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مة أواًل-  مقدِّ
ألف-  الغرض والنطاق

يتناول هذا النص بالنقاش قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود من   -1
منظور القضاة. واعترافًا بأنَّ بعض الدول املشتِرعة أجرت تعديالت على القانون النموذجي جلعله 
مالئمًا للظروف املحلية، فقد يكون من الالزم اتباع هنوج متباينة عندما خيلص قاض من القضاة 
إىل أنَّ حذف مادة معّينة من النص املشتَرع أو تعديلها يقتضي بالضرورة ذلك اإلجراء. ويستند 
هذا النص إىل القانون النموذجي بصيغته اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون 
األول/ديسمرب من عام 1997.)1( ولكن النص ال حييل مرجعيًا إىل خمتلف الصيغ املعّدلة للقانون 

النموذجي اليت ُأِعدَّت يف بعض الدول املشترعة وال يعرب عن وجهات نظر بشأهنا.
الواليات  اتُّخذت يف عدد من  ق��رارات  إش��ارات حتيل إىل  النص يورد  أنَّ هذا  ومع   -2
القضائية، فهو ال حياول انتقاد تلك القرارات، إذ إنه ال يتعّدى اإلشارة إىل املسائل اليت قد 
يريد قاض آخر النظر فيها عندما تعرض عليه قضية مماثلة. كما ال حياول إيراد إشارات حتيل 
إىل مجيع القرارات املهمة املتعلقة مبسائل التفسري اليت يثريها القانون النموذجي؛ إمنا املقصود فيه 
هو استخدام القضايا اليت ُبتَّ فيها لغرض واحد هو تبيان مسارات تعليل خمصوصة قد ُتّتبع يف 
معاجلة مسائل حمّددة. ويف كل حالة، يبّت القاضي يف القضية املعروضة عليه بناًء على القانون 

الداخلي، مبا يف ذلك أحكام التشريع املستندة إىل القانون النموذجي.
وليس القصد من هذا النص إعطاء تعليمات للقضاة بشأن كيفية التعامل مع طلبات   -3
االعتراف واالنتصاف مبقتضى التشريع املستِند إىل القانون النموذجي. فهذا النهج يتعارض من 
حيث املبدأ، مع مبادئ استقاللية القضاء. وعالوة على ذلك، فإنَّ اتباع هنج واحد مبفرده غري 
ممكن من الناحية العملية وال مرغوب فيه. إنَّ مرونة النهج أمر هام جدًا يف جماٍل قد تتغّير فيه 
العوامل املحرِّكة االقتصادية لوضع ما طرأ عليه تغّير مفاجئ. ومن مث فإنَّ كل ما ميكن تقدميه 
إمنا هو توجيهات عامة بشأن املسائل اليت قد حيتاج القاضي إىل النظر فيها استنادًا إىل مقاصد 

صائغي القانون النموذجي وخربات الذين استخدموه يف املمارسة العملية.
وقد ُرّتب هذا النص عن َعمٍد ترتيبًا مميَّزًا يراعي التسلسل الذي تّتبعه املحكمة املتلّقية   -4
الطلب عادًة يف إصدار قرارات معّينة، يف إطار القانون النموذجي، بدَل اتباع طريقة يف التحليل 

حسب تسلسل كل مادة من مواد القانون.

قرار اجلمعية العامة 158/52.  )1(  
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باء-  مسرد املصطلحات
1-  املصطلحات وشروحها

الوثيقة.  يكثر ورودها يف هذه  ُمعيَّنة  عبارات  التالية معىن واستخدام  الفقرات  ُتوّضح   -5
ويشيع استخدام كثري من هذه املصطلحات يف قانون األونسيترال النموذجي ودليل األونسيترال 
عرب  اإلعسار  جمال  يف  التعاون  بشأن  العملي  األونسيترال  ودليل  اإلعسار  لقانون  التشريعي 

احلدود.)2( وإنَّ استخدامها يف هذه الوثيقة يّتسق مع استخدامها يف تلك النصوص:
"نظام )ك��الوت(": يشري إىل نظام اإلبالغ اخلاص بالسوابق القضائية املستندة إىل  )أ(   
نصوص األونسيترال. وخالصات القضايا اليت حتيل إىل قانون األونسيترال النموذجي متاحة بلغات األمم 

املتحدة الست على املوقع اإللكتروين: www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/abstracts.html؛
"اتفاق اإلعسار عرب احلدود": هو اتفاق شفوي أو مكتوب ُيقصد به تيسري  )ب(   
التنسيق بني إجراءات دعاوى اإلعسار عرب احلدود والتعاون فيما بني املحاكم، وبني املحاكم 

وممّثلي اإلعسار، وفيما بني ممّثلي اإلعسار، كما يشمل أحيانًا أطرافًا أخرى ذات مصلحة؛)3(
"الدولة املشتِرعة": هي دولة سّنت تشريعات استنادًا إىل قانون األونسيترال النموذجي؛ )ج(   

"ممّثل اإلعسار": هو شخصية أو هيئة، مبا فيها تلك املعّينة مؤقتا، يؤذن هلا يف  )د(   
سياق إجراءات اإلعسار بإدارة عمليات إعادة تنظيم حوزة اإلعسار أو تصفيتها؛

"القاضي": هو موظف قضائي أو شخص آخر ُيعيَّن ملمارسة صالحيات حمكمة  )ه(   
أو أيِّ سلطة خمتصة أخرى خيّول هلا االختصاص القضائي مبقتضى التشريع املستند إىل قانون 

األونسيترال النموذجي؛
"املحكمة املتلّقية الطلب": املحكمة املوجودة يف الدولة املشترعة واليت ُيلتَمس  )و(   

منها االعتراف واالنتصاف.

