتتاج اإليه���ا من اأجل اأي 
ق���رار مبن���ح النت�س���اف ل�سال���ح الإج���راء الأجنب���ي. وبغي���ة �سوغ ه���ذا النت�س���اف على النحو 
امللئ���م والتاأك���د م���ن اأنَّ النت�س���اف مت�سق مع اأي اإجراء اإع�سار اآخ���ر بخ�سو�ض املدين نف�سه, 
 ينبغ���ي اأن تك���ون املحكم���ة عل���ى عل���م بجمي���ع ما هو ج���ار يف دول ثالث���ة من اإج���راءات اأجنبية

باملدين. خا�سة 

تكون  اأن  يرجح  لأنه  اأوًل  الإبلغ,  واجب  ير�سي  اإيراد حكم �سريح  املفيد  فمن  ثم,  133- ومن 
لدى املمثل الأجنبي معلومات اأ�سمل عن �سوؤون املدين يف دول ثالثة مما هو متوّفر لدى املحكمة؛ 
وثاني���ًا لأن املمث���ل الأجنب���ي ق���د يكون معنيًا يف املقام الأول باحل�س���ول على النت�ساف ل�سالح 
الإج���راء الأجنب���ي اخلا����ض به واأقل حر�سًا على التن�سيق بني هذا الإجراء واإجراء اأجنبي اآخر. 
)واجب اإبلغ املحكمة بالإجراء الأجنبي الذي ي�سبح معروفًا للممثل الأجنبي بعد �سدور القرار 
 املتعل���ق بالع���رتاف ي���رد يف امل���ادة 18؛ اأما ب�س���اأن التن�سيق بني عدة اإج���راءات اأجنبية, فانظر

).30 املادة 

4 الفقرة 
134- الفق���رة 4 تخ���ول املحكم���ة, ولك���ن ل تلزمه���ا, باأن ت�سرتط ترجمة بع����ض اأو كل الوثائق 
امل�ساحب���ة لطل���ب الع���رتاف. واإذا كانت تلك ال�سلطة التقديرية متوافقة مع اإجراءات املحكمة, 
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متى   17 املادة  3 من  الفقرة  املتوخى يف  وفق  الطلب  وقت ممكن يف  اأقرب  البت يف  يتي�سر  فقد 
الوثائق. ترجمة  اإىل  احلاجة  دون  الطلب  تنظر يف  اأن  املحكمة  بو�سع  كان 

الإ�سعار
135- ثم���ة حل���ول خمتلف���ة ب�س���اأن م���ا اإذا كانت املحكم���ة مطالبة باإ�سدار اإ�سع���ار بتلقي طلب 
اع���رتاف. ويف ع���دد م���ن الوليات الق�سائية, ثمة مبادئ اأ�سا�سي���ة ب�ساأن الأ�سول املرعية, تكون 
يف بع����ض احل���الت جم�س���دة يف الد�ست���ور, قد تفه���م على اأنها تقت�سي عدم اتخ���اذ قرار ب�ساأن 
اأهمي���ة الع���رتاف باإج���راء اإع�سار اأجنبي اإل بعد ال�ستم���اع اإىل اإفادات الأطراف املعنية. ولكن 
يرت���اأى يف دول اأخ���رى اأنَّ طلب���ات العرتاف بالإجراءات الأجنبية تتطلب معاجلة عاجلة )لأنها 
كث���ريا م���ا تق���ّدم يف ظروف تنط���وي على خطر و�سيك يعر�ض املوج���ودات للتبديد اأو الإخفاء(, 
واأن���ه, تبع���ًا لذل���ك, ل يل���زم اإ�س���دار اإ�سعار قب���ل اتخاذ املحكمة اأي قرار ب�س���اأن العرتاف. ويف 
ح���الت كه���ذه, م���ن �س���اأن فر����ض ا�سرتاط كه���ذا اأن ي�سبب تاأخرًا ل داعي ل���ه, واأن يتعار�ض مع 
 الفق���رة 3 م���ن امل���ادة 17, الت���ي تن�ض على البت يف طلب العرتاف بالإجراء الأجنبي يف اأقرب

وقت ممكن.

م القانون النموذجي حًل للم�سائل الإجرائية املتعلقة مبثل هذا الإ�سعار, ومن ثم  136- ول يقدِّ
فهي تخ�سع لأحكام قانونية اأخرى يف الدولة امل�سرتعة. وعدم وجود اإ�سارة �سريحة اإىل الإ�سعار 
املحكمة مثل ذلك  اإ�سدار  بقرار منح العرتاف ل يحول دون  اأو  بتقدمي طلب العرتاف  املتعلق 
الإ�سع���ار, حيثم���ا ي�سرتط���ه القان���ون, عمًل بالقواع���د املتَّبعة لديها ب�ساأن الإج���راءات املدنية اأو 
اإج���راءات الإع�س���ار. وم���ن املنطل���ق نف�سه, ل يوجد يف القانون النموذجي ما يفر�ض اإ�سدار مثل 

ال�سرتاط. ذلك  وجود  الإ�سعار يف حال عدم  ذلك 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.209-199 الفقرات   ,A/52/17

و189-178.  ,69-62 الفقرات   ,A/CN.9/419

.23-22 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

و159-152.  ,93-76 الفقرات   ,A/CN.9/422

.10-9 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

و104-99.  ,67-59 الفقرات   ,A/CN.9/433

.15-13 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.173-165 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.69-66 الفقرات   ,A/CN.9/436

.121-112 الفقرات   ,A/CN.9/442
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والتف�سري ال�سرتاع  دليل  )ج( 
.112 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1

.40 الفقرة   ,A/CN.9/742

.120-119 الفقرتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.28 الفقرة   ,A/CN.9/763

 ,112 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
 و120-119.

.32 الفقرة   ,A/CN.9/766

العرتاف ب�ساأن  الفرتا�سية  16- القرائن  املادة 

نان اأنَّ  1- اإذا كان الق���رار اأو ال�سه���ادة امل�س���ار اإليهم���ا يف الفق���رة 2 من املادة 15 يبيِّ
 2 املادة  )اأ( من  الفرعية  الفقرة  الوارد يف  التعريف  اإجراء بح�سب  الأجنبي هو  الإجراء 
واأنَّ املمث���ل الأجنب���ي ه���و �سخ�ض اأو هيئة طبقًا للمعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية )د( 

ذلك. تفرت�ض  اأن  للمحكمة  يحق  فاإّنه   ,2 املادة  من 

2- يحق للمحكمة اأن تفرت�ض اأنَّ الوثائق املقدمة دعمًا لطلب العرتاف وثائق �سحيحة 
يتم. اأم مل  عليها  القانوين  الت�سديق  �سواء مت 

اأنَّ املقر الرئي�سي امل�سجل للمدين, اأو حمل اإقامته املعتاد يف حالة املدين  3- يفرت�ض 
ذلك. ينفي  دليل  وجود  للمدين, يف حال عدم  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  هو  الفرد, 

137- تن����ض امل���ادة 16 عل���ى افرتا�سات ت�سمح باتخاذ اإجراءات �سريعة وت�سجع على اتخاذها 
يف احل���الت الت���ي ق���د تكون فيها ال�سرعة �سرورية. وتتيح ه���ذه الفرتا�سات للمحكمة الإ�سراع 
بالعملية ال�ستدللية. ويف الوقت نف�سه, ل متنع تلك الفرتا�سات املحكمة, وفقًا للقانون الإجرائي 
املنطب���ق, م���ن اأن تطل���ب تقدمَي اأدلة اأخ���رى اأو تقييم تلك الأدلة اإذا جرى الت�سكيك يف النتيجة 

الفرتا�ض. من  امل�ستخل�سة 

1 الفقرة 

138- تن�س���ئ الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 16 افرتا�سًا ب�س���اأن تعريفي "الإج���راء الأجنبي" و"املمّثل 
الأجنبي  املمثِّل  وتعيني  الأجنبية  الإجراءات  بدء  قرار  كان  فاإذا   .2 املادة  الواردين يف  الأجنبي" 
يب���نيِّ اأنَّ الإج���راء الأجنب���ي ه���و اإجراء باملعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 واأنَّ 
2, حقَّ  املادة  الفرعية )د( من  الفقرة  املق�سود يف  باملعنى  اأو هيئة  �سخ�ض  الأجنبي هو  املمثِّل 
لت على هذا الفرتا����ض يف الواقع العملي حماكم  للمحكم���ة املتلقي���ة اأن تفرت����ض ذل���ك. وقد عوَّ
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متلقي���ة خمتلف���ة عندم���ا وجدت اأنَّ املحكمة التي بداأت الإجراءات قد اأدرجت تلك املعلومات يف 
اأوامرها.)31(

139- وم���ن �س���اأن قي���ام املحكمة التي بداأت الإجراء الأجنبي بت�سم���ني اأوامرها معلومات عن 
ل  طبيع���ة ذل���ك الإج���راء الأجنب���ي وعن املمثل الأجنبي وفق���ًا للتعريف الوارد يف املادة 2 اأن ي�سهِّ
لِزمة للمحكمة  مهم���ة الع���رتاف يف احل���الت ذات ال�سل���ة. ول تكون هذه الأوامر اأو القرارات ممُ
ل وحدها اإىل قناعة باأنَّ متطلبات املادة 2   املتلقية يف الدولة امل�سرتعة, التي يتعني عليها اأن تتو�سّ

اأدناه(. و153   152 الفقرتني  ال�ساأن يف  بهذا  اإ�سافية  مناق�سة  )ترد  لمُبيَّت  قد 

2 الفقرة 

140- للطلع على التعليقات على الفقرة 2, التي تن�ض على ال�ستغناء عن ا�سرتاط الت�سديق 
اأعله.  130-128 الفقرات  انظر  القانوين, 

3 الفقرة 

141- على الرغم من اأنَّ الفرتا�ض الوارد يف الفقرة 3 من املادة 16 يناظر الفرتا�ض الوارد 
يف لئحة املجل�ض الأوروبي, فاإنه يخدم غر�سًا خمتلفًا. ففي القانون النموذجي, يهدف الفرتا�ض 
ا يف  اإىل تي�سري العرتاف باإجراءات الإع�سار الأجنبية وتقدمي امل�ساعدة اإىل تلك الإجراءات. اأمَّ
لئح���ة املجل����ض الأوروب���ي فيتعلق الفرتا�ض باملكان ال�سحيح لب���دء اإجراءات الإع�سار, ومن ثم 
حتديد القانون املنطبق, كما يتعلق بالعرتاف التلقائي بتلك الإجراءات من جانب الدول الأخرى 
الأع�س���اء يف الحت���اد الأوروب���ي. ومبوج���ب تل���ك اللئحة, تتخذ القرار املتعل���ق مبركز امل�سالح 
الرئي�سي���ة املحكم���ةمُ الت���ي تتلق���ى طلب���ًا ببدء اإجراءات الإع�سار, يف وق���ت النظر يف هذا الطلب. 
ومبوج���ب القان���ون النموذج���ي, يجوز تقدمي طلب العرتاف بالإج���راء الأجنبي يف اأيِّ وقت بعد 
ب���دء تل���ك الإج���راءات؛ ويف بع����ض احلالت مت تق���دمي طلب العرتاف بعد م���رور عدة �سنوات. 
وبن���اًء عل���ى ذل���ك, يجب على املحكمة التي تنظر يف طلب العرتاف مبوجب القانون النموذجي 
موجودة يف  يجري يف حمكمة  به  العرتاف  يمُطلب  الذي  الأجنبي  الإجراء  كان  اإذا  ما  د  اأن حتدِّ
املكان الذي كان يوجد فيه مركز امل�سالح الرئي�سية للمدين عندما بداأت الدعوى )ترد مناق�سة 
اأدناه(.  اإىل 160  الرئي�سية يف الفقرات 157  التوقيت فيما يتعلق بتحديد مركز امل�سالح  مل�ساألة 
وعل���ى الرغ���م م���ن اخت���لف الغر�ض من مركز امل�سالح الرئي�سي���ة مبوجب هذين ال�سكني فاإنَّ 
الجته���ادات القانوني���ة يف تف�س���ري ه���ذا املفه���وم يف لئحة املجل�ض الأوروب���ي قد تكون ذات �سلة 

النموذجي. القانون  بتف�سريه يف 

.A/CN.9/WG.V/WP.95 الوثيقة  من  و16   15 الفقرتني  انظر  اأمثلة,  على  )31( للطلع 
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م�ستفي�س���ة,  مناق�س���ة   16 امل���ادة  م���ن   3 الفق���رة  يف  ال���وارد  الفرتا����ض  اأث���ار  142- وق���د 
وذل���ك يف معظ���م احل���الت يف �سي���اق املوؤ�س�س���ات املدين���ة ولي����ض يف �سي���اق املدين���ني الأف���راد, 
م���ع الرتكي���ز عل���ى الدلي���ل املطل���وب لدح����ض الفرتا����ض. وميك���ن اأن يك���ون مرك���ز امل�سال���ح 
تتعل���ق  م�ساأل���ة  احلال���ة  ه���ذه  يف  تن�س���اأ  ول  ت�سجيل���ه,  م���كان  نف����ض  يف  للمدي���ن   الرئي�سي���ة 

الفرتا�ض. بدح�ض 

143- ولك���ن عندم���ا يلتم����ض ممّثل اأجنبي العرتاف باإج���راء اأجنبي كاإجراء رئي�سي ويبدو اأنَّ 
على  يتعنيَّ  املزعوم,  الرئي�سية  ومركز م�ساحله  للمدين  امل�سّجل  املكتب  مكان  بني  هناك ف�سل 
عي اأنَّ مركز امل�سالح الرئي�سية لي�ض يف مكان الت�سجيل اأن يقنع املحكمة مبوقع  الطرف الذي يدَّ
مرك���ز امل�سال���ح الرئي�سي���ة. و�س���وف يتعني على املحكمة يف الدول���ة امل�سرتعة اأن تنظر على نحو 

للمدين. الرئي�سية  امل�سالح  مركز  وجود  مكان  م�ستقل يف 

الرئي�سية امل�سالح  مركز 

144- يعت���رب مفه���وم مرك���ز امل�سال���ح الرئي�سي���ة للمدي���ن مفهوم���ًا اأ�سا�سي���ًا لإعم���ال القانون 
النموذج���ي.)32( وي���ويل القان���ون النموذجي الإجراءات الت���ي بمُدئت يف ذلك املكان اهتماما اأكرب 
ر لها �سبيل انت�ساف تلقائي اأ�سرع. واخل�سائ�ض الأ�سا�سية ملركز امل�سالح الرئي�سية للمدين  ويوفِّ
متاث���ل اخل�سائ����ض الت���ي تتيح مل���ن يتعاملون مع املدين )وخ�سو�سا الدائن���ني( اأن يتاأكدوا من 
كر م���ن قبل, يمُر�سي  ���ح اأن َي�سته���ّل في���ه املدين اإج���راءات اإع�ساره. وح�سبما ذمُ امل���كان ال���ذي يمُرجَّ
يمُطابق تلك اخل�سائ�ض.  الت�سجيل هو املكان الذي  اأنَّ مكان  القانون النموذجي افرتا�سا مفاده 
غ���ري اأنَّ مرك���ز امل�سال���ح الرئي�سي���ة للمدين قد ل يك���ون يف الواقع مطابقا ملكان ت�سجيله, ويوّفر 
القانون النموذجي اإمكانية دح�ض ذلك الفرتا�ض عندما يكون مركز امل�سالح الرئي�سية واقعا يف 
د مركز امل�سالح الرئي�سية بوا�سطة عوامل  مكان مغاير ملكان الت�سجيل. ويف هذه الظروف, يمُحدَّ
الدائنني( على موقع مركز م�ساحله  املدين )وخ�سو�سًا  يتعاملون مع  الذين  اأولئك  تدل  اأخرى 
اأنَّ  اأن تدل, ب�سورة م�ستقلة, على  التي ميكن  العوامل  النظر يف  املهم  ثّم, فمن  الرئي�سية. ومن 

للمدين. الرئي�سية  امل�سالح  مركز  ما هي  دولة 

الرئي�سية امل�سالح  مركز  بتحديد  ال�سلة  ذات  العوامل 

145- يف معظ���م احل���الت, ثم���ة عام���لن رئي�سيان ينحوان, اإذا ما اأمُخذا معا يف العتبار, اإىل 
دئ���ت فيه الإج���راءات الأجنبية هو مرك���ز امل�سالح الرئي�سية  تبي���ان م���ا اإذا كان امل���كان ال���ذي بمُ

اأي�سًا الأ�سا�ض الذي يرتكز عليه املخطط  كر يف الفقرة 82, ميثل مفهوم مركز امل�سالح الرئي�سية  )32( ح�سبما ذمُ

الأوروبي. املجل�ض  لئحة  الوارد يف 
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للمدي���ن. وه���ذان العام���لن هم���ا: )اأ( امل���كان الذي تقع في���ه الإدارة املركزية ل�س���وؤون املدين؛ 
تن���اول يف الفقرات 157 اإىل 160  ���ل عل���ى الدائنني اأن يتاأّكدوا منه. ويمُ و)ب( امل���كان ال���ذي َي�سهمُ
 اأدن���اه التاري���خ ال���ذي ينبغ���ي في���ه حتليل هذين العامل���ني بغية حتديد مرك���ز امل�سالح الرئي�سية 

للمدين.

146- وعندما ل يعطي هذان العاملن الرئي�سيان اإجابة �سافية ب�ساأن مركز امل�سالح الرئي�سية 
للمدي���ن, ميك���ن النظ���ر يف ع���ّدة عوامل اأخ���رى تتعلق بالن�ساط التجاري للمدي���ن. وقد يلزم اأن 
تعط���ي املحكم���ة لعام���ل مع���نّي وزنًا اأكرب اأو اأقل, تبعًا لظ���روف احلالة املعنية. وهذا امل�سعى هو, 
يف جمي���ع احل���الت, م�سع���ى �سم���ويل يهدف اإىل التاأك���د من اأنَّ مكان الإج���راء الأجنبي يطاِبق 
ل عل���ى الدائنني اأن   حق���ًا امل���كان الفعل���ي ملرك���ز امل�سال���ح الرئي�سية لذلك املدي���ن, ح�سبما َي�سهمُ

منه. يتاأّكدوا 

اأدناه اأن يدل على ما  ردت به العوامل الإ�سافية الواردة  د من الرتتيب الذي �سمُ 147- ول يمُق�سَ
د من هذا ال�سرد اأن ميّثل قائمة ح�سرية بالعوامل  يمُعط���ى له���ا م���ن اأولوي���ة اأو وزن, كم���ا ل يمُق�سَ
ذات ال�سل���ة؛ اإذ ق���د ت���رى املحكم���ة اأنَّ هناك عوامل اأخرى منطبقة على احلالة املعنية. وميكن 
اأن ت�سم���ل ه���ذه العوام���ل الإ�سافي���ة ما يلي: مكان دفاتر املدي���ن و�سجلته؛ واملوقع الذي مت فيه 
ترتي���ب التموي���ل اأو الإذن ب���ه, اأو ال���ذي ي���دار منه نظام اإدارة النقدي���ة؛ واملكان الذي توجد فيه 
موج���ودات املدي���ن اأو عمليات���ه الرئي�سي���ة؛ وموقع امل�سرف الرئي�سي للمدي���ن؛ ومكان املوظفني؛ 
د في���ه ال�سيا�سة التجاري���ة؛ ومكان القانون امل�سيط���ر اأو القانون الذي يحكم  واملوق���ع ال���ذي حت���دَّ
العق���ود الرئي�سي���ة لل�سرك���ة؛ واملوق���ع الذي تدار من���ه �سيا�سة ال�سراء والبي���ع, واأعمال املوظفني, 
واحل�سابات امل�ستحقة الدفع, والنظم احلا�سوبية؛ واملوقع الذي مت منه ترتيب العقود )للتوريد(؛ 
واملوق���ع ال���ذي جت���ري في���ه اإع���ادة تنظي���م الكي���ان املدي���ن؛ والولي���ة الق�سائية التي م���ن �ساأن 
قانونه���ا اأن ينطب���ق عل���ى معظ���م الن زاع���ات؛ واملوقع الذي يخ�سع فيه الكي���ان املدين للإ�سراف 
 اأو التنظي���م؛ واملوق���ع ال���ذي نظ���م قانونه اإع���داد احل�سابات ومراجعتها وال���ذي مت فيه اإعدادها 

ومراجعتها.