2-  النصوص املرجعية
)أ(  اإلحاالت املرجعية إىل القضايا

تِرد إحاالت مرجعية إىل قضايا حمّددة يف ثنايا هذا النص كله. وألن تلك اإلحاالت هي   -6
عمومًا إحاالت إىل القضايا املذكورة يف امللّخصات الواردة يف املرفق، فال ُتدَرج سوى إحالة 
موجزة يف النص، فاإلشارة، على سبيل املثال، إىل شركة Bear Stearns، حتيل إىل اإلجراءات 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/ اإللكتروين:  املوقع  على  متاحة  هذه  األونسيترال  نصوص   )2(  
.uncitral_texts.html

ُتناقش هذه االتفاقات بشيء من التفصيل يف دليل األونسيترال العملي.  )3(  
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 Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd املتعلقة بشركة
)القضية رقم 2 يف املرفق األول(. واإلشارات إىل أرقام الصفحات أو الفقرات املقترنة بتلك 

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

)ب(  اإلحاالت املرجعية إىل النصوص

عرب  اإلعسار  مسائل  تتناول  نصوص  عدة  إىل  مرجعية  إحاالت  النص  هذا  يتضّمن   -7
احلدود، ومنها ما يلي:

"قانون األونسيترال النموذجي": قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار  )أ(   
عرب احلدود مع دليل االشتراع )1997(؛

"دليل االشتراع": دليل اشتراع قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار  )ب(   
عرب احلدود؛

اإلعسار  لقانون  التشريعي  األونسيترال  دليل  التشريعي":  األونسيترال  "دليل  )ج(   
)2004(؛

"دليل األونسيترال العملي": دليل األونسيترال العملي بشأن التعاون يف جمال  )د(   
اإلعسار عرب احلدود )2009(؛

التنظيمية رقم  التنظيمية": الئحة املجلس األورويب  "الئحة املجلس األورويب  )ه�(   
2000/1346، املؤرخة 29 أيار/مايو 2000، بشأن إجراءات اإلعسار؛

األورويب  االحتاد  عن  الصادرة  اإلعسار  إجراءات  اتفاقية  األوروبية":  "االتفاقية  )و(   
)1995(؛

 M. Virgos and E. Schmit, Report on the Convention :"تقرير فريغوس مشيت" )ز(   
on Insolvency Proceedings, Brussels, 3 May 1996 )تقرير عن اتفاقية إجراءات اإلعسار، 

.http://aei.pitt.edu/952 :بروكسل، 3 أيار/مايو 1996(، متاح على املوقع اإللكتروين التايل

ثانيًا-  خلفية املوضوع
ألف-  نطاق قانون األونسيترال النموذجي وتطبيقه

القانون  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أقّرت   ،1997 األول/ديسمرب  كانون  يف   -8
النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود، الذي كانت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

)األونسيترال( قد وضعته واعتمدته.
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وال يّدعي واضع القانون النموذجي تناوَل قانون اإلعسار املوضوعي الداخلي، بل هو   -9
يقّدم آليات إجرائية هدفها تيسري الفصل مبزيد من الكفاءة يف القضايا اليت يكون فيها للمدين 
املعِسر موجودات أو ديون يف أكثر من دولة واحدة. وحىت هناية آذار/مارس 2011، كانت 

19 دولة قد سّنت تشريعات استنادًا إىل القانون النموذجي.)4(
وُيقَصد من القانون النموذجي أن ينطبق عندما:)5(  -10

تلتِمس حمكمٌة أجنبية أو ممّثل أجنيب املساعدَة يف دولة ما )الدولة املشترعة( فيما  )أ(   
يتصل بإجراء إعسار أجنيب؛

الدولة األجنبية فيما يتصل بإجراء إعسار حمّدد مبقتضى  ُتلتَمس املساعدُة يف  )ب(   
قوانني تلك الدولة؛

ُيقام إجراء أجنيب وإجراء إعسار مبقتضى قوانني حمّددة يف الدولة املشترعة يف  )ج(   
آن واحد بشأن املدين ذاته؛

يكون للدائنني أو ألشخاص معنيني آخرين مصلحة يف طلب بدء إجراء إعسار  )د(   
مبقتضى قوانني حمّددة يف الدولة املشترعة أو املشاركة يف ذلك اإلجراء.

طلب  تقدمي  وقت  األجنيب(،  )املمّثل  ممّثل  ُعي�ِّن  قد  يكون  أن  النموذجي  القانون  يف  وُيتوقَّع 
مبوجب القانون النموذجي، وذلك من أجل إدارة موجودات املدين املعسر يف دولة واحدة أو 

عدة دول أو للقيام بدور ممّثل لإلجراءات األجنبية.)6(
أو سلطة خمتصة  املحكمَة  أن حتّدد  املشترعة  الدولة  من  النموذجي  القانون  ويقتضي   -11
أخرى تكون هلا صالحية التعامل مع املسائل الناشئة يف إطاره.)7( وتسليمًا بأنَّ بعض الدول 
ستعّين هيئات إدارية ال حماكم، فإنَّ تعريف "حمكمة أجنبية" يشمل السلطات القضائية وغريها 

من السلطات املختصة املؤهلة ملراقبة إجراء أجنيب أو اإلشراف عليه.)8(

واجلبل   ،)2003( وبولندا   ،)2006( العظمى  وبريطانيا   ،)2008( وأستراليا   ،)1998( إريتريا   )4(  
األسود )2002( وجزر فريجن الربيطانية، وهي إقليم وراء البحار تابع للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا 
وسلوفينيا   ،)2003( ورومانيا   ،)2000( أفريقيا  وجنوب   ،)2006( كوريا  ومجهورية   ،)2003( الشمالية 
وموريشيوس   ،)2000( واملكسيك   ،)2006( وكولومبيا   ،)2009( وكندا   ،)2004( وصربيا   ،)2007(
)2009(، ونيوزيلندا )2006(، والواليات املتحدة األمريكية )2005(، واليابان )2000(، واليونان )2010(.

قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة 1 من املادة 1.  )5(  
انظر أيضًا قانون األونسيترال النموذجي، املادة 5، فيما يتعلق بإمكانية قيام الدولة املشترعة بتحديد   )6(  

املمثلني الذين ميكنهم التماس االعتراف واالنتصاف يف حمكمة أجنبية.
املرجع نفسه، املادة 4.  )7(  

املرجع نفسه، املادة 2 )ه�(؛ تعريف "املحكمة األجنبية".  )8(  
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النموذجي  القانون  تطبيق  من  ُتستثَنى  أن  اجلائز  من  أنَّ  النموذجي  القانون  ويتوّخى   -12
كياناٌت معّينة كاملصارف وشركات التأمني، اليت قد ينتج عن تعّثرها خماطر عامة داخل الدولة 

املشترعة.)9(

ويستند القانون النموذجي إىل أربعة مبادئ، وهي:   -13

"ملمّثل  فيها  يكون  اليت  الظروف  املبدأ  هذا  حيّدد  "الوصول":  يف  احلق  مبدأ  )أ(   
أجنيب")10( احلق يف الوصول إىل املحكمة )املتلّقية الطلب( يف الدولة املشترعة اليت ُيلتمس منها 

االعتراف واالنتصاف؛)11(

أن  املبدأ،  هذا  مبوجب  الطلب،  املتلّقية  للمحكمة  ميكن  "االعتراف":  مبدأ  )ب(   
تصدر أمر اعتراف بإجراء أجنيب، إما بوصفه إجراًء أجنبيًا "رئيسيًا" أو "غري رئيسي"؛)12(

مبدأ "االنتصاف": حيال إىل هذا املبدأ يف ثالث حاالت متمايزة. ففي القضايا اليت  )ج(   
ُينتَظر فيها البّت يف طلب االعتراف، ميكن منح انتصاف مؤقت حلماية املوجودات داخل الوالية 
القضائية للمحكمة املتلّقية الطلب.)13( وإذا اعُترف بإجراء على أنه إجراء "رئيسي"، يترّتب على 
ذلك منح انتصاف تلقائي.)14( وُيتاح انتصاف تقديري إضايف يف حاالت اإلجراءات "الرئيسية"، 

كما ميكن منح انتصاف من نفس النوع يف إجراء يُـعترف به على أنه إجراء "غري رئيسي"؛)15(

مبدأ "التعاون" و"التنسيق": يفرض هذا املبدأ على املحاكم وكذلك على ممّثلي  )د(   
بغية  ممكن  قدر  أقصى  إىل  بينهم  فيما  والتعاون  باالتصال  التزامات  الدول  خمتلف  يف   اإلعسار 

كفالة إدارة حوزة املدين املعِسر بإنصاف وكفاءة، وذلك لزيادة منافع الدائنني إىل أقصى حد.)16(
والقصد من هذه املبادئ هو بلوغ الغايات التالية املتعلقة بالسياسة العامة:)17(  -14

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

احلاجة إىل إدارة إجراءات اإلعسار الدولية بإنصاف وكفاءة محايًة ملصاحل كل  )ب(   
الدائنني وسائر األشخاص املعنيني، مبن فيهم املدين؛

املرجع نفسه، الفقرة 2 من املادة 1.  )9(  
وفقًا للتعريف الوارد يف املادة 2 )د( من قانون األونسيترال النموذجي.  )10(  

املرجع نفسه، املادة 9.  )11(  
املرجع نفسه، املادة 17.  )12(  
املرجع نفسه، املادة 19.  )13(  
املرجع نفسه، املادة 20.  )14(  
املرجع نفسه، املادة 21.  )15(  

املرجع نفسه، املواد 25 و26 و27 و29 و30.  )16(  
ديباجة قانون األونسيترال النموذجي؛ انظر أيضًا دليل االشتراع، الفقرة 3.  )17(  
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محاية قيمة موجودات املدين وزيادهتا إىل أقصى حد بغية توزيعها على الدائنني  )ج(   
سواء بإعادة تنظيمها أو بتصفيتها؛

استحسان اتصال املحاكم وسائر السلطات املختصة بعضها ببعض واحلاجة إىل  )د(   
التعاون فيما بينها عند تناول إجراءات إعسار تشمل عدة دول؛

لالستثمار  احلماية  يوّفر  ممّا  ماليا،  املتعّثرة  التجارية  املؤسسات  إنقاذ  تسهيل  )ه(   
وحيافظ على فرص العمالة.