الرئي�سية امل�سالح  مركز  نقل 

بيل بدء  148- ق���د ينتق���ل مركز امل�سال���ح الرئي�سية للمدين قبل بدء اإجراءات الإع�سار, بل وقمُ
تل���ك الإج���راءات يف بع����ض احلالت, وحت���ى اأنه قد ينتقل اأثناء الفرتة الفا�سلة بني وقت تقدمي 
ن باملحكمة متلقية الطلب, متى توافر  طل���ب ب���دء الإجراءات ووق���ت بدئها فعليًا.)33( ورمبا َيح�سمُ

)33( كان الق�س���دمُ م���ن النق���ل يف بع����ض احل���الت متكنَي املدين من احل�سول على اإج���راءات اإع�سار, مثل اإعادة 

تنظي���م, تك���ون اأق���رب اإىل تلبي���ة احتياجاته مما هو مت���اح يف ظّل القانون ال�سائد يف مركز م�ساحله الرئي�سية ال�سابق. 
ويف اأمثل���ة اأخ���رى, رمب���ا كان الق�س���د م���ن نقل مركز امل�سالح الرئي�سية هو اإحب���اط ما لدى الدائنني والأطراف الثالثة 

م�سروعة. عات  توقُّ من 
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َبيل بدء الإجراء الأجنبي, اأن تمُنعم النظَر, وهي تبحث م�ساألة  لها دليل على حدوث هذا النقل قمُ
الع���رتاف بتل���ك الإج���راءات, يف العوام���ل املبيَّنة يف الفقرت���ني 145 و147 اأعله, واأن تاأخذ يف 
اأو�سع. وعلى وجه اخل�سو�ض, قد تكون تلبية املعيار اخلا�ض  احل�سبان اأحوال املدين من منظور 
���د الأطراف الثالثة من مكان مرك���ز امل�سالح الرئي�سية اأ�سعب مناًل اإذا ما  ���ر اإمكاني���ة تاأكُّ بتي�سُّ

الإجراءات. بدء  َبيل  قمُ املركز  ذلك  نمُقل 

اإقامته املعتاد( بعد  149- ومن غري املرجح اأن يتمكن املدين من نقل مكان ت�سجيله )اأو حمل 
بدء اإجراءات الإع�سار, لأن الكثري من قوانني الإع�سار تت�سمن اأحكاما خا�سة متنع هذا النقل. 
فاإذا ما حدث هذا على اأي حال, فل يفرت�ض اأن يوؤثر على قرار حتديد مركز امل�سالح الرئي�سية 
لأغرا�ض القانون النموذجي لأنَّ التاريخ املنا�سب لهذا التحديد هو تاريخ بدء الإجراءات الأجنبية 

اأدناه(.  159  -157 الفقرات  )انظر 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.206-204 الفقرات   ,A/52/17

.13 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.172-170 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.123-122 الفقرتان   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.197 الفقرة   ,A/68/17

و41-38,   ,15-14 الفقرات   ,A/CN.9/715 
 و45-44.

.30-22 الفقرات   ,A/CN.9/738

الفقرات  ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 
األف-كاف. و123  األف,   122-122 

.56-41 الفقرات   ,A/CN.9/742

 122 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 
و123  طاء,  و123  زاي,  األف-123  و123    باء, 

 كاف-ميم.
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اأجنبي باإجراء  العرتاف  17- قرار  املادة 
الأجنبي: بالإجراء  يمُعرَتف   6 املادة  اأحكام  مراعاة  1- مع 

)اأ( اإذا كان الإج���راء الأجنب���ي اإج���راء باملعن���ى املق�سود يف الفقرة الفرعية )اأ( من 
2؛ املادة 

)ب(   واإذا كان املمث���ل الأجنب���ي ال���ذي تق���دم بطلب الع���رتاف �سخ�سًا اأو هيئة طبقًا 
2؛ املادة  من  )د(  الفرعية  الفقرة  املق�سود يف  للمعنى 

)ج(    واإذا كان طلب العرتاف يفي بال�سرتاطات الواردة يف الفقرة 2 من املادة 15؛
املادة 4؛ اإليها يف  امل�سار  املحكمة  اإىل  م  دِّ قمُ قد  العرتاف  كان طلب  واإذا  )د(   

الأجنبي: بالإجراء  2- يعرتف 

بها مركز م�سالح  يوجد  التي  الدولة  اتخذ يف  اإذا  رئي�سيا  اأجنبيا  اإجراء  )اأ( بو�سفه 
اأو الرئي�سية؛  املدين 

)ب(   بو�سف���ه اإج���راء اأجنبي���ا غري رئي�س���ي, اإذا كان للمدين موؤ�س�سة باملعنى املق�سود 
الأجنبية. الدولة  2, يف  املادة  من  )و(  الفرعية  الفقرة  يف 

وقت ممكن. اأقرب  اأجنبي يف  باإجراء  العرتاف  3- يبت يف طلب 

4- ل حت���ول اأح���كام امل���واد 15 و16 و17 و18 دون تعدي���ل الع���رتاف اأو اإنهائه, اإذا ثبت اأنَّ 
قائمة. تعد  اأو مل  اأو جزئيًا,  كليًا  متوافرة  العرتاف غري  منح  مربرات 

1 الفقرة 

150- الغر����ض م���ن امل���ادة 17ه���و تبيان اأنَّ العرتاف �سوف مين���ح بطبيعة احلال, اإذا مل يكن 
متعار�سا مع ال�سيا�سة العامة املتبعة يف الدولة امل�سرتعة )انظر املادة 6(, واإذا كان الطلب يفي 

املادة. هذه  املبينة يف  بال�سرتاطات 

151- وعن���د الب���ت يف م�ساأل���ة م���ا اإذا كان ينبغي العرتاف باإجراء اأجنبي, يكون دور املحكمة 
املتلّقية للطلب مقت�سرًا على ال�سروط الق�سائية امل�سبقة املن�سو�ض عليها يف التعريف. ويتطلب 
ذل���ك اتخ���اذ ق���رار باأنَّ الإج���راءات اإجراءات اأجنبية باملعنى املق�س���ود يف الفقرة الفرعية )اأ( 
م���ن امل���ادة 2. ول ين����ض القان���ون النموذجي على اأن ت�سرع املحكمة املتلقية للطلب يف النظر يف 
كانت  واإذا  املنطبق؛  القانون  اإطار  ا�ستمُهل بطريقة �سحيحة يف  قد  الأجنبي  الإجراء  كان  اإذا  ما 
الدع���وى تف���ي مبتطلب���ات املادة 15 وكانت املادة 6 غ���ري ذات �سلة, فينبغي العرتاف بالإجراء 

.17 للمادة  وفقًا 
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اإىل قرارها ب�ساأن  التو�سل  اأن تويل العتبار الواجب, يف  ية الطلب  152- ويجوز للمحكمة متلقِّ
العرتاف, لأيِّ قرارات واأوامر �سادرة عن املحكمة التي بداأ فيها الإجراء ولأيِّ معلومات ميكن 
مت اإىل املحكمة التي بداأ فيها الإجراء. وتلك الأوامر اأو القرارات لي�ست ملزمة  دِّ اأن تكون قد قمُ
ن عل���ى نحو م�ستقل  للمحكم���ة املتلقي���ة للطل���ب يف الدول���ة امل�سرتع���ة, التي يتع���نيَّ عليها اأن تتيقَّ
ل, وفقًا  م���ن اأنَّ الإج���راء الأجنب���ي يف���ي مبتطلب���ات املادة 2. وم���ع ذلك, يحق للمحكم���ة اأن تعوِّ
للفرتا�س���ات ال���واردة يف الفقرت���ني 1 و2 م���ن امل���ادة 16 )انظر الفق���رة 138(, على املعلومات 
مة دعما لطلب العرتاف. ويف الظروف املنا�سبة, �ست�ساعد  الواردة يف ال�سهادات والوثائق املقدَّ

مداولتها. للطلب يف  املتلقية  املحكمة  املعلومات  هذه 

ر املحكمة  153- وبن���اًء عل���ى ذل���ك, ميكن اأن ي�ساعد على العرتاف بالإجراء الأجنبي اأن تذكمُ
الت���ي ب���داأت الإج���راء يف اأوامرها اأي معلومات م���ن �ساأنها ت�سهيل تو�سل املحكمة املتلقية للطلب 
اإىل ا�ستنت���اج ب���اأنَّ الإج���راء ه���و اإجراء اأجنبي باملعنى املق�سود يف املادة 2. و�سيكون ذلك مفيدًا 
ا للكيان  ب�سفة خا�سة عندما تكون املحكمة التي يبداأ فيها الإجراء على علم بالطابع الدويل اإمَّ
املدي���ن اأو لأعمال���ه التجاري���ة وعلى علم باحتم���ال اأن يتم ال�سعي اإىل العرتاف مبوجب القانون 

به. والعرتاف  الأجنبي  املمثل  تعيني  على  ذاتها  العتبارات  وتنطبق  النموذجي. 

2 الفقرة 

154- توّف���ر الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 17 التميي���ز الأ�سا�س���ي ب���ني الإجراءات الأجنبي���ة امل�سنفة 
الق�سائية  للولية  تبعا  ال�سفة,  بهذه  تت�سف  ل  التي  الأجنبية  والإجراءات  "رئي�سية"  كاإجراءات 
التي ي�ستند اإليها الإجراء الأجنبي )انظر الفقرة 88 اأعله(. والنت�ساف املتاأتي من العرتاف 
ق���د يتوق���ف عل���ى الفئ���ة التي يندرج فيها الإجراء الأجنبي. فعل���ى �سبيل املثال, يوؤدي العرتاف 
باإجراء "رئي�سي" اإىل وقف تلقائي لدعاوى الدائنني الفردية اأو تدابري التنفيذ املتعلقة مبوجودات 
املوجودات  لتلك  تلقائي  "جتميد"  واإىل  )اأ( و)ب((,  الفرعيتان 1  الفقرتان  املدين )املادة 20, 
)امل���ادة 20, الفق���رة الفرعي���ة 1 )ج((, رهن���ًا با�ستثناءات معيَّنة م�س���ار اإليها يف الفقرة 2 من 

.20 املادة 

155- ولي�ض من امل�ست�سوب اإدراج اأكرث من معيار لو�سف الإجراء الأجنبي باأنه اإجراء رئي�سي 
والن�ض على اأن الإجراء, ا�ستنادا اإىل اأي من تلك املعايري, ميكن اأن يعترب اإجراء رئي�سيا. ومن 
�ساأن مثل هذا النهج "املتعدد املعايري" اأن يثري خماطر وجود مطالبات من عدة اإجراءات اأجنبية 

رئي�سي. كاإجراء  بها  العرتاف  على  تتناف�ض 

156- وفيم���ا يتعل���ق بالفق���رة الفرعية 2 )ب(, ل يتوخ���ى القانون النموذجي, ح�سبما ذكر يف 
الفق���رة 85 اأع���له, الع���رتاف باإج���راء بدئ به يف دولة اأجنبية توج���د فيها موجودات للمدين؛ 

.2 املادة  من  )ج(  الفرعية  الفقرة  الوارد يف  التعريف  بح�سب  موؤ�س�سة  فيها  لديه  لي�ض  ولكن 
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واملوؤ�س�سة الرئي�سية  امل�سالح  مركز  تاريخ حتديد 

157- ل يب���نيِّ القان���ون النموذج���ي �سراح���ة التاري���خ الذي يعتد به يف حتدي���د مركز امل�سالح 
للمدين. الرئي�سية 

158- وتن����ض الفق���رة الفرعي���ة 2 )اأ( م���ن املادة 17 على اأن يتم العرتاف بالإجراء الأجنبي 
باعتب���اره اإج���راًء رئي�سي���ًا "اإذا اتُّخ���ذ يف الدولة التي يوجد بها مركز م�سالح املدين الرئي�سية". 
وا�ستخ���دام �سيغ���ة املا�س���ي يف امل���ادة 17 ل يتن���اول م�ساأل���ة حتدي���د التاريخ ال���ذي يعتد به اإمنا 
ي�س���رتط اأن يك���ون الإج���راء الأجنب���ي جاري���ا اأو عالق���ا يف وقت اتخاذ ق���رار العرتاف؛ فاإذا مل 
الإجراء يف ذلك  فيها  بداأ  التي  الدولة  عالقا يف  اأو  به جاريا  العرتاف  يراد  الذي  الإجراء  يعد 
الوق���ت )اأي اأن���ه مل يع���د "يتَّخ���ذ", لأنه اأمُنهي اأو اأمُغل���ق(, فل يوجد اإجراء يكون اأهًل للعرتاف 

النموذجي. القانون  مبوجب 

159- وفيما يتعلق بالتاريخ الذي ينبغي فيه البت يف مركز امل�سالح الرئي�سية للمدين, وبالنظر 
املعلقة على قرار بدء  والأهمية  املادة 15  تمُ�سفع بطلب العرتاف مبوجب  اأن  املطلوب  الأدلة  اإىل 
الإج���راء الأجنب���ي وتعي���ني املمّثل الأجنبي, فاإنَّ تاريخ بدء ذلك الإجراء هو املوعد املنا�سب.)34( 
وحيثم���ا يك���ون املدي���ن ق���د اأوق���ف ن�ساطه التج���اري بعد بدء الإجراء الأجنبي ف���كل ما قد يكون 
موج���ودًا, يف وق���ت طل���ب الع���رتاف, لبيان مركز امل�سالح الرئي�سي���ة للمدين, هو ذلك الإجراء 
الأجنبي ون�ساط املمثل الأجنبي يف اإدارة حوزة الإع�سار. ويف هذه احلالة, �سيوؤدي حتديد مركز 
امل�سال���ح الرئي�سي���ة للمدي���ن بالرج���وع اإىل تاريخ بدء تلك الإج���راءات اإىل نتيجة وا�سحة. وقد 
تنطب���ق نف����ض طريق���ة التفك���ري يف حال���ة اإعادة التنظي���م, حيث ل يكون املدي���ن, مبوجب بع�ض 
القوانني, هو الذي يوا�سل حيازة مركز امل�سالح الرئي�سية بل الكيان الذي يقوم باإعادة التنظيم. 
ويف ه���ذه احلال���ة, يك���ون م���ن الوا�سح اأنَّ ا�سرتاط وجود اإجراء اأجنبي جار اتخاذه وفقًا للفقرة 
الفرعي���ة 2 )اأ( م���ن امل���ادة 17 م�ستوفى, وينبغي اأن يكون الإجراء الأجنبي اأهًل للعرتاف به. 
ر  وعلوة على ذلك فاإنَّ الأخذ بتاريخ بدء الإجراء الأجنبي لتحديد مركز امل�سالح الرئي�سية يوفِّ

الإع�سار. اإجراءات  على جميع  بيقني  تطبيقه  اختبارا ميكن 

160- وتنطبق العتبارات ذاتها على حتديد التاريخ الذي ينبغي فيه البت ب�ساأن وجود موؤ�س�سة 
للمدي���ن. وم���ن ث���م, فاإن تاريخ ب���دء الإجراء الأجنبي هو التاريخ املهم الذي ينبغي اعتباره عند 

املوؤ�س�سة. تلك  وجود  ب�ساأن  البت 

تاريخ  اأنَّ  اأو تعترب  البدء  تاريخ تقدمي طلب  باأثر رجعي منذ  بداأ  الإجراء قد  اأنَّ  الإع�سار  )34( تعترب بع�ض قوانني 

تق���دمي الطل���ب ه���و تاري���خ الب���دء بحكم قاعدة البدء التلقائي. ومن املنا�سب يف كلت���ا احلالتني الإ�سارة اإىل تاريخ البدء 
لأغرا����ض الب���ت يف مرك���ز امل�سالح الرئي�سية لأنَّ القانون النموذجي معني فح�سب بالإجراءات الأجنبية القائمة وتاريخ 

بدئها.
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الق�سائي الإجراء  ا�ستعمال  اإ�ساءة 

املحكمة, وهي تنظر يف طلب  بو�سع  يكون  اأن  ينبغي  اإذا كان  ما  اأمُثريت  التي  امل�سائل  161- من 
اع���رتاف, اأن تعت���رب اإ�س���اءة ا�ستعم���ال اإجراءاته���ا الق�سائية �سببا لرف����ض العرتاف. ولي�ض يف 
قان���ون الأون�سي���رتال النموذج���ي نف�س���ه ما ي�سري اإىل اأنَّ الظ���روف اخلارجية ينبغي اأن تو�سع يف 
احل�سب���ان فيم���ا يتعل���ق بطلب العرتاف. ويتوّخى القانون النموذجي اأن يبتَّ يف الطلب بالرجوع 
دة الواردة يف تعاريف كل من "الإجراء الأجنبي" و"الإجراء الأجنبي الرئي�سي"  اإىل املعايري املحدَّ
ف  ل اإ�ساءة ل�ستعمال الإجراء الق�سائي يتوقَّ و"الإجراء الأجنبي غري الرئي�سي". ومبا اأنَّ ما ي�سكِّ
عل���ى القان���ون الوطن���ي اأو القواع���د الإجرائية الوطنية فاإنَّ القان���ون النموذجي ل مينع �سراحة 
اللوائح الإجرائية الوطنية للت�سدي ملا قد تفطن  اأو  املحاكم املتلقية للطلب من تطبيق القوانني 
اإلي���ه م���ن اأوج���ه اإ�ساءة ا�ستعمال الإجراءات. ولكن ينبغ���ي اأن يوؤخذ يف احل�سبان الغر�ض الأعم 
للقان���ون النموذج���ي, وه���و توثي���ق اأوا�سر التعاون الدويل كو�سيل���ة لتعظيم النتائج ل�سالح جميع 
اجلهات �ساحبة امل�سلحة, ح�سبما ورد يف املادة 1, وكذلك الأ�سول الدولية للقانون النموذجي, 
واحلاجة اإىل تعزيز الوحدة يف تطبيقه, وفق ما ورد يف املادة 8. وقد يكون على املحاكم اأي�سا, 
وه���ي تنظ���ر يف تطبي���ق القوانني والقواعد الإجرائية الوطني���ة اأن تذكر اأنَّ الغر�ض هو الت�سييق 
يف تاأوي���ل ال�ستثن���اء اخلا����ض بال�سيا�س���ة العامة يف املادة 6 )انظ���ر الفقرات 101-104 اأعله( 
وع���دم ال�ستظه���ار ب���ه اإل عندما يتعار�ض اتخاذ اإجراءات مبقت�سى القانون النموذجي تعار�سًا 
�ستند اإىل املادة 6 لرف�ض طلب  يمُ األ  وا�سحًا مع ال�سيا�سة العامة للدولة. وينبغي, كقاعدة عامة, 
العرتاف اإل يف اأحوال نادرة, حتى واإن كان من اجلائز اأن تمُ�ستخدم اأ�سا�سًا للت�سييق من طبيعة 

املمنوحة. النت�ساف  �سبل 

دول���ة  يف  الرئي�سي���ة  امل�سال���ح  مرك���ز  بوج���ود  كذب���ًا  الطل���ب  م  مق���دِّ ع���ى  ادَّ م���ا  162- واإذا 
معين���ة, ج���از للمحكم���ة املتلقي���ة للطل���ب اأن تعت���رب ه���ذا اإ�س���اءة متعم���دة ل�ستعم���ال الإج���راء 
الق�سائ���ي. ول مين���ع القان���ون النموذج���ي املحاك���م املتلقي���ة للطلب���ات م���ن تطبي���ق القوان���ني 
ل�ستعم���ال  القبي���ل  ه���ذا  م���ن  اإ�س���اءة  اأي  مواجه���ة  يف  الوطني���ة  الإجرائي���ة  القواع���د   اأو 

الإجراء. هذا 

3 الفقرة 

163- كث���ريا م���ا تك���ون قدرة املمثل الأجنبي على احل�سول على العرتاف يف وقت مبكر )وما 
ينت���ج م���ن ذل���ك م���ن قدرة على ال�ستناد, بوجه خا�ض, اإىل امل���واد 20 و21 و23 و24( �سرورية 
املحكمة   3 الفقرة  تمُلزم  ال�سبب,  ولهذا  والإخفاء.  التبديد  املدين من  ملوجودات  الفعالة  للحماية 
بالب���ت يف الطل���ب "يف اأق���رب وق���ت ممك���ن". وتت�سم عب���ارة "يف اأقرب وقت ممك���ن" بقدر من 
املرون���ة. فيمك���ن اأن تك���ون بع����ض الق�سايا وا�سحة مبا يتيح اإجن���از عملية العرتاف يف غ�سون 
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�ض على الع���رتاف, ميكن اأن يقا�ض "اأقرب وقت  اأي���ام. ويف ق�ساي���ا اأخ���رى, ول �سيم���ا اإذا اعرتمُ
ممك���ن" بال�سه���ور. ويت���اح النت�س���اف املوؤقت يف حالة �س���رورة اإ�سدار اأمر ما اإىل حني البت يف 