ويف كانون األول/ديسمرب 2009، اعتمدت اجلمعية العامة دليل األونسيترال العملي   -15
العملي، باإلحالة إىل قضايا  الدليل  التعاون يف جمال اإلعسار عرب احلدود.)18( ويتناول  بشأن 
واقعية، خمتلف الوسائل اليت ميكن من خالهلا تعزيز التعاون فيما بني ممّثلي اإلعسار واملحاكم 
وسائر اهليئات املختصة من أجل تعزيز اإلنصاف والكفاءة يف إدارة حوزة املدين املعِسر الذي 
من  بشيء  فيه  وُتناقش  واحدة.  قضائية  والية  من  أكثر  دائنون يف  لديه  أو  موجودات  ميلك 
التفصيل إحدى اآلليات املستخدمة لتيسري التعاون، وهي اتفاق اإلعسار عرب احلدود. وحبس�ب 
القانون الداخلي املطّبق واملوضوع اخلاص باتفاٍق معّين بشأن إعسار عرب احلدود، قد يكون من 
الالزم يف بعض القضايا موافقُة املحكمة )أو سلطة خمتصة أخرى( على هذا االتفاق. ويعرض 

الدليل العملي أمثلة عن هذا النوع من االتفاقات.)19(

باء-  منظور القضاة

مع أنَّ قانون األونسيترال النموذجي يؤّكد استحسان اتباع هنج موّحد يف تفسريه استنادًا   -16
إىل مصادره األصلية الدولية،)20( فإنَّ من املرّجح أن يشترط القانون الداخلي ملعظم الدول تفسري 
القانون النموذجي وفقًا للقانون الوطين؛ إال إذا كانت الدولة املشترعة قد اعتمدت النهج "الدويل" 
يف تشريعاهتا اخلاصة.)21( وحىت يف هذه احلالة، فإنَّ من املرّجح أن جتد أيُّ حمكمة تنظر يف تشريٍع 

مستِند إىل القانون الدويل أنَّ االجتهادات القضائية الدولية تساعد على تفسريه.

www.uncitral.org/ :قرار اجلمعية العامة 112/64؛ والنص متاح على موقع األونسيترال اإللكتروين  )18(  
.uncitral/ar/uncitral_texts.html

انظر عمومًا دليل األونسيترال العملي، الفصل الثالث، وملخصات القضايا املدرجة يف املرفق األول   )19(  
يف ذلك الدليل.

ر املصطلحات الواردة فيه بإيالء  يف الدول اليت تشترع القانون النموذجي بصيغته ذاهتا، جيب أن ُتَفسَّ  )20(  
األونسيترال  )قانون  النية"  تطبيقه واحلرص على حسن  التوحيد يف  الدويل ولضرورة تشجيع  االعتبار "ملصدره 

النموذجي، املادة 8(.
الواقع أن قانون األونسيترال النموذجي نفسه ينص بوضوح على أن مقتضيات أي معاهدة أو أي   )21(  

ح على مقتضياته )املادة 3(. شكل آخر من أشكال االتفاق تكون الدولة املشترعة طرفًا فيه ُترجَّ
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ولكن منظور القاضي يف مقاربته)22( ملهامه خيتلف بالضرورة عن منظور ممّثل اإلعسار.   -17
إذ إنَّ واجب املوظف القضائي هو أن يبّت بن�زاهة يف املسائل اليت يعرضها عليه طرف ما، 
استنادًا إىل املعلومات )األدلة اإلثباتية( اليت بني يديه. وواجبه هو أن يتصرف تصرفا قضائيا؛ 
مبعىن أن يتيح لكل طرف من األطراف املعنية، يف حال عدم وجود ظروف استثنائية، فرصة 
لالستماع لدعواه بشأن مجيع املسائل اليت قد تؤّثر جوهريًا على القرار النهائي، وذلك من أجل 
كفالة اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة. وقد ال خيضع رؤساء السلطات اإلدارية املختصة،)23( 
يف بعض الدول، ملثل تلك القيود. ويف حني أنَّ القانون الداخلي املطّبق يف بعض الدول يفرض 
على القضاة االقتناع بأنفسهم على حنو مستقل بضرورة إصدار أيِّ أمر ملتمس، فإنَّ القانون 