العرتاف. طلب 

4 الفقرة 

164- يكون قرار العرتاف باإجراء اأجنبي قابل يف العادة لإعادة النظر اأو الإلغاء, كاأي قرار 
كانت  اإذا  فيه  النظر  يعاد  اأن  العرتاف ميكن  ب�ساأن  القرار  اأنَّ   4 الفقرة  ح  وتو�سِّ اآخر.  حمكمة 

قائمة. تعد  اأو مل  اأو جزئيًا  كليًا  معدومة  منحه  دواعي 

165- وق���د ياأت���ي تعدي���ل ق���رار الع���رتاف اأو اإنه���اوؤه نتيجة لتغ���ريُّ الظروف بع���د �سدور قرار 
الع���رتاف, وذل���ك مث���ل اإذا كان الإج���راء الأجنب���ي املع���رتف به قد اأمُنه���ي اأو مت تغيري طبيعته 
بتعيني  املتعلق  الو�سع  تغري  اإذا  اأو  اإجراء ت�سفية(,  اإىل  التنظيم  اإعادة  اإجراء  ل  يحوَّ قد  )مثل, 
املمّثل الأجنبي اأو اأمُنهي تعيينه. كما قد تن�ساأ وقائع جديدة تقت�سي اأو ت�سّوغ تغيري قرار املحكمة, 
وذلك مثل اإذا جتاهل املمثل الأجنبي ال�سروط التي منحت املحكمة النت�ساف مبوجبها. ويعزز 
اإعادة النظر يف قرار العرتاف اللتزام الذي تفر�سه املادة 18 على املمثل  قدرة املحكمة على 

املتغرية. الظروف  بهذه  املحكمة  يبلغ  باأن  الأجنبي 

166- وق���د يك���ون ق���رار الع���رتاف خا�سع���ا اأي�س���ا لإعادة النظ���ر فيما اإذا كان���ت قد روعيت 
يف عملي���ة اتخ���اذ الق���رار ا�سرتاط���ات الع���رتاف اأم ل. وبع����ض اإج���راءات ال�ستئن���اف تخ���ول 
الق�سي���ة برمته���ا, مب���ا يف ذل���ك  النظ���ر يف مقوم���ات  اإع���ادة  حمكم���ة ال�ستئن���اف �سلحي���ة 
اجلوان���ب الوقائعي���ة. ومم���ا يت�س���ق م���ع الغر����ض م���ن القان���ون النموذج���ي, وكذلك م���ع طبيعة 
م الطل���ب قد وفى  الق���رار املان���ح للع���رتاف )ال���ذي يقت�س���ر عل���ى التحقق مم���ا اإذا كان مقدِّ
الق���رار مق�س���ورا عل���ى م�ساأل���ة  ا�ستئن���اف  يك���ون  اأن  امل���ادة 17(,  ال���واردة يف  بال�سرتاط���ات 
الع���رتاف ق���رار  روعي���ت يف  ق���د  و16   15 املادت���ني  ال���واردة يف  ال�سرتاط���ات  كان���ت  اإذا   م���ا 

الأجنبي. بالإجراء 

الأجنبية بالإجراءات  العرتاف  بقرار  الإ�سعار 

167- ح�سبم���ا ذك���ر يف الفقرت���ني 135 و136 اأع���له, ل يتن���اول القان���ون النموذج���ي امل�سائل 
الإجرائي���ة املتعلق���ة با�سرتاط���ات الإ�سع���ار بق���رار منح العرتاف, بل يرتكه���ا لأحكام اأخرى يف 

امل�سرتعة. الدولة  قانون 
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العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
و202-201.  33-29 الفقرات   ,A/52/17

.69-62 الفقرات   ,A/CN.9/419

.15-13 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.93-76 الفقرات   ,A/CN.9/422

.13-12 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.104-99 الفقرات   ,A/CN.9/433

.16-13 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

و173.  167 الفقرتان   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.69-68 الفقرتان   ,A/CN.9/436

.131-124 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
و35-32.  15-14 الفقرات   ,A/CN.9/715

.35-33 الفقرات   ,A/CN.9/738

الفقرات  ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 
األف-هاء,  و128  و126,    124-124 جيم, 

و130-129.  و125, 
.62-57 الفقرات   ,A/CN.9/742

باء-  124 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 
ياء,  و123  و128 جيم,  األف,  و128    جيم, 

و131-130.  و125, 
.55-49 الفقرات   ,A/CN.9/763

 124-124 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
و125,  ولم,  ياء  و123  األف-دال,  و128    جيم, 

 و131-129.
.44-41 الفقرات   ,A/CN.9/766

اللحقة 18- املعلومات  املادة 
م فيه طلب للعرتاف باإجراء اأجنبي, يبّلغ املمثل الأجنبي  ابت���داء م���ن الوق���ت الذي يقدَّ

يلي: الفور مبا  على  املحكمة 
بتعيني  املتعلق  الو�سع  اأو  به  املعرتف  الأجنبي  الإجراء  تغيري ملمو�ض يف و�سع  )اأ( اأي 

الأجنبي؛ املمثل 
علمًا. الأجنبي  املمثل  به  ويحاط  ذاته,  باملدين  يتعلق  اآخر  اأجنبي  اإجراء  اأي  )ب(  

)اأ( الفرعية  الفقرة 

ل���زم امل���ادة 18 املمث���ل الأجنب���ي باإبلغ املحكمة فورا, بع���د الوقت الذي يودع فيه طلب  168- تمُ
الع���رتاف بالإج���راء الأجنب���ي, ع���ن "اأي تغيري ملمو�ض يف و�سع الإجراء الأجنبي املعرتف به اأو 
للمحكمة تعديل  يت�سنى  اأن  الإلزام هو  بتعيني املمثل الأجنبي". والغر�ض من هذا  املتعلق  الو�سع 
النتائج املرتتبة على العرتاف اأو اإنهاوؤها. وكما لوحظ اأعله فمن املمكن اأن حتدث بعد تقدمي 
طل���ب الع���رتاف اأو بع���د الع���رتاف تغيريات يف الإجراء الأجنبي م���ن �ساأنها اأن توؤّثر يف القرار 
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املتعل���ق بالع���رتاف اأو يف النت�س���اف املمنوح على اأ�سا�ض العرتاف, كاإنهاء الإجراء الأجنبي اأو 
اأنَّ التعديلت التقنية التي  التحول من اإجراء اإىل اآخر. وتاأخذ الفقرة الفرعية )اأ( يف العتبار 
حت���دث يف و�سعي���ة الإج���راءات اأو يف �س���روط تعيني املمثل الأجنبي كث���رية ولكن بع�سا من تلك 
التعدي���لت فق���ط ميك���ن اأن يوؤّث���ر يف قرار منح النت�ساف اأو ق���رار العرتاف بالإجراء؛ ولذلك 
ل يطل���ب ه���ذا احلك���م �سوى تقدمي معلومات ع���ن التغيريات "امللمو�سة". ومن املهم ب�سدة اإبقاء 
املحكمة على علم بهذه التغيريات عندما يكون قرارها ب�ساأن العرتاف متعلقًا ب�"اإجراء موؤقت" 
اأجنب���ي اأو مبمّث���ل اأجنب���ي "مع���نيَّ على اأ�سا�ض موؤقت" )انظر الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)د( من 

.)2 املادة 

الفرعية )ب( الفقرة 

د جميع ما هو  169- ت�سرتط الفقرة 3 من املادة 15 اأن يكون طلب العرتاف م�سفوعا ببيان يحدِّ
 معروف لدى املمثل الأجنبي من اإجراءات اأجنبية متعلقة باملدين. ومتدد الفقرة الفرعية )ب( 
اأن ميّكن  الإبلغ  �ساأن هذا  تقدمي طلب العرتاف. ومن  بعد  ما  اإىل  الواجب  املادة 18 هذا  من 
املحكم���ة م���ن النظ���ر فيم���ا اإذا كان ينبغ���ي التن�سيق ب���ني النت�ساف املمن���وح بالفعل واإجراءات 
���رع فيه���ا بعد �س���دور القرار املتعلق بالعرتاف )انظر امل���ادة 30(, واأن يي�سر  الإع�س���ار الت���ي �سمُ

الرابع. الف�سل  اإطار  التعاون يف 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
و202-201,   ,116-113 الفقرات   ,A/52/17 

 و207.
.15 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

ال�سرتاع )ب( دليل 
.134-133 الفقرتان   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
الفقرتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 

.134-133 
.63 الفقرة   ,A/CN.9/742

الفقرتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 
.134-133 

.56 الفقرة   ,A/CN.9/763

الفقرتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
.134-133 

.45 الفقرة   ,A/CN.9/766
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العرتاف تقدمي طلب  اإثر  قد مينح  الذي  19- النت�ساف   املادة 
اأجنبي باإجراء 

1- عن���د اإي���داع طل���ب للع���رتاف, واإىل حني البت يف هذا الطلب, يجوز للمحكمة بناء على 
اأ�سول املدين  اأجل حماية  طلب املمثل الأجنبي, وعندما تكون ثمة حاجة ما�سة للنت�ساف من 

يلي: ما  ذلك  وي�سمل  موؤقتة,  ب�سفة  النت�ساف  اأن متنح  الدائنني,  م�سالح  اأو 

املدين؛ اأ�سول  على  التنفيذ  )اأ( وقف 
الدولة  الكائنة يف هذه  اأ�سول املدين  اأو بع�ض  اأو ت�سريف كل  اإدارة  اإ�سناد مهمة  )ب(  
ن���ه املحكمة, وذلك من اأج���ل حماية و�سون قيمة  اإىل املمث���ل الأجنب���ي اأو اإىل �سخ����ض اآخ���ر تعيِّ
لتدين  اأو عر�سة  للتلف  قابلة  بها,  املحيطة  الظروف  اأو  تكون بحكم طبيعتها  التي  الأ�سول  هذه 

اأخرى؛ تتهددها خماطر  اأو  قيمتها, 
)ج(  اأي تدب���ري م���ن تداب���ري النت�س���اف املذك���ورة يف الفق���رة 1 )ج( و)د( و)ز( من 

.21 املادة 

امل�سرتعة.[ الدولة(  ال�سارية يف  الأحكام  اإىل  ي�سار  )اأو  بالإ�سعار  تتعلق  اأحكام  2- ]تدرج 

د مفع���ول النت�ساف مبقت�سى الفق���رة 1 )و( من املادة 21, فاإّن النت�ساف  3- م���ا مل مي���دَّ
العرتاف. البت يف طلب  عند  ينتهي  املادة  هذه  املمنوح مبقت�سى 

النت�ساف  اإذا كان هذا  املادة  النت�ساف مبقت�سى هذه  اأن ترف�ض منح  للمحكمة  4- يجوز 
رئي�سي. اأجنبي  اإجراء  اإدارة  يعرقل 

ة" اإليه والذي يجوز للمحكمة  170- تتناول املادة 19 النت�ساف الذي تكون هناك "حاجة ملحَّ
اأن تاأم���ر ب���ه بن���اء عل���ى �سلطته���ا التقديري���ة ويك���ون متاحا اعتب���ارا من وقت طل���ب العرتاف 
 )خلف���ا للنت�س���اف املت���اح مبقت�س���ى امل���ادة 21, ال���ذي ه���و تقدي���ري اأي�سا ولكن���ه ل يتاح اإل 

العرتاف(. عند 

171- وجتيز املادة 19 للمحكمة اأن متنح نوع النت�ساف الذي ل يكون متاحا يف العادة اإل يف 
اإج���راءات الإع�س���ار اجلماعي���ة )اأي نوع النت�ساف ذاته املتاح مبقت�سى املادة 21(, خلفا لنوع 
الإجراءات  قانون  الإع�سار مبقت�سى  اإجراءات  بدء  الذي ميكن منحه قبل  "الفردي"  النت�ساف 
ده���ا الدائن(. غ���ري اأنَّ النت�ساف  املدني���ة )اأي التداب���ري الت���ي تتن���اول موج���ودات معين���ة يحدِّ
"اجلماع���ي" التقدي���ري املت���اح يف اإط���ار املادة 19 اأ�سيق نوعًا م���ا من النت�ساف املتاح يف اإطار 

.21 املادة 

172- و�سب���ب توّف���ر التداب���ري اجلماعي���ة, ول���و يف �سكل حمدود, هو اأنه ميك���ن اأن تكون هناك 
���ة اإىل النت�س���اف ذي الطاب���ع اجلماع���ي قبل البت يف الع���رتاف حماية ملوجودات  حاج���ة ملحَّ
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املدين وم�سالح الدائنني. فمن �ساأن ا�ستبعاد النت�ساف اجلماعي اأن يحبط هذه الأهداف. ومن 
النت�ساف اجلماعي مق�سور على  فاإّن  وبالتايل  بعد,  منح  قد  العرتاف  يكون  ل  اأخرى,  ناحية 
ة اإىل هذه التدابري يف العبارة الفتتاحية  التدابري العاجلة واملوؤقتة. وثمة اإ�سارة اإىل احلاجة امللحَّ
للفقرة 1, بينما تفر�ض الفقرة الفرعية  )اأ( قيودا على وقف اإجراءات التنفيذ, كما اأنَّ التدبري 
امل�سار اإليه يف الفقرة الفرعية  )ب( مق�سور على املوجودات القابلة للتلف واملوجودات التي هي 
املادة 19  اإطار  املتاحة يف  التدابري  فاإّن  ومع ذلك,  اأخرى.  اأو خماطر  قيمتها   عر�سة لنخفا�ض 

.21 املادة  اإطار  املتاحة يف  التدابري  نف�ض  اأ�سا�سًا  هي 

2 الفقرة 

173- تت�سّمن قوانني دول عديدة ا�سرتاطات ب�ساأن الإ�سعار الواجب توجيهه )من جانب ممثل 
اأو من جانب املحكمة ذاتها( عندما مينح انت�ساف من النوع  الإع�سار لدى �سدور اأمر املحكمة 
املذكور يف املادة 19. والفقرة 2 هي املو�سع املنا�سب الذي ينبغي للدولة امل�سرتعة اأن تدرج فيه 

الإ�سعار. هذا  ب�ساأن  حكما 

3 الفقرة 

174- اإنَّ النت�ساف املتاح يف اإطار املادة 19 موؤقت من حيث اأنَّ مفعوله ينتهي, ح�سبما تن�ض 
عليه الفقرة 3, عندما يبت يف طلب العرتاف؛ غري اأنه تتاح للمحكمة فر�سة متديد هذا التدبري, 
وفق���ا مل���ا ه���و من�سو����ض عليه يف الفقرة الفرعية 1 )و( من امل���ادة 21. ورمبا تود املحكمة فعل 
ذل���ك, مث���ًل, لتجن���ب ح�سول فجوة زمنية بني التدب���ري املوؤقت ال�سادر قبل العرتاف والتدبري 

العرتاف. بعد  ال�سادر 

4 الفقرة 

175- ت�سع�ى الفقرة 4 من املادة 19 لتحقيق الهدف ذاته الذي تقوم عليه الفقرة الفرعية )اأ( 
انت�ساف  اأي  يكون  اأن  فيجب  اأجنبي,  رئي�سي  اإجراء  بعد يف  يبت  اإذا مل  اأنه  وهو   ,30 املادة  من 
مين���ح ل�سال���ح اإج���راء اأجنب���ي غري رئي�سي مت�سقًا مع الإجراء الأجنبي الرئي�سي )اأو ل ينبغي له 
اإجراء  اأي  مع  للعرتاف  ال�سابق  للنت�ساف  التن�سيق  هذا  تعزيز  اأجل  ومن  معه(.  يتعار�ض  اأن 
اأجنب���ي رئي�س���ي, ت�س���رتط الفق���رة 3 من امل���ادة 15 على املمثل الأجنبي ال���ذي يطلب العرتاف 
 اأن يك���ون طلب���ه م�سفوع���ا ببي���ان يح���دد جميع ما هو معروف لديه من اإج���راءات اأجنبية متعلقة 

باملدين.
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العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.46-34 الفقرات   ,A/52/17

.177-174 الفقرات   ,A/CN.9/419

.23-22 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

و119,   ,116 الفقرات   ,A/CN.9/442 

 و123-122.
 ,9 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.46 

 و16-13.
.114-110 الفقرات   ,A/CN.9/433

.23-17 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.75-71 الفقرات   ,A/CN.9/436

.140-135 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.140-135 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.57 الفقرة   ,A/CN.9/763

.17-16 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.140-135 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.46 الفقرة   ,A/CN.9/766

رئي�سي اأجنبي  باإجراء  العرتاف  20- اآثار  املادة 

رئي�سي: اأجنبي  اإجراء  هو  باإجراء  العرتاف  1- لدى 

اأ�سول  اأو الإجراءات املنفردة التي تخ�ض  اأو ال�ستمرار يف الدعاوى  )اأ( يوقف البدء 
اأو خ�سومه؛ التزاماته  اأو  اأو حقوقه  املدين 

املدين؛ اأ�سول  على  التنفيذ  يوقف  )ب(  

الت�سرف فيها على  اأو  اإثقالها بعبء  اأو  اأ�سول املدين  اأي من  )ج(   يعلق احلق يف نقل 
اآخر. نحو 

2- يخ�س���ع نط���اق, وتعدي���ل اأو اإنهاء, التوقي���ف والتعليق امل�سار اإليهما يف الفقرة 1 من هذه 
امل���ادة, لأح���كام ]ي�س���ار اإىل اأح���كام القوانني ذات ال�سلة بالإع�س���ار يف الدولة امل�سرتعة, والتي 
امل�سار  والتعليق  بالوقف  يتعلق  فيما  الإنهاء  اأو  التعديلت  اأو  القيود  اأو  ال�ستثناءات  على  تنطبق 

املادة[. هذه  من   1 الفقرة  اإليهما يف 

3- ل مت�ض الفقرة 1 )اأ( من هذه املادة باحلق يف طلب البدء بدعاوى اأو اإجراءات منفردة, 
املدين. بدين جتاه  مطالبة  على  للحفاظ  �سروريا  ذلك  يكون  ما  بقدر 

القوانني  ]تذكر  باإجراء مبوجب  البدء  باحلق يف طلب  املادة  1 من هذه  الفقرة  4- ل مت�ض 
ذات ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدول���ة امل�سرتع���ة[ اأو احلق يف اإيداع دعاوى مطالبة بالديون يف مثل 

الإجراء. هذا 



اجلزء الثاين- دليل ال�سرتاع والتف�سري  83

176- يف ح���ني اأنَّ النت�س���اف مبوج���ب املادت���ني 19 و21 تقديري ف���اإنَّ الآثار املن�سو�ض عليها 
يف امل���ادة 20 لي�س���ت كذل���ك, لأنه���ا تنبع تلقائيًا من العرتاف بالإجراء الأجنبي الرئي�سي. وثمة 
ف���رق اآخ���ر ب���ني النت�ساف التقديري مبوجب املادتني 19 و21 والآثار املن�سو�ض عليها يف املادة 
20, وه���و اأنَّ النت�س���اف التقدي���ري ميكن منحه ل�سالح الإج���راءات الرئي�سية وغري الرئي�سية, 
بينم���ا ل تنطب���ق الآث���ار التلقائي���ة اإل على الإجراءات الرئي�سية. وترد يف املواد 14 و23 و24 اآثار 

للعرتاف. اإ�سافية 

177- ويف ال���دول الت���ي يل���زم فيها اأمر ق�سائي ملئم لكي ت�سبح اآثار املادة 20 نافذة, ينبغي 
 للدولة امل�سرتعة, لكي حتقق هدف هذه املادة, اأن تدرج )رمبا يف العبارة الفتتاحية للفقرة 1( 
�سيغ���ة تطل���ب فيه���ا م���ن املحكمة اإ�سدار اأمر ي�سع مو�سع التنفي���ذ النتائج املحّددة يف الفقرات 

الفقرة. تلك  من  )ج(  اإىل  )اأ(  الفرعية 

178- والنتائج التلقائية املن�سو�ض عليها يف املادة 20 �سرورية لإتاحة اتخاذ خطوات لرتتيب 
اأجل حتقيق هذه املزايا, يكون هناك ما  م وعادل ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود. ومن  اإجراء منظَّ
ي���ربر فر����ض النتائ���ج املرتتب���ة على املادة 20 على املدين املع�س���ر يف الدولة امل�سرتعة )اأي البلد 
ال���ذي يحتف���ظ في���ه املدي���ن بوجود حمدود يف جمال الأعم���ال التجارية(, حتى اإذا كانت الدولة 
اأقل �سرامة( لبدء  التي يوجد فيها مركز م�سالح املدين الرئي�سية ت�سع �سروطًا خمتلفة )رمبا 
اإج���راءات الإع�س���ار اأو حت���ى اإذا كان���ت الآث���ار التلقائية لإجراء الإع�سار يف بل���د املن�ساأ خمتلفة 
د هذا النهج مب���داأ اأ�سا�سيًا ي�ستند اإليه القانون  ع���ن اآث���ار امل���ادة 20 يف الدول���ة امل�سرتعة. ويج�سِّ
النموذج���ي, م���وؤداه اأنَّ اع���رتاف حمكمة الدولة امل�سرتعة بالإجراءات الأجنبية ترتتب عليه اآثار 
م وع���ادل. ومن ثم فاإنَّ  تعت���رب �سروري���ة لإدارة اإج���راءات الإع�س���ار ع���رب احلدود على نحو منظَّ
اإىل نظام  القانون الأجنبي  النتائج املرتتبة على  اأثره جلب  اآثاره اخلا�سة, ولي�ض من  للعرتاف 
الإع�س���ار يف الدول���ة امل�سرتع���ة. فاإذا كان م���ن �ساأن العرتاف, يف حالة معيَّنة, اأن يمُحدث نتائج 
ن قانون  خمالف���ة للم�سال���ح امل�سروع���ة لأحد الأطراف املعنية, ومنها املدي���ن, فينبغي اأن يت�سمَّ
املادة 20 )ووفقًا  2 من  الفقرة  ملا هو مبنيَّ يف  وفقًا  املنا�سبة,  تدابري احلماية  امل�سرتعة  الدولة 

اأدناه(.  184 الفقرة  مناق�سته يف  ترد  ملا 

179- ومبوجب الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2, متتد اآثار العرتاف اإىل "الإجراءات املوؤقتة" 
الأجنبي���ة. وه���ذا احل���ل �س���روري لأن���ه, وفقًا مل���ا هو مبنيَّ يف الفقرة 79 اأع���له, ل ينبغي متييز 
 الإج���راءات املوؤقت���ة )�سريط���ة اأن ت�ستوف���ي ال�س���روط املن�سو�ض عليها يف الفق���رة الفرعية )اأ( 
م���ن امل���ادة 2( ع���ن اإج���راءات الإع�س���ار الأخ���رى ملجرد كونه���ا ذات طابع موؤق���ت. واإذا مل يعد 
"للإج���راء املوؤق���ت" الأجنب���ي, بع���د العرتاف, اأ�سا����ض كاف للآثار التلقائي���ة للمادة 20, اأمكن 
اإنه���اء الإيق���اف التلقائ���ي عمل بقانون الدولة امل�سرتع���ة, وفقا ملا هو من�سو�ض عليه يف الفقرة 
2 م���ن امل���ادة 20. )انظ���ر اأي�س���ا املادة 18 التي تتناول التزام املمثل الأجنبي باأن "يبلغ املحكمة 



قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود مع دليل ال�سرتاع والتف�سري   84

 عل���ى الف���ور ب���اأي تغي���ري ملمو����ض يف و�سع الإجراء الأجنبي املعرتف ب���ه اأو الو�سع املتعلق بتعيني
الأجنبي".( املمثل 

180- والفق���رة الفرعي���ة 1 )اأ(, بع���دم متييزه���ا بني خمتلف اأنواع الدع���اوى الفردية, تغطي 
ل�سريان  اإلزاميا  قيدا  تن�سئ  املادة 20  فاإنَّ  اإىل هيئة حتكيم. وهكذا,  التي حتال  الدعاوى  اأي�سا 
الأطراف  اأخرى حتد من حرية  قيود ممكنة  اإىل  القيد  وي�ساف هذا  التحكيم.  اتفاقات  مفعول 
املتعلقة  القيود  الوطني )مثل  القانون  اإطار  اأن تكون موجودة يف  التحكيم ميكن  التفاق على  يف 
بالقابلية للتحكيم اأو املتعلقة بالأهلية لإبرام اتفاق حتكيم(. ول تتعار�ض هذه القيود مع اتفاقية 
الع���رتاف بق���رارات التحكي���م الأجنبية واإنفاذها ل�سن���ة 1958.)35( ولكن, ومراعاة خل�سائ�ض 
التحكي���م ال���دويل, ول �سيم���ا ا�ستقلل���ه الن�سبي عن النظام القان���وين للدولة التي يح�سل فيها 
اإج���راء التحكي���م, ق���د ل يك���ون ممكن���ا دائما, م���ن الناحية العملي���ة, تنفيذ الإيق���اف التلقائي 
لإج���راءات التحكي���م. فمث���ًل, اإذا مل يح�س���ل التحكيم يف الدولة امل�سرتع���ة اأو يف دولة الإجراء 
الرئي�س���ي, فق���د يك���ون من ال�سعب اإنفاذ اإيقاف اإجراءات التحكيم. وب�سرف النظر عن ذلك, 
اإمكانية متوخاة  التحكيم, وهي  اإجراء  لل�سماح مبوا�سلة  �سببًا  الأطراف  اأن تكون م�سالح  ميكن 

امل�سرتعة. الدولة  لقانون  ومرتوكة   2 الفقرة  يف 

181- ول ت�س���ري الفق���رة الفرعي���ة 1 )اأ( اإىل "الدع���اوى املنف���ردة" فح�سب بل ت�سري اأي�سا اإىل 
"الإج���راءات املنف���ردة", وذل���ك لكي ت�سمل اأي�س���ًا, اإ�سافة اإىل "الدعاوى" التي يقيمها الدائنون 
يف حمكمة ما على املدين اأو موجوداته, التدابري الإنفاذية التي يتخذها الدائنون خارج النظام 
الق�سائ���ي, وه���ي التداب���ري التي يخ���ول للدائنني اتخاذها مبوجب �سروط معيَّنة يف بع�ض الدول. 
ي�سمل  التنفيذ  اإيقاف  اأنَّ  الو�سوح  وا�سحًا كل  لكي ي�سبح  الفرعية 1 )ب(  الفقرة  اأ�سيفت  وقد 

املدين. املتعلقة مبوجودات  التنفيذ  تدابري 

182- ول يتط���رق القان���ون النموذج���ي اإىل العقوب���ات الت���ي ميكن اأن تطبق عل���ى الأفعال التي 
ترتكب انتهاكا لتعليق عمليات نقل املوجودات املن�سو�ض عليها يف الفقرة 1 )ج( من املادة 20. 
العقوبات اجلنائية واجلزاءات  ت�سمل  اأن  القانونية؛ وميكن  بالنظم  العقوبات رهنًا  وتتباين هذه 
والغرام���ات, اأو ميك���ن اأن تك���ون ه���ذه الأفعال ذاتها لغية اأو ميك���ن اإبطالها. والهدف الرئي�سي 
له���ذه العقوب���ات يتمث���ل, من وجهة نظر الدائنني, ولغر����ض الإجراء املتعلق بالإع�سار, يف تي�سري 
املالية, لهذا  اإبطال هذه املعاملت  واأن  اأي موجودات ينقلها املدين نقل غري �سحيح,  ا�سرتداد 

املدين. على  اإدارية  اأو  جنائية  عقوبات  فر�ض  على  ل  يف�سّ الغر�ض, 

.4739 الرقم   ,330 املجلد  املعاهدات,  املتحدة, جمموعة  )35( الأمم 
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2 الفقرة 

183- بالرغم من الطابع "التلقائي" اأو "الإلزامي" للآثار املرتتبة مبوجب املادة 20, فقد نمُ�ّض 
�سراح���ة عل���ى اأنَّ نط���اق ه���ذه الآثار يتوقف على ال�ستثن���اءات اأو القيود التي ميكن اأن توجد يف 
باإنفاذ مطالبات �سادرة عن  مثًل,  ال�ستثناءات,  تتعلق هذه  اأن  امل�سرتعة. وميكن  الدولة  قانون 
دائن���ني م�سمون���ني, اأو قي���ام املدين بال�سداد اأثناء �س���ري الأعمال العادي, اأو رفع دعوى ق�سائية 
ب�س���اأن مطالب���ات ن�س���اأت بعد بدء اإجراء الإع�سار )اأو بعد العرتاف باإجراء اأجنبي رئي�سي(, اأو 

املفتوحة. املالية  ال�سوق  املربمة يف  ال�سفقات  اإمتام 

ل املحكمة اآث���ار املادة 20 اأو تنهيها. وتختلف  184- وق���د يك���ون م���ن امل�ست�س���وب اأحيانًا اأن تعدِّ
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, وفقًا ل�سروط ين����ض عليها القانون 
املحل���ي, بينم���ا ل متل���ك املحاك���م يف نظ���م قانونية اأخ���رى هذه ال�سلطة, مت�سيًا م���ع املبداأ الذي 
اإلزامية. فاإذا اقت�سى  اإبطال تطبيق قاعدة قانونية  اأنَّ املحاكم ل متلك بوجه عام �سلطة  مفاده 
التي  الأ�س�ض  العادة حتديد  القانونية يف  النظم  بع�ض  ت�سرتط  ال�سلطة,  املحاكم هذه  الأمر منح 
ت�ستطي���ع املحكم���ة ال�ستن���اد اإليها لتعديل اأو اإنه���اء الآثار الإلزامية للعرتاف مبوجب الفقرة 1 
م���ن امل���ادة 20. وبالنظ���ر اإىل ه���ذه احلالة, تن�ض الفقرة 2 من املادة 20 على اأن يخ�سع تعديل 
 اأو اإنه���اء الإيق���اف والتعلي���ق املن�سو����ض عليهم���ا يف املادة لأحكام قانون الدول���ة امل�سرتعة فيما

بالإع�سار. يتعلق 

185- وبوج���ه ع���ام م���ن املفيد اأن تتاح للأ�سخا����ض املت�سررين من الإيقاف اأو التعليق مبوجب 
الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 20 الفر�س���ة لك���ي ت�ستمع اإليهم املحكمة, التي ينبغ���ي ال�سماح لها عندئذ 
امل�ساألة  تنظم هذه  التي  الأحكام  بتو�سيح  امل�سرتعة  الدولة  وقيام  اإنهائها.  اأو  الآثار  تلك  بتعديل 

النموذجي. القانون  اأهداف  مع  مت�سقًا  �سيكون  اإليها  الإ�سارة  اأو 

3 الفقرة 
186- ل يتط���رق القان���ون النموذج���ي اإىل م�ساأل���ة م���ا اإذا كان���ت فرتة التق���ادم ب�ساأن مطالبة 
م���ا تتوق���ف ع���ن ال�سري���ان عندم���ا يك���ون �ساح���ب املطالب���ة عاجزًا عن ب���دء اإج���راءات فردية 
نتيج���ة لتطبي���ق الفق���رة الفرعي���ة 1 )اأ( م���ن امل���ادة 20. ول ميك���ن و�سع قاع���دة موحدة ب�ساأن 
ه���ذه امل�ساأل���ة؛ ولك���ن, نظ���را ل�سرورة حماي���ة الدائنني من خ�سران مطالباته���م ب�سبب الإيقاف 
عم���ًل بتل���ك الفق���رة الفرعية, اأ�سيفت الفقرة 3 لتخويل البدء بالدعوى الفردية بالقدر اللزم 
 للحف���اظ عل���ى املطالب���ات املقدمة �سد املدين. وحاملا يت���م احلفاظ على املطالبة, تظل الدعوى 

بالإيقاف. م�سمولة 
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187- وق���د تب���دو الفق���رة 3 غري �سرورية يف دولة ي���وؤدي فيها طلب "الت�سديد اأو الأداء" الذي 
يرفع���ه الدائ���ن عل���ى املدين اإىل توقف �سريان ف���رتة التقادم, اأو يوؤدي فيها الإيقاف املتوخى يف 
الفق���رة الفرعي���ة 1 )اأ( اإىل توق���ف �سري���ان فرتة التقادم. ولكن ميكن اأن تكون الفقرة 3 مفيدة 
بتنازع  املتعلقة  للقواعد  وفقًا  التقادم ميكن,  �سريان فرتة  توقف  م�ساألة  لأن  الدول  حتى يف هذه 
الفقرة  �ستكون هذه  امل�سرتعة. وعلوة على ذلك,  الدولة  قانون دولة غري  اأن يحكمها  القوانني, 
مفي���دة ب�سفته���ا �سمان���ا للمطالبني الأجانب يكفل عدم تعر�ض مطالباتهم للإجحاف يف الدولة 

امل�سرتعة.

4 الفقرة 

تو�سح الفقرة 4 اأنَّ الإيقاف اأو التعليق التلقائي عمًل باملادة 20 ل مينع اأحدًا, مبا يف   -188
امل�ساركة  ومن  اإع�سار حملي  اإجراء  بدء  التما�ض  الأجانب, من  الدائنون  اأو  الأجنبي  املمثل  ذلك 
يف ذل���ك الإج���راء. وق���د مت عموم���ا تناول احلق يف طلب البدء باإج���راء اإع�سار حملي وامل�ساركة 
في���ه يف امل���واد 11 اإىل 13. واإذا ا�ستمُه���ل اإج���راء حملي فعًل, ف���اإنَّ املادة 29 تتناول التن�سيق بني 

واملحلي. الأجنبي  الإجراءين 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.60-47 الفقرات   ,A/52/17

.143-137 الفقرات   ,A/CN.9/419

.19-15 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.110-94 الفقرات   ,A/CN.9/442

.16-13 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.126-115 الفقرات   ,A/CN.9/433

.18-17 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.48-24 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.79-76 الفقرات   ,A/CN.9/436

.153-141 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
الفقرتان  ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 

و143.  141 
.64 الفقرة   ,A/CN.9/742

 ,146-144 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 

و153-151.  و149, 
.58 الفقرة   ,A/CN.9/763

 ,141 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 

و153-151. و149,  و146-144,   و143, 
.47 الفقرة   ,A/CN.9/766
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اأجنبي باإجراء  العرتاف  بعد  منحه  يجوز  الذي  النت�ساف    -21 املادة 
1- مبج���رد الع���رتاف باإج���راء, �س���واء اأكان رئي�سيا اأم غري رئي�س���ي, يجوز للمحكمة, حيث 
تقت�س���ي ال�س���رورة حماي���ة اأ�سول املدين اأو م�سال���ح الدائنني, وبناء على طلب املمثل الأجنبي, 

ذلك: منا�سب, مبا يف  انت�ساف  اأي  اأن متنح 
)اأ( وق���ف الب���دء اأو ال�ستم���رار يف الدع���اوى اأو الإجراءات املنف���ردة املتعلقة باأ�سول 
املدي���ن اأو حقوق���ه اأو التزامات���ه اأو خ�سوم���ه, م���ا مل تك���ن قد اأوقفت مبوج���ب الفقرة )1( )اأ( 

20؛ املادة  من 
)ب(  وقف التنفيذ على اأ�سول املدين, ما مل يكن قد اأوقف مبوجب الفقرة )1( )ب( 

20؛ املادة  من 
)ج(   تعليق احلق يف نقل اأي من اأ�سول املدين اأو اإثقالها بعبء اأو الت�سرف فيها على 

20؛ املادة  من  )ج(   )1( الفقرة  علق مبوجب  قد  احلق  ذلك  يكن  ما مل  اآخر,  نحو 
املعلومات  ت�سليم  اأو  القرائن  اأو جمع  ال�سهود  اللزمة ل�ستجواب  التدابري  اتخاذ  )د(   

اأو خ�سومه؛ التزاماته  اأو  اأو حقوقه  �سوؤونه  اأو  املدين  باأ�سول  املتعلقة 
الدولة  الكائنة يف هذه  اأ�سول املدين  اأو بع�ض  اأو ت�سريف كل  اإدارة  اإ�سناد مهمة  )ه�(  

املحكمة؛ نه  تعيِّ اآخر  �سخ�ض  اأي  اإىل  اأو  الأجنبي  املمثل  اإىل 
19؛ املادة  من   )1( الفقرة  املمنوح مبوجب  النت�ساف  مفعول  )و(   متديد 

)ز(    من���ح اأي انت�س���اف اإ�س���ايف ق���د يك���ون متاحا ل� ]تدرج �سف���ة ال�سخ�ض اأو الهيئة 
الت���ي تدي���ر عملي���ة الت�سفية اأو اإعادة التنظيم مبوج���ب قانون الدولة امل�سرتعة[ مبوجب قوانني 

الدولة. هذه 

2- بعد العرتاف باإجراء اأجنبي رئي�سي اأو غري رئي�سي, يجوز للمحكمة اأن تعهد اإىل املمثل 
نه املحكمة, بتوزيع كل اأو بع�ض اأ�سول املدين  الأجنبي بناء على طلبه اأو اإىل اأي �سخ�ض اآخر تعيِّ
الكائن���ة يف ه���ذه الدول���ة, ب�س���رط اأن تك���ون املحكمة مطمئن���ة اإىل اأن م�سالح الدائنني يف هذه 

الكافية. باحلماية  الدولة حتظى 

اأن  بد  ل  رئي�سي,  اأجنبي غري  اإجراء  اإىل ممثل  املادة  النت�ساف مبوجب هذه  3- عند منح 
تكون املحكمة مطمئنة اإىل اأن النت�ساف يتعلق باأ�سول تدار, مبوجب قانون هذه الدولة, �سمن 
الأجنبي غري  الإجراء  يت�سل مبعلومات مطلوبة يف هذا  اأنه  اأو  الرئي�سي,  الأجنبي غري  الإجراء 

الرئي�سي.

189- اإ�ساف���ة اإىل الوق���ف والتعلي���ق الإلزامي���ني للدع���اوى مبوج���ب املادة 20, ي���اأذن القانون 
للمحكمة, بعد العرتاف بالإجراء الأجنبي, مبنح النت�ساف ل�سالح ذلك الإجراء.  النموذجي 
وه���ذا النت�س���اف ال���ذي مين���ح مبوج���ب امل���ادة 21 بعد الع���رتاف هو انت�س���اف تقديري, مثل 
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 النت�ساف الذي مينح مبوجب املادة 19 قبل العرتاف. واأنواع النت�ساف املذكورة يف الفقرة 1 
م���ن امل���ادة 21 ه���ي من���اذج منطية لأ�سي���ع اأنواع النت�ساف يف اإج���راءات الإع�سار؛ غري اأنَّ هذه 
القائم���ة لي�س���ت ح�سري���ة, ولي�ست املحكمة مقّيدة, على نحو غري �سروري, يف قدرتها على منح 
اأيِّ ن���وع م���ن اأن���واع النت�ساف يتاح مبوجب قان���ون الدولة امل�سرتعة ويكون �سروريًا يف الظروف 

بالق�سية. املحيطة 

190- وينطب���ق عل���ى الفق���رة الفرعي���ة 1 )اأ( من املادة 21 اأي�سًا التف�س���ري املتعلق با�ستخدام 
تعب���ريي "الدع���اوى املنف���ردة" و "الإجراءات املنف���ردة" يف الفقرة الفرعية 1 )اأ( من املادة 20 

اأعله(. و181   180 الفقرتني  )انظر  التنفيذ  اإجراءات  ت�سمله  ومبا 

191- ويج���وز للمحكم���ة, بحك���م طبيع���ة النت�ساف التقديري, اأن حتدد ن���وع النت�ساف وفقا 
للحال���ة املعرو�س���ة عليه���ا. وه���ذه الفك���رة تدعمها الفقرة 2 من امل���ادة 22, التي تن�ض على اأنه 

منا�سبة. تراها  �سروط  لأي  املمنوح  النت�ساف  تخ�سع  اأن  للمحكمة  يجوز 

2 الفقرة 

اَر����ض ال�سلط���ة التقديري���ة للب���ت يف "ت�سليم" املوجودات اإىل املمث���ل الأجنبي )اأو اإىل  192- متمُ
�سخ����ض اآخ���ر(, مثلم���ا هو من�سو�ض عليه يف الفقرة 2. وجتدر ملحظة اأنَّ القانون النموذجي 
يحت���وي عل���ى ع���دة �سمان���ات ترمي اإىل كفالة حماية امل�سالح املحلية قبل ت�سليم املوجودات اإىل 
املمث���ل الأجنب���ي. وت�سم���ل هذه ال�سمان���ات ما يلي: الإعلن العام ملب���داأ حماية امل�سالح املحلية 
ال���وارد يف الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 22؛ والن����ض يف الفق���رة 2 م���ن امل���ادة 21 عل���ى اأن���ه ل ينبغي 
للمحكم���ة اأن ت���اأذن بت�سلي���م املوج���ودات اإىل اأن تتاأك���د م���ن حماية م�سال���ح الدائنني املحليني؛ 
 والفقرة 2 من املادة 22 التي جتيز للمحكمة اأن تخ�سع النت�ساف الذي متنحه ملا تراه منا�سبًا 