الوطين لدول أخرى قد ينص على أنَّ عمل املحكمة ال يتعّدى إنفاذ رغبات الطرفني.
وقد تنشأ بعض االختالفات يف هنج تفسري أحكام القانون النموذجي )أو أيِّ صيغة معّدلة   -18
لعباراته( بسبب اختالف الطريقة اليت يتبعها القضاة من خمتلف التقاليد القانونية يف تنفيذ املهام 
املوكلة إليهم. وعلى الرغم من أنَّ املقترحات العامة يف هذا الصدد تكتنفها صعوبات مّجة، فإنَّ 
بعض الواليات القضائية اليت بلغ فيها تدوين القوانني درجة عالية قد متيل إىل تركيز االنتباه على 
نص القانون النموذجي أكثر مما تفعله واليات قضائية أخرى مل تبلغ الدرجة ذاهتا من التدوين، أو 
يكون لدى العديد من حماكمها العليا اختصاص قضائي متأّصل يعطيها احلق يف البّت يف مسائل 
قانونية بطريقة ال تتعارض مع أيِّ تشريع أو الئحة تنظيمية)24( أو يكون لديها صالحية تطوير 

جوانب معّينة من القانون ال توجد بشأهنا قاعدة مدّونة.)25(
وهذه النهوج املختلفة ميكن أن تؤّثر يف ن�زوع املحكمة املتلّقية الطلب إىل التصرف   -19
وفق مبدأ القانون النموذجي املتعلق بالتعاون بني املحاكم وتنسيق اإلجراءات املتعددة.)26( ويف 
حال إدراج أحكام القانون النموذجي املتعلقة بالتعاون والتنسيق يف القانون الداخلي للدولة 

املشترعة، فسيكون هناك اعتراف مدّون باخلطوات اليت ميكن القيام هبا يف هذا الصدد.
وما مل يتم اعتماد هذه األحكام صراحًة،)27( قد حتوم شكوك حول ما إذا كان حيق   -20
ملحكمة ما، مبقتضى القانون الداخلي، الدخول يف حوار مع حمكمة أجنبية أو املوافقة على اتفاق 
بشأن اإلعسار عرب احلدود يربمه ممّثلو اإلعسار يف دول خمتلفة وأطراف معنية أخرى. فإنَّ قدرة 

انظر التعريف املوّسع ملصطلح "القاضي" الوارد يف مسرد املصطلحات.  )22(  
النموذجي،  الوارد يف قانون األونسيترال  اليت تندرج يف تعريف "املحكمة األجنبية"  أي السلطات   )23(   

املادة 2 )ه�(.
 I.H. Jacob “The Inherent Jurisdiction :لالّطالع على مناقشة ملفهوم االختصاص القضائي املتأصل، انظر  )24(  

.of the Court”, 23 Current Legal Problems 23 (1970)

من األمثلة على ذلك تطوير قانون اإلنصاف واإلمهال يف نظم القانون العريف العام.  )25(  
قانون األونسيترال النموذجي، املواد 25-27 و29 و30. انظر أيضًا الفقرات 154-187 أدناه.  )26(  

فعلى سبيل املثال، تنص الالئحة التنظيمية األوروبية اخلاصة بإجراءات اإلعسار على ضرورة التعاون   )27(  
الدويل فيما بني ممثلي اإلعسار يف القضايا اليت تكون دول أعضاء يف االحتاد األورويب )ما عدا الدامنرك(، أطرافا 

فيها، ولكنها ال تشري إىل التعاون فيما بني املحاكم.
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املحكمة على القيام بذلك تتوقف يف هذه احلالة على أحكام أخرى من القانون الداخلي ذي 
ح أن تتمّتع  الصلة. ومن ناحية أخرى، فإنَّ املحاكم اليت لديها اختصاص قضائي متأّصل ُيرجَّ
مبرونة أكرب يف حتديد اخلطوات اليت ميكن اتباعها فيما بني املحاكم تنفيذًا ملبدأ التعاون والتنسيق 

الذي يؤكد عليه القانون النموذجي.
ومجيع الواليات القضائية على اختالف تقاليدها القانونية تفهم متامًا مبدأ مراعاة األصول   -21
اإلجرائية القانونية. وتستلزم املعايري الدنيا يف هذا الصدد ضمان شفافية اإلجراءات وإشعار الطرفني 
بأيِّ اتصال حيدث بني املحاكم املعنية ومتكني الطرفني من إمساع رأيهما فيما ُيثار من املسائل، إمَّا 
باحلضور الشخصي وإمَّا مبنحهما الفرصة لتقدمي مذكرات مكتوبة. وبصرف النظر عن التقاليد 
القانونية املّتبعة، ُيستحَسن وضع ضمانات لكفالة مراعاة األصول اإلجرائية القانونية.)28( وتكتسي 

هذه املبادئ أمهية أكرب يف القضايا اليت جيري فيها االتصال بني حمكمة وأخرى.
وخبالف ممّثل اإلعسار املشارك مباشرًة يف إدارة حوزة املعسر، فإنَّ من غري املحتمل أن   -22
يكون لدى قاض معّين معرفة حمددة باملسائل املثارة يف طلب أّويل مقّدم إىل املحكمة، مع أنَّ قضايا 
اإلعسار غالبًا ما تكون مستعجلة وتنطوي على مسائل معّقدة ومبالغ مالية ضخمة.)29( وقد حيتاج 
القاضي الذي مل يتمّرس يف إجراءات من هذا النوع إىل مساعدة من املمّثل األجنيب،)30( وذلك 
عادًة عن طريق مستشاره القانوين. وقد تتضّمن تلك املساعدة تقدمي أدلة إثباتية ومذكرات موجزة 