ال�سروط. من 

3 الفقرة 

193- ثم���ة عام���ل ب���ارز ينبغ���ي اأخذه يف احل�سبان عن���د حتديد نوع النت�ساف وهو ما اإذا كان 
اأو غري رئي�سي. وتكون م�سالح و�سلطات ممثل الإجراء  النت�ساف يخ�ض اإجراء اأجنبيا رئي�سيا 
الأجنب���ي غ���ري الرئي�س���ي عادة اأ�سيق م���ن م�سالح و�سلطات ممثل الإج���راء الأجنبي الرئي�سي, 
ال���ذي ي�سع���ى ع���ادة اإىل ال�سيط���رة على جميع موجودات املدين املع�س���ر. وجت�سد الفقرة 3 هذه 
الفك���رة بالن����ض عل���ى: )اأ( اأن يك���ون النت�س���اف املمنوح لإجراء اأجنبي غ���ري رئي�سي مق�سورا 
عل���ى املوج���ودات الت���ي يفرت����ض اأن تدار يف ذلك الإجراء غري الرئي�س���ي, و)ب( اأنه اإذا التم�ض 
املمث���ل الأجنب���ي معلوم���ات تخ����ض موج���ودات املدي���ن اأو اأعمال���ه, وجب اأن يخ����ض النت�ساف 
املعلوم���ات املطلوب���ة يف ذل���ك الإج���راء غري الرئي�سي. والهدف م���ن ذلك هو اإعلم املحكمة باأنَّ 
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وا�سعة  �سلطات  الأجنبي  املمثل  اأن مينح  ينبغي  ل  رئي�سي  اأجنبي غري  اإجراء  ل�سالح  النت�ساف 
اآخر, ول �سيما اإع�سار  اإجراء  اإدارة  اأن يتعار�ض مع  واأنَّ هذا النت�ساف ل ينبغي   غري �سرورية, 

الرئي�سي. الإجراء 

194- ويج�س���د احلك���م "مبوج���ب قانون هذه الدولة" املبداأ الذي يقوم عليه القانون النموذجي 
والذي مفاده اأنَّ العرتاف باإجراء اأجنبي ل يعني متديد اآثار الإجراء الأجنبي على النحو الذي 
ي�ستتبع بدل من ذلك حتقيق  اأجنبي  باإجراء  الأجنبية. فالعرتاف  الدولة  قانون  قد ين�ض عليه 

امل�سرتعة. الدولة  قانون  متوخاة يف  الأجنبي  للإجراء  نتائج 

املادة  الفقرة 4 من  اأي�سا يف  املادة 21 جم�سدة  الفقرة 3 من  تقوم عليها  التي  195- والفكرة 
19 )النت�س���اف ال�ساب���ق للع���رتاف(, والفق���رة الفرعية )ج( من امل���ادة 29 )تن�سيق الإجراء 

واحد(. اأجنبي  اإجراء  من  اأكرث  بني  )التن�سيق   30 واملادة  املحلي(  الإجراء  مع  الأجنبي 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.73-61 الفقرات   ,A/52/17

و166-154.  ,152-148 الفقرات   ,A/CN.9/419

.19-15 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.113-111 الفقرات   ,A/CN.9/442

.16-13 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

و139-138.  ,134-127 الفقرات   ,A/CN.9/433

.61-49 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.83-80 الفقرات   ,A/CN.9/436

.159-154 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.154 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1

.65 الفقرة   ,A/CN.9/742

.19-18 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

 ,154 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 

و160. و158,   و156, 
.59 الفقرة   ,A/CN.9/763

 ,154 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 

و160. و158,   و156, 
.48 الفقرة   ,A/CN.9/766
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املعنيني الأ�سخا�ض  من  وغريهم  الدائنني  22-  حماية  املادة 
1- ل���دى من���ح اأو رف����ض النت�س���اف مبوجب امل���ادة 19 اأو 21, اأو لدى تعديل اأو اإنهاء 
النت�ساف مبوجب الفقرة 3 من هذه املادة, يجب على املحكمة اأن تتاأكد من اأن م�سالح 

كافية. بحماية  املدين, حتظى  ذلك  املعنيني, مبن يف  الأ�سخا�ض  من  وغريهم  الدائنني 
2- يج���وز للمحكم���ة اأن تخ�س���ع النت�س���اف املمنوح مبوجب امل���ادة 19 اأو 21, ملا تراه 

�سروط. من  منا�سبا 
3- يج���وز للمحكم���ة, بن���اء على طلب املمثل الأجنبي اأو �سخ�ض ت�سرر من النت�ساف 
املمن���وح مبوج���ب امل���ادة 19 اأو 21, اأو بن���اء عل���ى مب���ادرة منه���ا, اأن تع���دل اأو تنهي هذا 

النت�ساف.

196- الفك���رة الت���ي تق���وم عليه���ا امل���ادة 22 ه���ي اأن���ه ينبغ���ي اأن يك���ون هن���اك ت���وازن ب���ني 
النت�س���اف ال���ذي ميك���ن منحه للممثل الأجنبي وم�سالح الأ�سخا����ض الذين ميكن اأن يت�سرروا 
 م���ن ه���ذا النت�س���اف. وه���ذا الت���وازن اأ�سا�س���ي لتحقي���ق اأه���داف القوان���ني املتعلق���ة بالإع�سار 

احلدود. عرب 

197- وتوّفر الإ�سارة الواردة يف الفقرة 1 من املادة 22 اإىل م�سالح الدائنني واملدين وغريهم 
م���ن الأط���راف املعني���ة عنا�سر مفيدة لإر�ساد املحكمة يف ممار�سة �سلطاتها مبوجب املادتني 19 
و21. وم���ن اأج���ل متك���ني املحكم���ة من حتديد ن���وع النت�ساف حتديدا منا�سب���ا, يخول للمحكمة 
تنهيه  اأو  املمنوح  النت�ساف  تعدل  واأن   )2 )الفقرة  ل�سروط  النت�ساف  تخ�سع  اأن  وا�سح  ب�سكل 
)الفق���رة 3(. وثم���ة خا�سي���ة اإ�سافية للفقرة 3 وهي اأنها متنح �سراحة الأطراف التي ميكن اأن 
تت�سرر من نتائج املادتني 19 و21 �سلحية اأن تلتم�ض من املحكمة تعديل هذه النتائج واإنهاءها. 
وب�س���رف النظ���ر ع���ن ذل���ك, يق�سد م���ن املادة 22 اأن تكون �سارية يف �سي���اق النظام الإجرائي 

امل�سرتعة. للدولة 

198- ويف العدي���د م���ن احل���الت, �سيك���ون الدائن���ون "املحلي���ون" ه���م الدائن���ون املت�سررون. 
وم���ع ذل���ك, لي����ض م�ست�سوب���ا عن���د �َس���ّن امل���ادة 22 حماول���ة ح�سره���ا يف الدائن���ني املحليني. 
له���وؤلء  تعري���ف  اإدراج  الفق���رة 1  الدائن���ني املحلي���ني يف  اإىل  اإ�س���ارة �سريح���ة  اأي  و�ستقت�س���ي 
الدائن���ني. واأي حماول���ة ل�س���وغ ه���ذا التعريف )وو�سع معايري ميك���ن بوا�سطتها لفئة معينة من 
الدائن���ني تلق���ي معامل���ة خا�س���ة( ل���ن تك�سف �سعوبة �س���وغ ن�ض منا�سب فح�س���ب, بل �ستك�سف 
 اأي�س���ا اأن���ه لي����ض هن���اك م���ا ي���ربر التميي���ز اإزاء الدائنني ا�ستن���ادًا اإىل معايري كمح���ل الأعمال 

اجلن�سية. اأو 

199- وترتب���ط حماي���ة جميع الأ�سخا����ض املعنيني بالأحكام الواردة يف القوانني الوطنية ب�ساأن 
متطلب���ات الإ�سع���ار, الت���ي ميك���ن اأن تكون متطلبات اإعلن عام بق�سد اإخطار الأ�سخا�ض الذين 
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يحتم���ل اأن يكون���وا معني���ني )كالدائن���ني املحلي���ني اأو ال���وكلء املحليني ملدين ما مث���ل( باأنه مت 
العرتاف باإجراء اأجنبي, اأو ميكن اأن تكون هناك متطلبات تتعلق بالإ�سعارات الفردية التي يجب 
عل���ى املحكم���ة, مبوج���ب قواعدها الإجرائية اخلا�س���ة, توجيهها اإىل الأ�سخا�ض الذين ميكن اأن 
الوطنية  القوانني  وتتباين  املحكمة.  الذي متنحه  النت�ساف  اأو  يت�سرروا مبا�سرة من العرتاف 
م���ن حي���ث �سكل ووقت وحمتوى الإ�سع���ار اللزم تقدميه ب�ساأن العرتاف بالإجراءات الأجنبية, 

اأعله(.  167 الفقرة  اأي�سا  )انظر  القوانني  هذه  تعديل  النموذجي  القانون  يحاول  ول 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.93-82 الفقرات   ,A/52/17

.113 الفقرة   ,A/CN.9/422

.16-15 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.146-140 الفقرات   ,A/CN.9/433

.21 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.78-72 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.85 الفقرة   ,A/CN.9/436

.164-161 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.39 الفقرة   ,A/CN.9/715

.164-162 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.60 الفقرة   ,A/CN.9/763

.164-162 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.49 الفقرة   ,A/CN.9/766

بالدائنني ال�سارة  الأفعال  تفادي  اإىل  الرامية  23- الدعاوى  املادة 

1- عن���د الع���رتاف باإج���راء اأجنبي, يحق للممثل الأجنبي بحكم و�سعه اأن يقيم ]ي�سار اإىل 
اأو اإبطال الأفعال ال�سارة بالدائنني, املتاحة يف هذه الدولة  اأنواع الدعاوى الرامية اإىل اجتناب 

الت�سفية[. اأو  التنظيم  اإعادة  عملية  اإدارة  به  اأو  بها  تناط  هيئة  اأو  ل�سخ�ض 
2- عندما يكون الإجراء الأجنبي اإجراء اأجنبيا غري رئي�سي, ل بد اأن تكون املحكمة مطمئنة 
اإىل اأن الدع���وى تتعل���ق باأ�س���ول ت���دار, مبوجب قانون ه���ذه الدولة, �سمن الإجراء الأجنبي غري 

الرئي�سي.

200- مبوج���ب قوان���ني وطني���ة عديدة, يحق لكل من الدائن���ني الفرديني وممثلي الإع�سار رفع 
دع���اوى لتف���ادي اأو اإبط���ال مفع���ول الأفع���ال ال�س���ارة بالدائنني. وحيث اأن ه���ذا احلق يعود اإىل 
واإمنا لأحكام قانونية عامة  الإع�سار  لقانون  الأحيان  دائنني فرديني, فهو ل يخ�سع يف كثري من 
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)كالقان���ون امل���دين(؛ وه���ذا احلق ل يرتبط بال�س���رورة بوجود اإجراء اإع�سار �سد املدين, وذلك 
حت���ى يت�سن���ى اإقام���ة دع���وى قبل بدء هذا الإجراء. وال�سخ�ض ال���ذي يتمتع بهذا احلق هو عادة 
دائ���ن مت�س���رر ل غ���ري ولي����ض �سخ�سا اآخر كممث���ل الإع�سار. وعلوة على ذل���ك, فاإّن ال�سروط 
الت���ي تخ�س���ع له���ا هذه الدعاوى التي يقيمها دائنون فرديون خمتلفة عن ال�سروط ال�سارية على 
دع���اوى مماثل���ة ميك���ن ملمث���ل اإع�سار بدوؤها. واحلق بحكم الو�س���ع)25( الذي متنحه املادة 23 ل 
ي�س���ري اإل عل���ى الدع���اوى املتاح���ة ملمث���ل الإع�سار املحل���ي يف �سياق اإجراء اإع�س���ار, وهذه املادة 
ل ت�س���اوي ب���ني املمث���ل الأجنب���ي والدائن���ني الفردي���ني الذين ميكن اأن تكون له���م حقوق مماثلة 
 يف اإط���ار جمموع���ة خمتلف���ة م���ن ال�سروط. ودعاوى الدائنني الفردي���ني هذه تندرج خارج نطاق

.23 املادة 

201- وتن����ض الفق���رة 1 م���ن امل���ادة 23 �سراحة عل���ى اأنَّ للممثل الأجنب���ي, نتيجة للعرتاف 
بالإجراء الأجنبي مبوجب املادة 17, �سلحية)25( اأن يرفع دعاوى مبوجب قانون الدولة امل�سرتعة 
لتف���ادي الأفع���ال القانوني���ة ال�س���ارة بالدائنني اأو اإبطال مفعوله���ا على نحو اآخر. وقد �سيغ هذا 
ل  اإنه  كما  الدعاوى  ب�ساأن هذه  اأيَّ حق مو�سوعي  ين�سئ  ل  اإنه  ب�سورة �سيقة, من حيث  احلكم 
يقدم اأيَّ حل يتعلق بتنازع القوانني؛ ول يتناول القانون النموذجي م�ساألة حق املمثل الأجنبي يف 
رف���ع ه���ذه الدع���وى يف الدولة امل�سرتعة مبوجب قانون الدولة التي يوجد فيها الإجراء الأجنبي. 
واأثر املادة 17 هو اأنه لي�ض هناك ما مينع املمثل الأجنبي من رفع هذه الدعاوى ملجرد اأنه لي�ض 

امل�سرتعة.  الدولة  نيِّ يف  عمُ الذي  الإع�سار  ممثل 

202- وعندما يتم العرتاف بالإجراء الأجنبي على اأنه "اإجراء غري رئي�سي", يتعنيَّ على املحكمة 
 اأن تنظ���ر حتدي���دًا فيم���ا اإذا كان���ت اأيُّ دع���وى تقام مبوجب ال�سلط���ة املخّولة مبقت�سى املادة 23 
تتعل���ق مبوج���ودات "ت���دار �سم���ن الإجراء الأجنبي غ���ري الرئي�سي" )الفقرة 2 م���ن املادة 23(. 
وه���ذا الأم���ر ميّي���ز م���رة اأخرى طبيعة الإجراء "الرئي�سي" عن طبيع���ة الإجراء "غري الرئي�سي" 
اأ�سيق نطاقا من  الأرجح  "غري رئي�سي" يكون على  اإجراء  اأنَّ النت�ساف يف  ال�سوء على  وي�سلط 

"رئي�سي". اإجراء  اإطار  النت�ساف يف 

203- ول يخل���و من���ح املمث���ل الأجنبي �سلحية)25( رفع هذه الدع���اوى من ال�سعوبات. وجتدر 
اأن حتدثه  ملا يحتمل  اإيجابية  الدعاوى نظرة  اإىل هذه  ينظر  اأنه قد ل  اإىل  بوجه خا�ض  الإ�سارة 
من حرية حول ال�سفقات التي اأبرمت اأو نفذت. ولكن, نظرًا اإىل اأن احلق يف بدء هذه الدعاوى 
الوحيد لتحقيق هذه  الواقعي  ال�سبيل  اأ�سا�سي حلماية �سلمة موجودات املدين, وكثريا ما يكون 
احلماي���ة, فق���د اعت���رب م���ن الهام �سمان عدم حرمان املمث���ل الأجنبي من هذا احلق ملجرد اأنه 

يعنيَّ حمليًا. مل 
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العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.216-210 الفقرات   ,A/52/17

.134 الفقرة   ,A/CN.9/433

.19 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.66-62 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.88-86 الفقرات   ,A/CN.9/436

.167-165 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.197 الفقرة   ,A/68/17

الفقرات  ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 
.167-165 

.66 الفقرة   ,A/CN.9/742

.167-165 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.61 الفقرة   ,A/CN.9/763

.167-165 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.50 الفقرة   ,A/CN.9/766

الإجراءات  الأجنبي يف  املمثل  24- تدّخل   املادة 
الدولة هذه  يف 

مبجرد العرتاف باإجراء اأجنبي, يجوز للممثل الأجنبي اأن يتدخل يف اأي اإجراءات يكون 
الدولة. لهذه  القانونية  ال�سروط  ا�ستيفاء  �سريطة  فيها,  املدين طرفا 

204- تهدف املادة 24 اإىل جتنب حرمان املمثل الأجنبي من �سلحية)25( التدخل يف الإجراءات 
لهم هذه  الذين  الأجنبي يف عداد  املمثل  وجود  ت  توخَّ تكون  ل  قد  الإجرائية  القوانني  اأنَّ  ملجرد 
ال�سلحي���ة. وتنطب���ق ه���ذه امل���ادة على املمثلني الأجانب يف كل من الإج���راءات الرئي�سية وغري 

الرئي�سية.

205- واملق�سود من عبارة "يتدخل", يف �سياق املادة 20, هو الإ�سارة اإىل احلالت التي يظهر 
فيه���ا املمث���ل الأجنب���ي اأمام املحكمة ويديل باأق���وال يف الإجراءات, �سواء اأكانت تلك الإجراءات 
دعاوى ق�سائية فردية اأم اإجراءات اأخرى )مبا يف ذلك الإجراءات اخلارجة عن نطاق الق�ساء( 
يتخذها املدين �سد طرف ثالث, اأو اإجراءات يتخذها طرف ثالث �سد املدين. ول ميكن اأن تكون 
الإج���راءات الت���ي يج���وز اأن يتدخل فيه���ا املمثل الأجنبي �سوى الإجراءات التي مل توقف مبوجب 

.21 املادة  من  )اأ(   1 الفرعية  الفقرة  اأو   20 املادة  من  )اأ(   1 الفرعية  الفقرة 

206- وتقت�س���ر امل���ادة 24 عل���ى الن����ض عل���ى تلك ال�سلحي���ة,)25( وهي تو�س���ح )بالعبارة 
"�سريط���ة ا�ستيف���اء ال�س���روط القانونية له���ذه الدولة"( اأن جميع ال�س���روط الأخرى, التي ين�ض 

قائمة. تظل  التدخل,  من  ال�سخ�ض  يتمكن  لكي  توافرها  وجوب  على  املحلي  القانون 
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207- ويتوخ���ى كث���ري م���ن القوانني الإجرائي���ة الوطنية, اإن مل يكن كلها, حالت يجوز فيها اأن 
ت�سم���ح املحكم���ة للط���رف )وه���و يف هذه املادة املمثل الأجنبي( الذي يربهن على اأن له م�سلحة 
قانونية يف نتيجة نزاع بني طرفني اآخرين, باأن يديل باأقوال يف الإجراءات. وت�سري تلك القوانني 
التي ت�ستخدم يف كثري من  "التدخل"  اإىل تلك احلالت بعبارات متباينة, منها عبارة  الإجرائية 
الأحي���ان. واإذا كان���ت الدول���ة امل�سرتعة ت�ستعمل عبارة اأخرى للدللة على ذلك املفهوم ف�سيكون 

.24 املادة  ا�سرتاع  الأخرى يف  العبارة  تلك  ا�ستخدام  امللئم  من 

208- وت�سري عبارة "ي�سارك" باملعنى الذي ا�ستخدمت به يف �سياق املادة 12 اإىل احلالت التي 
يديل فيها املمثل الأجنبي باأقوال يف اإجراء اإع�سار جماعي )انظر الفقرة 117 اأعله(, يف حني 
فيها  ي�سرتك  التي  تتناول احلالت  املادة 24  به يف  ا�ستخدمت  الذي  باملعنى  "يتدخل"  اأنَّ عبارة 

�سده. اأو  املدين  من  مقدمة  فردية  بدعوى  تتعلق  اإجراءات  الأجنبي يف  املمثل 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.123-117 الفقرات   ,A/52/17

.149-148 الفقرتان   ,A/CN.9/422

و58.  51 الفقرتان   ,A/CN.9/433

.21 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.84-79 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.90-89 الفقرتان   ,A/CN.9/436

.172-168 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.170 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.107

.62 الفقرة   ,A/CN.9/763

.170 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.51 الفقرة   ,A/CN.9/766

الأجانب واملمثلني  الأجنبية  املحاكم  مع  الرابع- التعاون  الف�سل 

209- م���ن القي���ود الوا�سع���ة النت�س���ار على التعاون والتن�سيق بني الق�س���اة املنتمني اإىل وليات 
ق�سائية خمتلفة يف حالت الإع�سار عرب احلدود القيد النا�سئ عن عدم وجود اإطار ت�سريعي, اأو 
عن عدم اليقني ب�ساأن نطاق ال�سلطة الت�سريعية املوجودة, ملمار�سة التعاون مع املحاكم الأجنبية.