ولكنها زاخرة باملعلومات.
املعلومات  لقراءة واستيعاب  القاضي وقتًا كافيًا  يلزم إعطاء  املؤسسي،  املنظور  ومن   -23
املقدمة قبل بدء جلسات االستماع. ويتوّقف حتديد ما يلزم من وقت للقراءة قبل جلسات 
االستماع يف قضية ما على درجة االستعجال الواجبة يف معاجلة الطلب وحجم العمل الالزم 
إلدارة اإلعسار ذي الصلة ودرجة تعّقدها وعدد الدول املشمولة والنتائج االقتصادية املترتبة 

على قرارات معّينة وعوامل السياسة العامة ذات الصلة.
وقد أعرب أكثر من 80 قاضيًا من حنو 40 دولة، حضروا الندوة القضائية املعقودة   -24
يف فانكوفر، كندا، يف حزيران/يونيه 2009،)31( عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يوىل االعتبار 
ملسألة تقدمي املساعدة للقضاة )مع مراعاة ضرورة أخرى تعلو على ما عداها، وهي احلفاظ على 
استقاللية ون�زاهة النظام القضائي للدولة املعنية( بشأن سبل تناول املسائل الناشئة عن تطبيق 
ى من هذا النص تقدمي هذا النوع من املساعدة. وقد طرأت تغيريات  القانون النموذجي. وُيتوخَّ
على صيغة هذا النص النهائية نتيجة سلسلة من املشاورات غري الرمسية اليت عقدها الفريق العامل 

انظر أيضًا الفقرات 154-187 أدناه.  )28(  
تؤّكد الفقرة 3 من املادة 17 من قانون األونسيترال النموذجي على ضرورة البّت بسرعة يف طلب   )29(  

االعتراف بإجراء أجنيب.
وفقًا للتعريف الوارد يف املادة 2 )د( من قانون األونسيترال النموذجي.  )30(  

الندوة القضائية الثامنة املتعددة البلدان املشتركة بني األونسيترال والرابطة الدولية ألخصائيي إعادة   )31(  
اهليكلة واإلعسار واإلفالس )اإلنسول( والبنك الدويل، اليت ُعقدت يف يومي 20 و21 حزيران/يونيه 2009. 

.www.uncitral.org/pdf/english/news/EighthJC.pdf :ويتاح تقرير عن هذه الندوة على املوقع اإللكتروين
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اخلامس )املعين بقانون اإلعسار(، مع القضاة يف املقام األول، وأيضا مع اختصاصيني ممارسني يف 
جمال اإلعسار وخرباء آخرين، ومع مشاركني يف الندوة القضائية التاسعة املتعددة البلدان،)32( 
اليت ُعقدت يف سنغافورة يف آذار/مارس 2011. وقد ُعّممت أيضًا على احلكومة للتعليق عليها 

من قبل نظر اللجنة فيها يف 1 متوز/يوليه 2011.)33(

جيم-  الغرض من قانون األونسيترال النموذجي

ُيظِهر قانون األونسيترال النموذجي املمارسات املّتبعة يف جمال مسائل اإلعسار عرب احلدود   -25
ع الدول املشترعة  واليت ُتعّد من السمات املمّيزة لنظم إعسار حديثة وناجعة ملعاجلة اإلعسار. وُتشجَّ
على استخدام القانون النموذجي بغية إدخال إضافات وحتسينات مفيدة على نظم اإلعسار الوطنية 

من أجل زيادة تيسري حل املشاكل الناشئة يف سياق قضايا اإلعسار عرب احلدود.
اإلجرائية  القوانني  اختالفات  يراعي  النموذجي  القانون  أنَّ  إىل  اإلشارة  سبقت  وقد   -26
الوطنية، وال يسعى إىل توحيٍد موضوعي لقوانني اإلعسار. بل هو يقّدم حلواًل تساعد بعّدة 

طرائق متواضعة ولكن مهمة. ومنها:
يسمح  ممّا  املشترعة؛  الدولة  حماكم  إىل  الوصول  حق  األجانب  املمّثلني  منح  )أ(   
إمكانية  الطلب  املتلّقية  للمحكمة  ويتيح  مؤقتة،  مهلًة  ُيتيح  بالتماس عوٍن  األجانب  للممّثلني 
املطلوبة  األخرى  االنتصاف  ُسبل  أو  القضائية  الواليات  بني  املطلوب  التنسيق  ماهية  حتديد 

للفصل يف قضية اإلعسار على النحو األمثل؛
هي  وما  أجنيب  إعسار  بإجراء  "االعتراف"  فيها  ينبغي  اليت  األحوال  حتديد  )ب(   

التبعات اليت ميكن أن تترتب على هذا االعتراف؛
الدائنني األجانب يف بدء إجراء إعسار يف  توفري نظام شّفاف خبصوص حق  )ج(   

الدولة املشترعة أو يف املشاركة يف هذا اإلجراء؛
السماح للمحاكم يف الدولة املشترعة بالتعاون مبزيد من الفعالية مع املحاكم  )د(   