210- وق���د دّل���ت التجرب���ة على اأنَّ اإ�سدار اإطار ت�سريع���ي حمدد هو اأمر مفيد لتعزيز التعاون 
ال���دويل يف الق�ساي���ا ع���رب احلدودية, بغ�ض النظ���ر عما قد تتمتع به املحاكم تقليديا من �سلطة 
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اأية دولة. وعلى ذلك فاإّن القانون النموذجي ي�سد الثغرة املوجودة يف قوانني وطنية  تقديرية يف 
كثرية, وذلك بالن�ض �سراحة على تخويل املحاكم �سلطة تقدمي التعاون يف املجالت التي يغطيها 

.)27-25 )املواد  النموذجي  القانون 

211- وم���ن ث���م, ميث���ل الف�س���ل الرابع )امل���واد 25-27( ب�ساأن التعاون ع���رب احلدود عن�سرا 
جوهري���ا يف القان���ون النموذج���ي. واله���دف من���ه هو متكني املحاكم وممثل���ي الإع�سار يف بلدين 
اأو اأك���رث م���ن حتقي���ق الكف���اءة واإحراز نتائج مثلى. وكثريًا ما يك���ون التعاون, ب�سيغته املبينة يف 
الف�س���ل, ه���و الطريق���ة الواقعي���ة الوحيدة للنجاح مثًل يف من���ع تبديد املوجودات؛ اأو لرفع قيمة 
املوج���ودات اإىل احل���د الأق�س���ى )مث���ل عندم���ا تكون قيمة بنود املع���دات الإنتاجية املوجودة يف 
 دولت���ني اأك���رب اإذا بيع���ت جمتمعة منها اإذا بيعت متفرقة(؛ اأو التو�سل اإىل اأف�سل احللول لإعادة 

املن�ساأة. تنظيم 

212- ول يتوق���ف التع���اون عل���ى العرتاف, ولذلك ميكن اأن يتم يف مرحلة مبكرة وقبل تقدمي 
طل���ب الع���رتاف. ومب���ا اأنَّ م���واد الف�س���ل 4 تنطب���ق عل���ى امل�سائل امل�سار اإليه���ا يف املادة 1 فاإنَّ 
مة يف الدولة امل�سرتعة وح�سب بل اأي�سا  التع���اون مت���اح لي����ض فيما يتعلق بطلب���ات امل�ساعدة املقدَّ
فيم���ا يتعل���ق بالطلب���ات املقدم���ة يف اإطار الإج���راءات يف الدولة امل�سرتعة لتق���دمي امل�ساعدة يف 
اأماك���ن اأخ���رى )انظ���ر اأي�س���ا امل���ادة 5(. ول يقت�سر التعاون على الإج���راءات الأجنبية باملعنى 
املق�س���ود يف الفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن امل���ادة 2, الت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن تكون اأه���ًل للعرتاف 
به���ا مبوج���ب امل���ادة 17 )اأي اأنه���ا اإج���راءات رئي�سي���ة اأو غري رئي�سية(, ولذل���ك ميكن اأن يكون 
التع���اون متاح���ا فيم���ا يتعل���ق بالإجراءات الت���ي تمُ�ستهل على اأ�سا�ض وج���ود موجودات. وميكن اأن 
لتم����ض امل�ساعدة يف  �سته���ل الإجراء يف الدول���ة امل�سرتعة وتمُ يك���ون ه���ذا احلك���م مفي���دًا عندم���ا يمُ
م���كان اآخ���ر. وميك���ن اأن يك���ون ه���ذا احلك���م اأي�سًا ذا �سل���ة عندما تكون ل���دى الدولة امل�سرتعة 
الأجنبية الإجراءات  مع  والتعاون  التن�سيق  ر  تي�سِّ النموذجي,  القانون  على  اأخرى, علوة   قوانني 

.)7 املادة  )انظر 

به من خلل  تاأمران  بل  بالتعاون عرب احلدود,  الإذن  املادتان 25 و26 على  213- ول تقت�سر 
الن����ض عل���ى اأن تتع���اون املحكمة وممثِّل الإع�سار "اإىل اأق�سى حد ممكن". وتهدف املادتان اإىل 
ر  التغل���ب عل���ى امل�سكل���ة الوا�سع���ة النت�سار واملتمثل���ة يف افتقار القوانني الوطني���ة اإىل قواعد توفِّ
اأ�سا�س���ًا قانوني���ًا لتع���اون املحاك���م املحلية مع املحاكم الأجنبية يف معاجل���ة حالت الإع�سار عرب 
احل���دود. وم���ن �س���اأن ا�س���رتاع هذا الأ�سا�ض القان���وين اأن يكون مفيدًا ب�سف���ة خا�سة يف النظم 
القانونية التي تكون فيها ال�سلطة التقديرية املمنوحة للق�ساة للعمل خارج املجالت التي لديهم 
فيه���ا اإذن قان���وين �سري���ح حم���دودة. غري اأنَّ �سن اإطار ت�سريعي للتعاون اأثبت اأنه مفيد حتى يف 

اأو�سع. ق�سائية  باإعطاء حرية  تقليد  فيها  يوجد  التي  الق�سائية  الوليات 

الدول���ة  يف  احل���دود  ع���رب  الق�سائ���ي  التع���اون  فيه���ا  ي�ستن���د  الت���ي  احل���الت  214- ويف 
 27 اإىل   25 م���ن  امل���واد  ا�س���رتاع  يتي���ح  ال���دول,  ب���ني  املجامل���ة  مب���داأ  اإىل  امل�سرتع���ة 
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الإع�س���ار  حل���الت  ن���ة  املعيَّ للظ���روف  وتكييف���ه  حتدي���دًا  اأك���رث  املب���داأ  ه���ذا  جلع���ل   فر�س���ة 
احلدود. عرب 

215- ويف الدول التي ل يكون فيها الأ�سا�ض القانوين ال�سليم للتعاون الدويل يف جمال الإع�سار 
اإىل مبداأ املعاملة باملثل )مثل معاهدة  اتفاقا دوليا ي�ستند  "املجاملة" بل  عرب احلدود هو مبداأ 
الف�سل  تَّخذ  يمُ اأن  املتعاونة(, ميكن  ال�سلطات  بني  متبادلة  ر�سائل  اأو  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية 

القبيل. هذا  من  دولية  تعاون  اتفاقات  لإعداد  النموذجي منوذجا  القانون  من  الرابع 

216- وترتك املواد الواردة يف الف�سل الرابع اتخاذ قرارات معيَّنة, ول �سيما فيما يتعلق بوقت 
التع���اون وكيفيت���ه, للمحاك���م, وكذلك, رهنا باإ�سراف املحاك���م, ملمثلي الإع�سار. كما اأنَّ القانون 
النموذجي ل ي�سرتط لتعاون املحكمة )اأو ال�سخ�ض اأو الهيئة امل�سار اإليهما يف املادتني 25 و26(, 
ب�س���اأن اإج���راء اأجنب���ي, مع حمكمة اأجنبية اأو ممثل اأجنبي, وجود قرار ر�سمي �سابق بالعرتاف 

الأجنبي. الإجراء  بذلك 

د يف ملتق���ى الأون�سي���رتال والإن�سول الق�سائي املتع���دد اجلن�سيات الثاين حول  ���دِّ 217- وق���د �سمُ
اأهمية تخويل املحاكم مرونة و�سلطة تقديرية يف التعاون مع املحاكم  الإع�سار عرب احلدود على 
التي  احلالت  تقارير عن عدد من  ق�ساة  م  قدَّ امللتقى,  ذلك  ويف  الأجانب.  املمثلني  اأو  الأجنبية 
عمل���وا يف اإطاره���ا وح���دث فيه���ا التعاون بالفعل. وانبثق من تلك التقارير عدد من النقاط التي 
ميك���ن تلخي�سه���ا عل���ى النح���و الت���ايل: )اأ( اأنَّ الت�سالت بني املحاكم اأم���ر ممكن ولكن يتعنيَّ 
للأطراف؛ والإجرائية  املو�سوعية  امللئمة حلماية احلقوق  ال�سمانات  وتوفري  توخي احلذر   فيه 
)ب( اأنَّ الت�سالت ينبغي اأن جترى علنا, مع تقدمي اإ�سعار م�سبق اإىل الأطراف املعنية وبح�سور 
تل���ك الأط���راف )اإل يف الظ���روف ال�ستثنائي���ة للغاية(؛ )ج( اأنَّ الت�س���الت التي ميكن تبادلها 
متنوعة ومنها ما يلي: تبادل الأوامر اأو القرارات الر�سمية ال�سادرة عن املحاكم؛ وتقدمي بيانات 
خطي���ة غ���ري ر�سمي���ة مبعلومات واأ�سئلة وملحظات عامة؛ واإر�س���ال ن�سخ من اإجراءات املحاكم؛ 
)د( اأنَّ و�سائ���ل الت�س���ال ت�سم���ل, مثل, مراف���ق الهاتف والفاك�ض والربيد اللكرتوين والفيديو؛ 
)ه����( اأنَّ الت�س���ال, حيثم���ا يك���ون �سروريا وي�ستخدم بذكاء, ميكن اأن ينطوي على فوائد كبرية 

به. واملتاأثرين  احلدود  بالإع�سار عرب  للمعنيني 
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الدولة  هذه  بني حمكمة  املبا�سر  والت�سال  التعاون    -25  املادة 
الأجانب املمثلني  اأو  الأجنبية  واملحاكم 

املحاكم  مع  اأق�سى حد ممكن  اإىل  املحكمة  تتعاون   ,1 املادة  اإليها يف  امل�سار  امل�سائل  1- يف 
الأجنبي���ة اأو املمثل���ني الأجان���ب, اإم���ا مبا�سرة اأو عن طريق ]تدرج �سفة ال�سخ�ض اأو الهيئة التي 

امل�سرتعة[. الدولة  قانون  الت�سفية مبوجب  اأو  التنظيم  اإعادة  عملية  تدير 

2- يحق للمحكمة الت�سال مبا�سرة باملحاكم الأجنبية اأو املمثلني الأجانب اأو طلب املعلومات 
منهما. املبا�سرة  امل�ساعدة  اأو 

218- املق�س���ود م���ن تخوي���ل املحاكم قدرة - مب�سارك���ة ملئمة من الأطراف - على الت�سال 
"مبا�س���رة" وطل���ب املعلومات وامل�ساعدة "مبا�سرة" من املحاكم الأجنبية اأو املمثلني الأجانب هو 

تف���ادي ا�ستخ���دام الإجراءات املعتادة امل�ستنفدة للكثري من الوقت, مثل التفوي�سات اللتما�سية. 
وتك���ون له���ذه الق���درة اأهمية حا�سمة عندما ترى املحاكم اأنها ينبغي اأن تت�سرف ب�سفة عاجلة. 
وم���ن اأج���ل الت�سدي���د على الطاب���ع املرن للتعاون واإمكانية ات�سامه بطاب���ع ال�ستعجال, رمبا ترى 
الدول���ة امل�سرتع���ة اأنَّ م���ن املفي���د اأن تدرج لدى ا�سرتاع القان���ون النموذجي حكما �سريحا ياأذن 
للمحاكم, عندما جتري ات�سالت عرب احلدود مبوجب املادة 25, باأن تتخلى عن ال�سكليات )مثل 
الت�س���ال ع���رب املحاك���م العليا اأو التفوي�س���ات اللتما�سية اأو غريها من القنوات الدبلوما�سية اأو 

احلكم. اإليها  ي�ستند  التي  ال�سيا�سة  مع  تتفق  ل  التي  القن�سلية( 

الهيئة  اأو  ال�سخ�ض  �سفة  ]تدرج  بني  املبا�سر  والت�سال  التعاون    -26  املادة 
امل�سرتعة[  الدولة  قانون  الت�سفية مبوجب  اأو  التنظيم  اإعادة  عملية  تدير   التي 

الأجانب املمثلني  اأو  الأجنبية  املحاكم  وبني 

1- يف امل�سائ���ل امل�س���ار اإليه���ا يف امل���ادة 1, يتع���اون ]ت���درج �سف���ة ال�سخ����ض اأو الهيئ���ة التي 
تدي���ر عملي���ة اإع���ادة التنظي���م اأو الت�سفي���ة مبوج���ب قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة[, يف ممار�س���ة 
 وظائف���ه وحت���ت اإ�س���راف املحكم���ة, اإىل اأق�س���ى ح���د ممكن م���ع املحاكم الأجنبي���ة اأو املمثلني

الأجانب.

2- يح���ق ل���� ]ت���درج �سف���ة ال�سخ�ض اأو الهيئة التي تدير عملية اإع���ادة التنظيم اأو الت�سفية 
مبوجب قانون الدولة امل�سرتعة[, يف ممار�سة وظائفه وحتت اإ�سراف املحكمة, الت�سال املبا�سر 

الأجانب. املمثلني  اأو  الأجنبية  باملحاكم 
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219- يعك����ض اإدراج امل���ادة 26 املتعلق���ة بالتع���اون الدويل بني الأ�سخا����ض الذين يعيَّنون لإدارة 
موج���ودات املدين���ني املع�سري���ن اأهمي���ة الدور الذي ميكن اأن يق���وم به اأولئك الأ�سخا�ض يف و�سع 
وتنفي���ذ ترتيب���ات التع���اون, يف ح���دود �سلطته���م. ويو�س���ح احلك���م اأنَّ ممثل الإع�س���ار يت�سرف 
حت���ت الإ�س���راف الع���ام للمحكم���ة املخت�س���ة )بالن����ض على اأن���ه يتع���اون: "يف ممار�سة وظائفه 
وحت���ت اإ�س���راف املحكم���ة"(. ول يع���دل القان���ون النموذجي القواعد املوج���ودة بالفعل يف قانون 
الإع�س���ار يف الدول���ة امل�سرتع���ة ب�س���اأن الوظائ���ف التي توؤديها املحكمة يف الإ�س���راف على اأن�سطة 
ممث���ل الإع�س���ار. وعل���ى وج���ه العم���وم ف���اإّن من اأ�س����ض التعاون, م���ن الناحية العملي���ة, ال�سماح 
ملمثل���ي الإع�س���ار بدرج���ة م���ن احلرية واملب���ادرة, يف اإطار احلدود العامة للإ�س���راف الق�سائي؛ 
ولذل���ك ي�ست�س���وب األ تغ���ري الدولة امل�سرتعة ذلك لدى ا�س���رتاع القانون النموذجي. وعلى وجه 
 اخل�سو�ض, ل ينبغي اأن يكون هناك اإيحاء باأنه �سيلزم اإذن خا�ض لكل ات�سال بني ممثل الإع�سار 

اأجنبية. وهيئة 

التعاون اأ�سكال    -27 املادة 

ذلك: منا�سبة مبا يف  و�سيلة  باأي  و26   25 املادتني  اإليه يف  امل�سار  التعاون  اإقامة  يجوز 

املحكمة؛ توجيهات  على  بناء  للت�سرف  هيئة  اأو  �سخ�ض  )اأ( تعيني 

منا�سبة؛ املحكمة  تعتربها  و�سيلة  باأي  املعلومات  اإبلغ  )ب(  

عليها؛ والإ�سراف  و�سوؤونه  املدين  اأ�سول  اإدارة  )ج(   تن�سيق 

)د(   موافقة املحاكم على التفاقات املتعلقة بتن�سيق الإجراءات, اأو قيامها بتنفيذها؛

ذاته؛ باملدين  املتعلقة  املتزامنة  الإجراءات  بني  التن�سيق  )ه�(  

للتعاون[. اإ�سافية  اأمثلة  اأو  باأ�سكال  قائمة  ت�سيف  اأن  امل�سرتعة  للدولة  ]يجوز  )و(   

ق���رَتح اأن ت�ستخ���دم الدول���ة امل�سرتعة امل���ادة 27 لتزويد املحاكم بقائمة اإر�سادية باأنواع  220- يمُ
التع���اون امل���اأذون به���ا مبوج���ب املادتني 25 و26. وميكن اأن تك���ون هذه القائمة الإر�سادية مفيدة 
ب�سفة خا�سة يف الدول ذات التقاليد املحدودة يف جمال التعاون الق�سائي املبا�سر عرب احلدود 
ويف الدول التي تكون فيها ال�سلطة التقديرية للمحاكم حمدودة تقليديًا, ومبا اأنَّ القائمة اإر�سادية 
فاإنها ترتك للم�سرع فر�سة لإدراج اأ�سكال اأخرى من التعاون. وينبغي اأن تكون اأيُّ قائمة باأ�سكال 
التع���اون املمكن���ة تو�سيحي���ة ولي�ست ح�سرية, وذلك لتجنب ا�ستبع���اد اأ�سكال معيَّنة من التعاون 
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املنا�س���ب ع���ن غ���ري ق�سد واحلد من قدرة املحاكم عل���ى �سوغ تدابري النت�ساف وفقًا للظروف 
املعيَّنة.

221- و�سيكون تنفيذ التعاون خا�سعا لأية قواعد اإلزامية منطبقة يف الدولة امل�سرتعة؛ فمثل, 
اأجل  املعلومات )من  اإبلغ  تقيد  التي  القواعد  تنطبق  املعلومات,  يف حالة طلبات احل�سول على 

مثل(. حماية اخل�سو�سيات, 

اإ�سافية من  اأ�سكال  اأن تدرج  امل�سرتعة  للدولة  املادة 27  الفرعية )و( من  الفقرة  222- وتتيح 
اأ�سكال التعاون املمكنة, والتي ميكن اأن يكون من بينها مثل, اإيقاف اأو اإنهاء الإجراءات احلالية 

امل�سرتعة. الدولة  يف 

223- وي�ستفي�ض دليل الأون�سيرتال العملي ب�ساأن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود يف بيان 
اأ�س���كال التع���اون املذك���ورة يف املادة 27, ويقوم, عل���ى اخل�سو�ض, بتجميع املمار�سات واخلربات 

احلدود.)36( الإع�سار عرب  اتفاقات  با�ستخدام  يتعلق  فيما 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.129-124 الفقرات   ,A/52/17

و83-80,   ,76-75 الفقرات   ,A/CN.9/419 
 و133-118.

.22-21 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.143-129 الفقرات   ,A/CN.9/422

.17 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.172-164 الفقرات   ,A/CN.9/433

.22 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.94-85 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.95-91 الفقرات   ,A/CN.9/436

.183-173 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
الفقرات  ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 

األف. و183  و181,  و177,   ,175-173 
.68-67 الفقرتان   ,A/CN.9/742

 183-183 الفقرتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 
 األف.

.63 الفقرة   ,A/CN.9/763

األف,   173 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 
األف. و183-183   و181, 
.52 الفقرة   ,A/CN.9/766

)36( انظ���ر احلا�سي���ة 15. ينطب���ق القان���ون النموذج���ي على فرادى املدينني �سواء اأكان���وا اأ�سخا�سًا اعتباريني اأم 

طبيعي���ني. اإلَّ اأنَّ اجل���زء الثال���ث م���ن الدلي���ل الت�سريع���ي لقانون الإع�سار يتن���اول معاملَة جمموعات املن�س���اآت املع�سرة؛ 
���ز التو�سي���اتمُ 240 اإىل 254 عل���ى التع���اون والتوا�س���ل من اأجل تي�سري تنفيذ اإجراءات الإع�سار عرب احلدود عندما  وتركِّ
 تتعل���ق تل���ك الإج���راءات باأع�س���اء يف جمموع���ة من�س���اآت. واجلزء الثالث م���ن الدليل الت�سريعي مت���اح يف املوقع التايل:

. http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html
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املتزامنة اخلام�ض- الإجراءات  الف�سل 
بالإع�سار  ال�سلة  ذات  القوانني  د  ]حتدَّ اإجراء مبوجب  بدء    -28  املادة 

العرتاف  بعد  امل�سرتعة[  الدولة   يف 
رئي�سي اأجنبي  باإجراء 

القوانني ذات  د  ]حتدَّ اإجراء مبوجب  بدء  رئي�سي, ل يجوز  اأجنبي  باإجراء  بعد العرتاف 
ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[ اإل اإذا كانت للمدين اأ�سول يف هذه الدولة؛ وتقت�سر اآثار 
هذا الإجراء على اأ�سول املدين الكائنة يف هذه الدولة, وي��جوز اأي�س�ًا, بالقدر ال�سروري لتنفيذ 
اأ�سول املدين الأخرى التي ينبغي  اأن ي�سمل ذلك  التعاون والتن�سيق مبوجب املواد 25 و26 و27, 

الدولة. هذه  قانون  الإجراء مبوجب  هذا  نطاق  اإدارتها يف 

224- ل يكاد القانون النموذجي يفر�ض اأية قيود على اخت�سا�ض املحاكم يف الدولة امل�سرتعة 
اأنَّ  باملادة 29, على  املادة 28, مقرتنة  اأو موا�سلتها. وتن�ض  الإع�سار  اإجراءات  يتعلق ببدء  فيما 
اإع�سار حملي يتعلق بنف�ض املدين ما  اإجراء  اأجنبي رئي�سي لن يحول دون بدء  العرتاف باإجراء 

الدولة. موجودات يف  املدين  لدى  دامت 

225- واملوق���ف املتخ���ذ يف امل���ادة 28 ه���و م���ن حي���ث اجلوه���ر نف����ض املوق���ف املتخ���ذ يف عدد 
م���ن ال���دول. ولك���نَّ جم���رد وج���ود موجودات للمدي���ن يف الدولة ل يكفي يف بع����ض الدول ليكون 
للمحكم���ة اخت�سا����ض قان���وين ببدء اإجراء اإع�سار حملي. فلك���ي يوجد ذلك الخت�سا�ض, يجب 
اأن يك���ون املدي���ن م���زاول لن�س���اط اقت�سادي يف الدولة )اأي, وفق���ا للم�سطلحات امل�ستخدمة يف 
القان���ون النموذج���ي, يج���ب اأن تك���ون للمدين "موؤ�س�س���ة" يف الدولة, ح�سب تعري���ف "املوؤ�س�سة" 
ال���وارد يف الفق���رة الفرعي���ة )و( م���ن امل���ادة 2(. وق���د اخت���ري يف املادة 28 احل���ل الأقل تقييدا 
يف �سي���اق يك���ون في���ه املدي���ن م�س���رتكا بالفع���ل يف اإج���راء رئي�س���ي اأجنب���ي. ويف ح���ني اأن احلل 
ي���رتك جم���ال وا�سع���ا لب���دء اإجراء حمل���ي بعد الع���رتاف باإجراء رئي�س���ي اأجنب���ي, فاإّنه يوؤدي 
اأن���ه ل يوج���د اخت�سا����ض ق�سائ���ي لب���دء اإج���راء اإع�س���ار اإذا مل تك���ن للمدي���ن   غر����ض بي���ان 

الدولة. موجودات يف 

226- وم���ع ذل���ك فق���د ترغب الدولة امل�سرتعة يف اعتم���اد احلل الأكرث تقييدًا املتمثل يف عدم 
ال�سم���اح بب���دء الإج���راء املحل���ي اإل اإذا كانت لدى املدين موؤ�س�س���ة يف الدولة. ولن يكون اعتماد 
ه���ذا التقيي���د خمالف���ا للنهج ال���ذي ي�ستند اإليه القان���ون النموذجي. وقد يك���ون املربر املنطقي 
لذل���ك ه���و اأن���ه, عندم���ا ل تكون املوج���ودات الكائنة يف الدولة امل�سرتعة ج���زءا من موؤ�س�سة, ل 
يك���ون ب���دء الإج���راء املحل���ي ع���ادًة اأكرث ال�سبل فعالي���ة حلماية الدائنني, وم���ن بينهم الدائنون 
املحلي���ون. وع���ن طري���ق تكيي���ف النت�ساف 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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���دار بحيث تنال  الدول���ة امل�سرتع���ة فر�س���ة كافي���ة ل�سم���ان اأنَّ املوج���ودات الكائنة يف الدولة �ستمُ
امل�سال���ح املحلي���ة احلماي���ة الكافية. ولذل���ك �ستت�سرف الدولة امل�سرتعة وفق���ا لفل�سفة القانون 
النموذج���ي اإذا ا�سرتع���ت امل���ادة م���ع ال�ستعا�س���ة ع���ن عب���ارة "اإل اإذا كانت للمدي���ن اأ�سول يف 
 ه���ذه الدول���ة", ال���واردة يف ال�سيغ���ة الراهنة للمادة 28, بعب���ارة "اإل اإذا كانت للمدين موؤ�س�سة 

الدولة". هذه  يف 

227- ويقت�س���ر الإج���راء املحل���ي املتوخ���ى يف امل���ادة 28 ع���ادة عل���ى املوج���ودات الكائن���ة يف 
الدول���ة. غ���ري اأن���ه رمب���ا يتعني يف بع�ض احلالت, لكي تكون اإدارة اإج���راء الإع�سار املحلي اإدارة 
جمدي���ة, اأن ي�سم���ل ذل���ك الإج���راء موج���ودات معينة موجودة يف اخل���ارج, وخ�سو�سا عندما ل 
يك���ون هن���اك اإج���راء اأجنب���ي �سروري اأو متاح يف الدولة التي توجد فيها تلك املوجودات )مثل: 
حي���ث تك���ون للموؤ�س�س���ة املحلي���ة من�س���اأة عاملة موجودة يف ولية ق�سائي���ة اأجنبية؛ اأو حيث يكون 
م���ن املمك���ن بي���ع موج���ودات املدين الكائن���ة يف الدولة امل�سرتعة وموجودات���ه الكائنة يف اخلارج 
باعتبارهم���ا "موؤ�س�س���ة عامل���ة"؛ اأو حي���ث تك���ون املوج���ودات قد نقلت من الدول���ة امل�سرتعة اإىل 
اأجل ال�سماح بامتداد الإجراء املحلي بهذا القدر املحدود عرب  اخلارج بطريقة احتيالية(. ومن 
احل���دود, تت�سم���ن امل���ادة عب���ارة "اأن ي�سم���ل ذلك اأ�سول املدين الأخرى الت���ي ينبغي اإدارتها يف 
نط���اق ه���ذا الإج���راء". وق���د اأدرج يف املادة قيدان يتعلقان باإمكانية مد اآثار الإجراء املحلي اإىل 
املوج���ودات الكائن���ة يف اخل���ارج: ف���اأوًل, يجوز املد "بالقدر ال�سروري لتنفي���ذ التعاون والتن�سيق 
مبوج���ب امل���واد 25 و26 و27", وثاني���ًا, يج���ب اأن تكون تلك املوجودات الأجنبية خا�سعة للإدارة 
يف الدول���ة امل�سرتع���ة "مبوج���ب قان���ون ]الدول���ة امل�سرتعة[". وهذان القي���دان مفيدان يف جتنب 
اآثار الإجراء املحلي اإىل املوجودات الكائنة يف اخلارج, وهي  اإن�ساء قدرة غري حمدودة على مد 
اأن ت�سبب عدم اليقني ب�ساأن انطباق احلكم وميكن اأن توؤدي اإىل نزاعات حول   نتيجة من �ساأنها 

الق�سائي. الخت�سا�ض 

228- وحيثم���ا ن����ضَّ قان���ون الدولة امل�سرتعة على اأنَّ املدين يجب اأن يكون مع�سرا لبدء اإجراء 
اأجنبي  باإجراء  اأنَّ العرتاف  للدح�ض, وهو  افرتا�سا قابل  النموذجي  القانون  يوؤ�س�ض  الإع�سار, 
رئي�س���ي ي�س���كل الدلي���ل املطل���وب على اإع�سار املدين لهذا الغر�ض )امل���ادة 31( )انظر الفقرات 

.)238-235

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.101-94 الفقرات   ,A/52/17

.29-26 ال�سفحات   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.197-192 الفقرات   ,A/CN.9/422

.18 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.181-173 الفقرات   ,A/CN.9/433

.23 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

.183-180 الفقرات   ,A/CN.9/435
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ال�سرتاع )ب( دليل 
.96 الفقرة   ,A/CN.9/436

.187-184 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1 

األف. و187-186   ,184 
.69 الفقرة   ,A/CN.9/742

 185 الفقرتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.107 
األف.  و187 

.64 الفقرة   ,A/CN.9/763

 ,186-184 الفقرات   ,A/CN.9/WG.V/WP.112 

األف.  و187 
.53 الفقرة   ,A/CN.9/766

ال�سلة ذات  القوانني  د  ]حتدَّ اإجراء مبوجب  بني  29- التن�سيق   املادة 
اأجنبي واإجراء  امل�سرتعة[  الدولة  بالإع�سار يف 

د القوانني ذات ال�سلة  عندما يكون هناك تزامن بني اإجراء اأجنبي واإجراء مبوجب ]حتدَّ
بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[ بخ�سو�ض املدين ذاته, ت�سعى املحكمة لتحقيق التعاون والتن�سيق 

يلي: ما  ينطبق  احلالة  هذه  ويف  و27,  و26   25 املواد  مبوجب 
)اأ( عندم���ا يتخ���ذ الإج���راء يف هذه الدولة يف الوقت الذي يودع فيه طلب للعرتاف 

الأجنبي, بالإجراء 
‘1’   فاإّن اأي انت�ساف مينح مبوجب املادة 19 اأو 21 يجب اأن يكون مت�سقا مع الإجراء 

الدولة؛ هذه  يف 
رئي�سي, ل  اأجنبي  اإجراء  اأنه  على  الدولة  الأجنبي يف هذه  بالإجراء  اإذا اعرتف    ’2‘

20؛ املادة  اأحكام  تنطبق 
)ب(  عندم���ا يب���داأ الإج���راء يف ه���ذه الدولة بعد العرتاف بالإج���راء الأجنبي اأو بعد 

به, للعرتاف  اإيداع طلب 
‘1’  تعيد املحكمة النظر يف اأي انت�ساف �سار مبوجب املادة 19 اأو 21, ويحق لها اأن 

الدولة؛ هذه  الإجراء يف  مع  يت�سق  ل  اأنه  لديها  ثبت  اإذا  تنهيه  اأو  تعدله 
‘2’  واإذا كان الإجراء الأجنبي اإجراء اأجنبيا رئي�سيا, تعدل املحكمة اأو تنهي مبوجب 
الفقرة 1 من املادة 20 الوقف والتعليق امل�سار اإليهما يف الفقرة 1 من املادة 20, اإذا ثبت اأنهما 

الدولة؛ هذه  الإجراء يف  مع  مت�سقني  غري 
)ج(   عندم���ا تق���رر املحكم���ة من���ح انت�ساف ملمثل اإجراء اأجنبي غري رئي�سي اأو متديد 
اإدارتها,  باأ�سول ينبغي  اأنَّ النت�ساف يتعلق  تتاأكد من  اأن  اأو تعديله, فاإّن عليها  هذا النت�ساف 
طبق���ا لقان���ون ه���ذه الدولة, يف اإط���ار الإجراء الأجنبي غري الرئي�س���ي, اأو اأنه يخ�ض املعلومات 

الإجراء. هذا  املطلوبة يف 
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املدين خا�سعا  فيها  يكون  التي  الق�سايا  تعالج  التي  للمحكمة  اإر�سادات  املادة 29  229- تعطي 
لإجراء اأجنبي واإجراء حملي يف الوقت نف�سه. والهدف من هذه املادة واملادة 30 هو حفز اتخاذ 
قرارات من�سقة من �ساأنها حتقيق اأهداف الإجراءين كليهما )مثل تعظيم قيمة موجودات املدين 
اأو اإعادة تنظيم املن�ساأة مبا يحقق اأكرب مزية( على اأف�سل وجه. وتوجه العبارة الفتتاحية للمادة 
29 املحكمة اإىل اأنها يجب اأن ت�سعى يف جميع هذه احلالت اإىل التعاون والتن�سيق عمل بالف�سل 

النموذجي. القانون  من  و27(  و26   25 )املواد  الرابع 

230- واملب���داأ الب���ارز ال���ذي جت�س���ده امل���ادة 29 ه���و اأنَّ ب���دء الإجراء املحلي ل مين���ع الإجراء 
الأجنب���ي اأو ينه���ي الع���رتاف به. وهذا املبداأ �س���روري لتحقيق اأهداف القانون النموذجي, من 
 حي���ث اأن���ه يتي���ح للمحاك���م يف الدول���ة امل�سرتعة, يف جميع الظروف, اأن متن���ح انت�سافا ل�سالح 

الأجنبي. الإجراء 

231- غ���ري اأنَّ امل���ادة ت�ستبق���ي للإج���راء املحل���ي اأ�سبقية على الإج���راء الأجنبي. وقد مت ذلك 
اأن يكون متوافقا مع الإجراء  اأيُّ انت�ساف مينح للإجراء الأجنبي يجب  اأوًل,  التالية:  بالطرائق 
املحل���ي )الفق���رة الفرعي���ة )اأ( ‘1’ م���ن املادة 29(؛ وثانيًا, اأيُّ انت�ساف يكون قد منح للإجراء 
ل اأو ينه���ى بغية �سمان الت�ساق مع الإجراء املحلي  الأجنب���ي يج���ب اأن يع���اد النظ���ر فيه واأن يعدَّ
)الفق���رة الفرعي���ة )ب( ‘1’ م���ن امل���ادة 29(؛ وثالث���ًا, اإذا كان الإجراء الأجنبي اإجراء رئي�سيا 
ل اأو تنه���ى اإذا كانت غري متوافقة مع  ف���اإّن الآث���ار التلقائي���ة املن�سو����ض عليه���ا يف املادة 20 تعدَّ
الإجراء املحلي )تلك الآثار التلقائية ل تنتهي تلقائيا نظرا لأنها ميكن اأن تكون نافعة, وقد ترغب 
املحكم���ة يف احلف���اظ عليه���ا( )الفقرة الفرعية )ب( ‘2’ من امل���ادة 29(؛ ورابعًا, حيثما يكون 
اإج���راء حمل���ي قي���د النظر يف وقت العرتاف باإج���راء اأجنبي باعتباره اإجراء رئي�سيا, ل يحظى 
 الإج���راء الأجنب���ي بالآث���ار التلقائي���ة املن�سو�ض عليه���ا يف املادة 20 )الفق���رة الفرعية )اأ( ‘2’ 
م���ن امل���ادة 29(. وتتف���ادى امل���ادة 29 اإن�س���اء ترتي���ب تدرج���ي جامد بني الإج���راءات نظرا لأن 
ذل���ك م���ن �ساأن���ه اأن ين���ال دون م���ربر من ق���درة املحكمة عل���ى اأن تتع���اون واأن متار�ض �سلطتها 
 التقديري���ة مبوج���ب املادت���ني 19 و21. وي�ست�س���وب لدى ا�سرتاع املادة ع���دم تقييد هذه احلرية

للمحكمة. املتاحة 

232- وت�ستم���ل الفق���رة الفرعي���ة )ج( م���ن امل���ادة 29 على مبداأ م���وؤداه اأن النت�ساف املمنوح 
التي �ستدار يف ذلك الإجراء  اأن يقت�سر على املوجودات  الرئي�سي الأجنبي ينبغي  للإجراء غري 
غري الرئي�سي, اأو يجب اأن يكون متعلقا باملعلومات املطلوبة يف ذلك الإجراء. وهذا املبداأ معرب 
عن���ه يف الفق���رة 3 م���ن امل���ادة 21, التي تتناول بطريقة عام���ة نوع النت�ساف الذي يجوز منحه 
دًا يف املادة 29, التي تتن���اول التن�سيق بني الإجراءات  للممث���ل الأجنب���ي, ومن�سو����ض علي���ه جمدَّ
املحلية والإجراءات الأجنبية. والفقرة 4 من املادة 19, املتعلقة مبنح النت�ساف قبل العرتاف, 
)انظر  نف�سه  املبداأ  ت�ستوحيان  واحد,  اأجنبي  اإجراء  من  اأكرث  بني  بالتن�سيق  املتعلقة   ,30 واملادة 

اأعله(.  175 الفقرة  الواردة يف  التعليقات  اأي�سا 
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العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.110-106 الفقرات   ,A/52/17

.191-190 الفقرتان   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.191-188 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.188 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1

.70 الفقرة   ,A/CN.9/742

.188 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.53 الفقرة   ,A/CN.9/766

واحد اأجنبي  اإجراء  من  اأكرث  بني  التن�سيق    -30 املادة 

اإليها يف املادة 1, بخ�سو�ض وجود اأكرث من اإجراء اأجنبي واحد ب�ساأن  يف امل�سائل امل�سار 
املدي���ن ذات���ه, ت�سع���ى املحكم���ة لتحقيق التعاون والتن�سيق مبوج���ب املواد 25 و26 و27, ويف هذه 

يلي: ما  ينطبق  احلالة 

بعد  اأجنبي غري رئي�سي  اإجراء  اأو 21 ملمثل  املادة 19  انت�ساف مينح مبوجب  )اأ( اأي 
الرئي�سي؛ الأجنبي  الإجراء  مع  مت�سقا  يكون  اأن  لبد  رئي�سي  اأجنبي  باإجراء  العرتاف 

)ب(  اإذا اعرتف باإجراء اأجنبي رئي�سي بعد طلب العرتاف باإجراء اأجنبي غري رئي�سي اأو 
 بعد اإيداع طلب للعرتاف به, تعيد املحكمة النظر يف اأي انت�ساف �سار مبوجب املادة 19 اأو 21, 
ويح���ق له���ا تعدي���ل اأو اإنه���اء ه���ذا النت�ساف اإذا ثب���ت لديها اأنه ل يت�سق م���ع الإجراء الأجنبي 

الرئي�سي؛

)ج(   اإذا اع���رتف باإج���راء اأجنب���ي غ���ري رئي�س���ي اآخر, بعد الع���رتاف باإجراء اأجنبي 
غ���ري رئي�س���ي, ف���اإنَّ للمحكم���ة اأن متن���ح النت�ساف اأو تعدل�ه اأو تنهيه م���ن اأجل تي�سري التن�سيق 

الإجراءات. بني 

233- تعال���ج امل���ادة 30 احل���الت الت���ي يك���ون فيها املدين خا�سعا لإج���راء اإع�سار يف اأكرث من 
اأجنبي واحد اإىل احل�سول  اإجراء  اأجنبية واحدة, وي�سعى فيها املمثلون الأجانب لأكرث من  دولة 
عل���ى الع���رتاف اأو النت�س���اف يف الدولة امل�سرتعة. وينطبق احلكم �سواء اأكان اأو مل يكن هناك 
اإج���راء اإع�س���ار قي���د النظ���ر يف الدول���ة امل�سرتعة. فاإذا كان هناك, ع���لوة على اإجراءي اإع�سار 
باملادتني  تت�سرف عمل  اأن  املحكمة  �سيتعني على  امل�سرتعة,  الدولة  اإجراء يف  اأكرث,  اأو  اأجنبيني 

كلتيهما. و30   29

234- واله���دف م���ن امل���ادة 30 مماثل للهدف من امل���ادة 29 من حيث اأن امل�ساألة الرئي�سية يف 
حال���ة الإج���راءات املتزامن���ة هي تعزيز التعاون والتن�سيق والت�ساق فيما يتعلق بالنت�ساف الذي 
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مينح للإجراءات املختلفة. و�سيتحقق ذلك الت�ساق بتكييف النت�ساف الذي مينح تكييفا ملئما 
الأ�سبقية من حيث  تعطي  )التي   29 للمادة  منح. وخلفا  اأن  �سبق  انت�ساف  اإنهاء  اأو  بتعديل  اأو 
املب���داأ للإج���راء املحل���ي(, تعطي املادة 30 الأف�سلية للإج���راء الأجنبي الرئي�سي اإذا وجد. ويف 
حال���ة وج���ود اأك���رث م���ن اإجراء اأجنبي غري رئي�سي واحد, ل يق�سي احلكم باأنَّ اأي اإجراء اأجنبي 
ينبغ���ي بداه���ة اأن يعام���ل معاملة تف�سيلية. وتتجلى الأولوية املمنوحة للإجراء الأجنبي الرئي�سي 
يف ا�س���رتاط اأنَّ اأي انت�س���اف ل�سال���ح اإج���راء اأجنب���ي غري رئي�سي )�س���واء اأكان قد منح بالفعل 
اأم �سيمن���ح( يج���ب اأن يك���ون متوافقا مع الإجراء الأجنب���ي الرئي�سي )الفقرتان الفرعيتان )اأ( 

.)30 املادة  من  و)ب( 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 
النموذجي )اأ( القانون 

.112-111 الفقرتان   ,A/52/17

ال�سرتاع )ب( دليل 
.193-192 الفقرتان   ,A/CN.9/442

العرتاف  اإىل  ا�ستنادا  الإع�سار  31- افرتا�ض   املادة 
رئي�سي اأجنبي  باإجراء 

لأغرا�ض بدء اإجراء مبوجب ]حتدد القوانني ذات ال�سلة بالإع�سار يف الدولة امل�سرتعة[, 
 يع���د الع���رتاف باإج���راء اأجنب���ي رئي�س���ي دلي���ل عل���ى اأن املدي���ن مع�س���ر, اإذا مل يوج���د دلي���ل 