واملمّثلني املعنيني يف إجراء من إجراءات اإلعسار األجنبية؛

السماح للمحاكم يف الدولة املشترعة ولألشخاص الذين يتوّلون إدارة إجراءات  )ه(   
اإلعسار يف تلك الدولة بالتماس املساعدة من اخلارج؛

الندوة القضائية التاسعة املتعددة البلدان املشتركة بني األونسيترال والرابطة الدولية لإلنسول والبنك   )32(  
الدويل، اليت ُعقدت يف يومي 12 و13 آذار/مارس 2011. وُيتاح تقرير عن هذه الندوة على املوقع اإللكتروين: 

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

انظر املرفق الثاين لالطاّلع على املقّرر الذي اختذته اللجنة يف 1 متوز/يوليه 2011، الذي اعتمدت   )33(  
فيه املنظور القضائي.
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وضع قواعد بشأن التنسيق عندما ُيقام إجراء إعسار يف دولة مشترعة على حنو  )و(   
متزامن مع إجراء إعسار يف دولة أخرى؛

املشترعة  الدولة  يف  املمنوحة  االنتصاف  سبل  بني  التنسيق  بشأن  قواعد  إرساء  )ز(   
لصاحل إجراءين أو أكثر من إجراءات اإلعسار اليت قد ُتقام يف عدة دول خبصوص املدين نفسه.

املحورّية  التعاون  أمهية  على  النموذجي  األونسيترال  قانون  اشتراع  دليل  ويشّدد   -27
نتائج  وحتقيق  اإلجراءات  تلك  تسيري  يف  الفّعالية  لتحقيق  احلدود  عرب  اإلعسار  قضايا   يف 
املعنية مبختلف  التعاون بني املحاكم  الصدد يف  الرئيسية يف هذا  العناصر  ُمثلى. ويتمثل أحد 
اإلجراءات من جهة، وبني تلك املحاكم وممّثلي اإلعسار املعّينني يف خمتلف اإلجراءات من جهة 
أخرى.)34( وقد يكون أحد عناصر التعاون األساسية التشجيَع على االتصال فيما بني ممّثلي 
اإلعسار و/أو السلطات األخرى القائمة بإدارة اإلعسار يف الدول املعنية.)35( ومع أنَّ القانون 
النموذجي ينّص على السماح بالتعاون واالتصال عرب احلدود فيما بني املحاكم، فإنه ال حيّدد 
كيفية حتقيق ذلك التعاون واالتصال، إذ يترك لكل والية قضائية احلرية يف حتديد الكيفية من 
النموذجي  القانون  املمارسات اخلاصة هبا. ومع ذلك فإنَّ  أو  الداخلية  خالل تطبيق قوانينها 

يقترح وسائل متنوعة ميكن من خالهلا إقامة التعاون.)36(
القدرة، مبشاركٍة مناسبة من األطراف، على االتصال  املحاكم  واملقصود من ختويل   -28
"مباشرًة" باملحاكم األجنبية أو املمّثلني األجانب، وعلى طلب املعلومات واملساعدة "مباشرة" 
الشائع استخدامها  الوقت  الكثري من  اليت تستنفد  اللجوء إىل اإلجراءات  منهم، هو اجتناب 
تقليديًا، مثل التفويضات االلتماسية. وملا كانت إجراءات اإلعسار تتسم بطابع فوضوي مالزم 
هلا وبسرعة تبّخر قيمة املوجودات مبرور الوقت، فإنَّ هلذه القدرة أمهية حامسة عندما تقتضي 

ضرورة ما من املحاكم أن تتصّرف بصفة عاجلة.

ثالثًا-  تفسري قانون األونسيترال النموذجي وتطبيقه
ألف-  مبدأ احلق يف "الوصول"

املحكمة  إىل  يقّدمه  بواسطة طلب  إجراء  فتَح  النموذجي  األونسيترال  قانون  يتوّخى   -29
املتلّقية ممّثُل إعسار مديٍن جرى تعيينه يف دولة أخرى - "املمّثل األجنيب". وقد يكون القصد 

من الطلب التماَس ما يلي:

قانون األونسيترال النموذجي، املادتان 25 و26. انظر أيضًا دليل األونسيترال العملي.  )34(  
انظر، على سبيل املثال، مناقشة استخدام اتفاقات اإلعسار عرب احلدود يف الفصل الثالث من دليل   )35(  

األونسيترال العملي.
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 27؛ انظر أيضًا دليل األونسيترال العملي، الفصل الثاين.  )36(  
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بدء إجراء إعسار مبوجب قوانني الدولة املشترعة؛)37( )أ(   

االعتراف باإلجراء األجنيب يف الدولة املشترعة،)38( وذلك لكي يتسىن للممثِّل  )ب(   
األجنيب القيام بأحد األمور التالية:

املشاركة يف إجراء اإلعسار القائم يف تلك الدولة؛)39(  ’1’   
تقدمي طلب احلصول على انتصاف مبوجب القانون النموذجي؛)40(  ’2’   

    ’3’  التدّخل، بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي، يف أيِّ إجراء يكون 
املدين طرفًا فيه؛)41(