ذلك. ينفي 

235- يف بع����ض الولي���ات الق�سائية ي�سرتط لبدء اإجراءات الإع�سار اإثبات اإع�سار املدين. ويف 
وليات ق�سائية اأخرى, يجوز بدء اإجراءات الإع�سار يف ظروف معيَّنة يحددها القانون ول تعني 
املدين عن �سداد  الظروف, مثل, توقف  تلك  تكون  اأن  املدين مع�سر حقًا؛ وميكن  اأنَّ  بال�سرورة 
اأو  تبديده ملوجوداته  اأو  ال�سركة  اتخاذه قرارا يخ�ض  املدين ت�سرفات معيَّنة مثل  قيام  اأو  ديونه 

ملوؤ�س�سته. هجرانه 

236- ويف الولي���ات الق�سائي���ة التي يك���ون فيها الإع�سار �سرطًا لبدء اإجراءات الإع�سار, تقرر 
املدين  باإع�سار  للدح�ض  قابل  افرتا�ض  وجود  اأجنبي,  رئي�سي  باإجراء  العرتاف  لدى   ,31 املادة 
لأغرا����ض ب���دء اإج���راء اإع�سار يف الدولة امل�سرتع���ة. ول ينطبق ذلك الفرتا�ض اإذا كان الإجراء 
الأجنب���ي اإج���راء غ���ري رئي�س���ي. وال�سبب يف ذلك ه���و اأن اإجراء الإع�سار الذي يبداأ يف دولة غري 
الدول���ة الت���ي يوج���د فيها مرك���ز م�سالح املدين الرئي�سية ل يعني بال�سرورة اأنَّ املدين �سيخ�سع 

اأخرى. دول  بالإع�سار يف  املتعلقة  للقوانني 
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237- وفيما يخ�ض القوانني الوطنية التي ل ي�سرتط فيها لبدء اإجراءات الإع�سار اإثبات اإع�سار 
املدي���ن, ميك���ن اأن يك���ون الفرتا�ض املقرر يف امل���ادة 31 قليل الأهمية العملية, وقد تقرر الدولة 

ا�سرتاعه. عدم  امل�سرتعة 

238- بي���د اأنَّ ه���ذه القاع���دة �ستك���ون مفيدة يف النظم القانوني���ة التي يتطلب فيها بدء اإجراء 
الإع�س���ار اإثب���ات اأنَّ املدي���ن مع�س���ر حقيقة. و�ستكون للمادة 31 اأهمية خا�سة عندما يكون اإثبات 
الإع�س���ار, باعتب���اره �سرط���ا م�سبقا لإجراء الإع�سار, عملية ت�ستنفد الكثري من الوقت ول ترتتب 
عليه���ا منفع���ة اإ�سافي���ة تذك���ر, اإذا و�سعن���ا يف العتبار اأنَّ املدين خا�س���ع بالفعل لإجراء اإع�سار 
يف الدول���ة الت���ي يوج���د فيه���ا مركز م�ساحله الرئي�سية واأنَّ بدء اإج���راء حملي رمبا يكون لزما 
امل�سرتعة غري ملزمة بقرار  الدولة  املحليني. ومع ذلك فمحكمة  الدائنني  ب�سفة عاجلة حلماية 
"اإذا  يت�سح من عبارة  ما  وهو  �سارية,  الإع�سار  لإثبات  املحلية  املعايري  وتظل  الأجنبية,  املحكمة 

ينفي ذلك". دليل  يوجد  مل 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
و105-102.  ,94 الفقرات   ,A/52/17

.27 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.196 الفقرة   ,A/CN.9/422

.18 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

و181-180.  ,173 الفقرات   ,A/CN.9/433

.23 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

و184.  180 الفقرتان   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.97 الفقرة   ,A/CN.9/436

.197-194 الفقرات   ,A/CN.9/442

والتف�سري ال�سرتاع  )ج( دليل 
.197 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.103/Add.1

.71 الفقرة   ,A/CN.9/742

.197 الفقرة   ,A/CN.9/WG.V/WP.112

.53 الفقرة   ,A/CN.9/766

املتزامنة الإجراءات  اإطار  املبالغ يف  دفع  32- قاعدة  املادة 

دون م�سا����ض باملطالب���ات املكفول���ة ب�سمانات اأو احلقوق العيني���ة, ل يجوز للدائن, الذي 
تلق���ى ج���زءا م���ن املبل���غ فيما يتعلق مبطالبة له يف اإجراء اتخذ طبقا لقانون يتعلق بالإع�سار يف 
دول���ة اأجنبي���ة, اأن يتلق���ى مبلغ���ا يمُدفع عن نف�ض املطالبة يف اإج���راء يتخذ مبوجب ]تدرج اأ�سماء 
القوان���ني ذات ال�سل���ة بالإع�س���ار يف الدولة امل�سرتعة[ فيما يتعلق باملدين ذاته, طاملا كان املبلغ 

بالفعل. الدائن  تلقاه  الذي  املبلغ  من  ن�سبيا  اأقل  الرتبة  نف�ض  من  الآخرين  للدائنني  املدفوع 
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 "hotchpotch" قاعدة  با�سم  اأحيانا  اإليها  املادة 32 )وي�سار  الن�سو�ض عليها يف  239- القاعدة 
اأي م���زج املمتل���كات م���ن اأج���ل ق�سمتها بالت�ساوي( هي �سمان مفيد يف النظام القانوين اخلا�ض 
بالتن�سي���ق والتع���اون يف اإدارة اإج���راءات الإع�س���ار عرب احلدود. واملق�س���ود بالقاعدة هو تفادي 
احل���الت الت���ي ق���د يح�س���ل فيها دائن عل���ى معاملة اأف�سل من معاملة �سائ���ر الدائنني املنتمني 
اإىل نف����ض الرتب���ة بح�سول���ه عل���ى �س���داد مبلغ املطالبة نف�سه���ا يف اإجراءات اإع�س���ار يف وليات 
ق�سائي���ة خمتلف���ة. فمث���ًل, اإذا تلق���ى دائ���ن غ���ري م�سم���ون ن�سب���ة 5 يف املائ���ة م���ن املبلغ الذي 
يطال���ب ب���ه يف اإج���راء اإع�س���ار اأجنبي, وكان ي�سارك اأي�سًا يف اإجراء اإع�سار يف الدولة امل�سرتعة, 
حي���ث ن�سب���ة التوزي���ع 15 يف املائ���ة, فم���ن اأج���ل اأن يك���ون الدائن عل���ى قدم امل�س���اواة مع �سائر 
 الدائن���ني يف الدول���ة امل�سرتع���ة, ينبغ���ي اأن يتلق���ى 10 يف املائ���ة م���ن املبل���غ ال���ذي يطالب به يف

امل�سرتعة. الدولة 

240- ول مت�ض املادة 32 بالرتتيب التدرجي للمطالبات ح�سبما يقرره قانون الدولة امل�سرتعة, 
ول يق�س���د بامل���ادة �س���وى تقرير املعاملة املت�ساوية للدائنني املنتمني اإىل نف�ض الرتبة. وما دامت 
مطالبات الدائنني امل�سمونني اأو الذين لديهم حقوق عينية تدفع بالكامل )وهو اأمر يتوقف على 

احلكم. بهذا  تتاأثر  ل  املطالبات  هذه  فاإنَّ  الإجراء(,  فيها  ينفذ  التي  الدولة  قانون 

241- وي�ستخ���دم تعب���ري "املطالب���ات املكفول���ة ب�سمان���ات" للإ�س���ارة عموم���ًا اإىل املطالب���ات 
ن���ة, يف ح���ني يق�سد بعب���ارة "احلقوق العينية" الإ�س���ارة اإىل احلقوق  امل�سمون���ة مبوج���ودات معيَّ
املتعلق���ة مبل���ك مع���ني والقابل���ة للإنف���اذ اأي�س���ًا اإزاء اأطراف ثالثة. وميك���ن اأن يندرج حق معني 
يف نط���اق العبارت���ني كلتيهم���ا تبع���ا للت�سنيف امل�ستخ���دم وامل�سطلحات امل�ستخدم���ة يف القانون 
 املنطب���ق. وللدول���ة امل�سرتع���ة اأن ت�ستخ���دم م�سطلح���ا اآخ���ر اأو م�سطلحات اأخ���رى للتعبري عن

املفهومني. هذين 

العامل الفريق  ويف  الأون�سيرتال  املناق�سة يف 

النموذجي )اأ( القانون 
.134-130 الفقرات   ,A/52/17

.93-89 الفقرات   ,A/CN.9/419

.30-29 ال�سفحتان   ,A/CN.9/WG.V/WP.44

.199-198 الفقرتان   ,A/CN.9/422

.18 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.46

.183-182 الفقرتان   ,A/CN.9/433

.23 ال�سفحة   ,A/CN.9/WG.V/WP.48

و198-197.  ,96 الفقرات   ,A/CN.9/435

ال�سرتاع )ب( دليل 
.98 الفقرة   ,A/CN.9/436

.200-198 الفقرات   ,A/CN.9/442
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الأون�سيرتال اأمانة  من  مة  املقدَّ �ساد�ساً- امل�ساعدة 

الت�سريعات �سوغ  على  األف- امل�ساعدة 

242- ت�ساع���د اأمان���ة االأون�سيرتال الدول بامل�سورة التقنية الإعداد ت�سريعات ت�ستند اإىل القانون 
النموذجي. وميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من اأمانة االأون�سيرتال على الع�نوان ال�تايل 
 )UNCITRAL Secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria؛ 
)1-43+(؛   26060-5813 الفاك����س:  رق���م   ،)+43-1(  26060-4060 الهات���ف:  رق���م 
االإنرتن���ت: �سبك���ة  عل���ى  الرئي�سي���ة  ال�سفح���ة  uncitral@uncitral.org؛  االلك���رتوين:   الربي���د 

.)http://www.uncitral.org

النموذجي القانون  اإىل  امل�ستندة  الت�سريعات  تف�سري  عن  باء- املعلومات 

243- القانون النموذجي مدرج يف نظام معلومات "جمموعة ال�سوابق الق�سائية التي ت�ستند اإىل 
�سك���وك االأون�سي���رتال" )كالوت(، ال���ذي ُي�ستخدم جلمع ون�سر املعلومات عن ال�سوابق الق�سائية 
املتعلق���ة باالتفاقي���ات والقوان���ن النموذجية التي اأعدتها االأون�سيرتال. والغر�س من هذا النظام 
ه���و زي���ادة الوع���ي ال���دويل بالن�سو�س الت�سريعية الت���ي ت�سوغها االأون�سي���رتال وتي�سري التف�سري 
والتطبي���ق املوحدي���ن لتل���ك الن�سو����س. وتن�سر االأمان���ة ملخ�سات للقرارات باللغ���ات الر�سمية 
ال�س���ت ل���الأمم املتح���دة، وُتتاح، بناًء على الطلب، القرارات االأ�سلية الكاملة. ويرد �سرح للنظام 
يف دلي���ل للم�ستعمل���ن ميك���ن احل�س���ول عليه يف ال�سفحة الرئي�سي���ة لالأون�سيرتال يف االإنرتنت، 

اأعاله. اإليها  امل�سار 



الأول املرفق 
1997 الأول/دي�سمرب  كانون   15 خ  املوؤرَّ  158/52 العامة  اجلمعية  قرار 

الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  للجنة  النموذجي  القانون    -158/52
احلدود الإع�سار عرب  ب�ساأن 

العامة, اجلمعية  اإن 
اإذ ت�سري اإىل قرارها 2205 )د-21( املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 1966, الذي اأن�ساأت مبوجبه 
جلن���ة الأمم املتح���دة للقان���ون التجاري الدويل م�سندة اإليها ولية زيادة التن�سيق والتوحيد التدريجيني 
�سعوب  ال�سعوب, وخا�سة  ال�سدد, م�سالح جميع  اعتبارها, يف هذا  اآخذة يف  الدويل  التجاري  للقانون 

م�ستفي�سة, تنمية  الدولية  التجارة  تنمية  النامية, يف  البلدان 

واإذ تلحظ اأن زيادة التجارة وال�ستثمار عرب احلدود توؤدي اإىل زيادة حالت امتلك موؤ�س�سات 
واحدة, دولة  من  اأكرث  لأ�سول يف  واأفراد 

اأنه عندما ي�سبح ال�سخ�ض املدين الذي لديه اأ�سول يف اأكرث من دولة واحدة  واإذ تلحظ اأي�سا 
ة يف كثري من الأحيان للتعاون والتن�سيق  خا�سعا لإجراء من اإجراءات الإع�سار, تكون هناك حاجة ملحَّ

واإدارتها, التجارية  واأعماله  املع�سر  املدين  اأموال  على  الإ�سراف  احلدود يف  عرب 

واإذ ترى اأن عدم كفاية التن�سيق والتعاون يف حالت الإع�سار عرب احلدود يحد من اإمكانية اإنقاذ 
الإع�سار  اإدارة حالت  والنمو, ويعرقل  البقاء  والقادرة مع ذلك على  املتعرثة ماليا  التجارية  املوؤ�س�سات 
ع���رب احل���دود ب�س���كل من�س���ف وفعال, ويجعل عملية اإخفاء اأو تبديد اأ�سول املدين اأكرث احتمال, ويعوق 
عملي���ات اإع���ادة تنظي���م اأو ت�سفي���ة اأ�سول املدينني واأعمالهم التجاري���ة, التي تكون ذات فائدة ق�سوى 

املدينني, لدى  والعاملون  املدينون  فيهم  املعنيني, مبن  الأ�سخا�ض  من  وغريهم  للدائنني  بالن�سبة 

واإذ تلح���ظ اأن دول كث���رية تفتق���ر اإىل اإطار ت�سريع���ي يتيح اأو ي�سهل التن�سيق والتعاون الفعالني 
احلدود, عرب 

واقتناع���ا منه���ا ب���اأن وجود ت�سريعات من�سف���ة ومت�سقة دوليا ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود حترتم 
النظ���م الإجرائي���ة والق�سائي���ة الوطني���ة وحتظ���ى بقب���ول ال���دول ذات النظ���م القانوني���ة والجتماعية 

الدوليني, وال�ستثمار  التجارة  تنمية  �سي�سهم يف  املختلفة  والقت�سادية 

واإذ ت���رى اأن ثم���ة حاج���ة تدع���و اإىل وجود جمموعة من الأح���كام الت�سريعية النموذجية املت�سقة 
دوليا املتعلقة بالإع�سار عرب احلدود مل�ساعدة الدول يف حتديث قوانينها الناظمة للإع�سار عرب احلدود,
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1- تع���رب ع���ن تقديره���ا للجنة الأمم املتحدة للقان���ون التجاري الدويل لنتهائها من اإعداد 
له؛)اأ( واعتمادها  القرار  هذا  مرفق  الوارد يف  احلدود  الإع�سار عرب  ب�ساأن  النموذجي  القانون 

2- تطلب اإىل الأمني العام اأن يحيل ن�ض القانون النموذجي مع دليل �سن القانون النموذجي 
املهتمة؛ والهيئات  احلكومات  اإىل  العامة,  الأمانة  اأعدته  الذي 

باأن ت�ستعر�ض جميع الدول ت�سريعاتها املتعلقة بجوانب الإع�سار عرب احلدود لكي  3- تو�سي 
تق���ّرر م���ا اإذا كان���ت ه���ذه الت�سريعات تفي باأهداف اإقامة نظام حديث وفعال ب�ساأن الإع�سار واأن تويل, 
يف ذلك ال�ستعرا�ض, العتبار الواجب للقانون النموذجي, اآخذة يف احل�سبان احلاجة اإىل وجود ت�سريع 

احلدود؛ الإع�سار عرب  ينظم حالت  الدويل  ال�سعيد  على  مت�سق 

4- تو�س���ي اأي�س���ًا بب���ذل كل اجله���ود ل�سمان التعري���ف عمومًا بالقان���ون النموذجي والدليل 
اجلميع. متناول  وجعلهما يف 

 72 العام�ة  اجلل�س�ة 
1997 الأول/دي�سمرب  كانون   15
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املن�سور. هذا  من  الأول  اجلزء  احلدود يف  الإع�سار عرب  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  )اأ( يرد 



الثاين املرفق 
للقانون  املتحدة  الأمم  ر جلنة   مقرَّ

الدويل التجاري 

التايل: املقّرر   ,2013 18 متوز/يوليه  املعقودة يف   ,973 جل�ستها  اللجنة يف  اعتمدت 

الدويل, التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  اإنَّ جلنة 

"اإذ تلح���ظ اأنَّ ثم���ة ت�سريع���ات ت�ستن���د اإىل قان���ون الأون�سيرتال النموذج���ي ب�ساأن الإع�سار عرب 
تقريبًا, دولة   20 نَّت يف  �سمُ قد  احلدود)37( 

وات�ساع  الإع�سار عرب احلدود,  اإجراءات  وترية  وا�سع يف  الزدياد على نطاق  اأي�سًا  "واإذ تلحظ 
الفر����ض املتاح���ة, تبع���ًا لذل���ك, لل�ستفادة من القانون النموذجي وتطبيق���ه يف اإجراءات الإع�سار عرب 

اأحكامه, يف�ّسر  الذي  الدويل  القانوين  الفقه  وتطوير  احلدود, 
"واإذ تلح���ظ كذل���ك اأنَّ املحاك���م اأخ���ذت ترجع كثريا اإىل دليل ا�س���رتاع القانون النموذجي)38( 

وتف�سريها, �سياغتها  خلفية  على  بناًء  باأحكامه  لل�سرت�ساد 

"واإذ ت���درك اأنَّ ق���درًا م���ن ع���دم اليقني فيما يتعلق بتف�س���ري بع�ض اأحكام القانون النموذجي قد 
العملي, الواقع  تطبيقه يف  النا�سئة عن  الق�سائية  الفقهية  الجتهادات  ظهر يف 

الدويل  املن�ساأ  اإىل  الأحكام,  تلك  تف�سري  العتبار, عند  بعني  النظر  با�ست�سواب  "واقتناعا منها 
تطبيقه, التوحيد يف  تعزيز  اإىل  واحلاجة  النموذجي  للقانون 

"واقتناعا منها اأي�سًا با�ست�سواب توفري اإر�سادات اإ�سافية من خلل تنقيح دليل ا�سرتاع القانون 
النموذج���ي ب�س���اأن تف�س���ري وتطبي���ق جوانب خمت���ارة من القانون النموذجي بغي���ة تي�سري ذلك التف�سري 

املوّحد,

مت���ه املنظمات الدولية احلكومية وغ���ري احلكومية النا�سطة يف جمال اإ�سلح  ر م���ا قدَّ "واإذ تق���دِّ
النموذجي, القانون  ا�سرتاع  دليل  تنقيح  وم�ساركة يف  دعٍم  من  الإع�سار  قوانني 
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فقط(. النموذجي  )القانون  املرفق   ,158/52 العامة  اجلمعية  )37( قرار 

املرفق.  ,A/CN.9/442  )38(



به من عمل  قام  ملا  الإع�سار(  بقانون  العامل اخلام�ض )املعني  للفريق  تقديرها  تعرب عن  "واإذ 
النموذجي, القانون  ا�سرتاع  دليل  تنقيح  يف 

"1- تعتمد دليل ا�سرتاع وتف�سري قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود, 
حها كلٌّ من الفريق العامل يف دورته الثالثة  الوارد يف الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.112, ب�سيغته التي نقَّ
والأربعني )انظر الوثيقة A/CN.9/766( واللجنة يف دورتها احلالية,)39( وتاأذن للأمانة باأن حتّرر ن�ض 

التنقيحات؛ تلك  �سوء  النهائية يف  �سيغته  وت�سعه يف  والتف�سري  ال�سرتاع  دليل 

ح لدليل ا�سرتاع وتف�سري القانون النموذجي,  "2- تطل���ب اإىل الأم���ني الع���ام ن�سر الن�ض املنقَّ
مب���ا يف ذل���ك ن�س���ره اإلكرتوني���ا, اإىل جانب ن�ض القانون النموذج���ي, واإحالته اإىل احلكومات والهيئات 

وا�سع؛ نطاق  على  ومتاحًا  معروفًا  ي�سبح  لكي  ة,  املهتمَّ

عون, ووا�سعو ال�سيا�سات, والق�ساة, والأخ�سائيون يف الإع�سار,  ويِلَ امل�سرِّ "3- تو�س���ي ب���اأن يمُ
و�سائ���ر الأف���راد املعني���ني بقوانني الإع�سار عرب احلدود واإجراءاته, العتبار الواجب, ح�سب القت�ساء, 

النموذجي؛ القانون  وتف�سري  ا�سرتاع  لدليل 

"4- تو�سي اأي�سًا باأن توا�سل جميع الدول كافًة النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي 
ب�س���اأن الإع�س���ار ع���رب احلدود, وتدعو الدول التي �سّنت ت�سريع���ات ا�ستنادًا اإىل القانون النموذجي اإىل 

بذلك." اللجنة  اإبلغ 
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