وتعّرف املادة 2 من القانون النموذجي مفهومي "اإلجراء األجنيب" و"املمّثل األجنيب" معا.  -30

على  ينسحب  ولكي  األجنيب".  و"اإلجراء  األجنيب"  "املمّثل  تعريفي  بني  ترابط  ومثة   -31
الشخص املعين تعريف "املمّثل األجنيب"، جيب أن يكون هو الذي يدير "إجراء قضائيًا أو إداريًا 
مجاعيًا ...، ُيتخذ عماًل بقانون يتصل باإلعسار ختضع فيه موجودات املدين وشؤونه ملراقبة أو 
إشراف حمكمة أجنبية لغرض إعادة التنظيم أو التصفية"، أو أن يكون هو الذي يتصّرف كممّثل 

لإلجراء األجنيب.)42( وحيق "ملمّثل أجنيب" أن يقّدم طلبًا مباشرة إىل املحكمة.)43(

ورمبا ُيحَتّج، يف بعض األحوال، بأنَّ هيئًة معّينة يديرها "ممّثل أجنيب" ال تعّد "مدينًا"   -32
من وجهة نظر القانون الداخلي الذي تطّبقه املحكمة املتلّقية الطلب.)44( وقد نشأت مسألة 
يوروفاينانس )Eurofinance(.)45( ففي  روبني )Rubin( ضد شركة  النوع يف قضية  من هذا 

املرجع نفسه، املادة 11، ودليل االشتراع، الفقرات 99-97.  )37(  
املرجع نفسه، املادة 15، والفقرات 121-112.  )38(  

املرجع نفسه، الفقرة 12 والفقرات 100-102، اليت تبّين بوضوح أن الغرض من املادة 12 هو منح   )39(  
املمثل األجنيب احلق اإلجرائي يف "املشاركة" يف اإلجراءات بتقدمي التماسات أو طلبات أو عرائض بشأن مسائل 
مثل محاية موجودات املدين أو تسييلها أو توزيعها أو التعاون مع اإلجراء األجنيب. ويف احلاالت اليت يستخدم 
فيها قانون الدولة املشترعة كلمة أخرى غري "املشاركة" للتعبري عن هذا املفهوم، ميكن استخدام تلك الكلمة عند 
اشتراع هذا احلكم. ويالحظ أن املادة 24 تستخدم مصطلح "تدّخل" لإلشارة إىل مشاركة املمثل األجنيب يف 

الدعوى املنفردة اليت يقيمها املدين أو تقام ضده )يف مقابل إجراء اإلعسار اجلماعي(.
املرجع نفسه، املادتان 19 و21 والفقرات 135-140 و160-154.  )40(  

مصطلح  استخدام  بشأن   39 احلاشية  وانظر  168-172؛  والفقرات   ،24 املادة  نفسه،  املرجع   )41(  
"تدخل".

يف  األجنبية"  "املحكمة  مصطلح  تعريف  نوقش  وقد  )أ(.   2 املادة  النموذجي،  األونسيترال  قانون   )42(   
الفقرة 11 أعاله.

املرجع نفسه، املادة 9.  )43(  
مل يأت القانون النموذجي بتعريف مصطلح "املدين".  )44(  

البيانات املرجعية الكاملة للدعاوى املذكورة يف النص ترد يف املرفق األول.  )45(  
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تلك القضية، عّينت حمكمة الواليات املتحدة حراسا قضائيني ومديرين لإلشراف على جهة 
وال   .)The Consumers Trust( "االستئماين املستهلكني  "صندوق  اسم  عليها  ُأطلق  مدينة 
يعترف القانون اإلنكليزي بصندوق استئماين هبذه املواصفات باعتباره كيانًا قانونيًا، يف حني 
قانونيًا يف  باعتباره كيانًا  التجارية"،  لألعمال  استئماين  به، من حيث هو "صندوق  يعترف 
الواليات املتحدة. وقد احُتج، يف طلب االعتراف املقّدم إىل املحكمة اإلنكليزية، بأنَّ الصندوق 
احلجة  تلك  القاضي  اإلنكليزي. ورفض  القانون  نظر  "مدينًا" من وجهة  يعّد  االستئماين ال 
أن  شأنه  من  ضيقًا"  حمليًا  "تفسريًا  "املدين"  مصطلح  تفسري  أنَّ  أساس  على  وذلك  املقّدمة، 
يكون "احنرافًا" بالنظر إىل األصول الدولية لقانون األونسيترال النموذجي.)46( وأثار القاضي 
مسألة منفصلة فيما إذا كانت أحكام االنتصاف يف القانون النموذجي تصلح للعمل مبقتضاها 
خبصوص مدين مل ُيعتَرف به مبوجب القانون اإلنكليزي، ولكْن حبكم وقائع القضية مل يكن من 

الضروري الفصل يف تلك النقطة.)47(

أما مسألة ما إذا كان ُيؤَذن "للممّثل األجنيب" بأن يتصّرف باعتباره ممّثاًل للمدين يف   -33
التطبيق يف  القانون الواجب  عملية تصفية موجودات ذلك املدين أو إعادة تنظيمها فيقّررها 
الدولة اليت بدأت فيها إجراءات اإلعسار.)48( وقد ُيستحَسن، يف بعض احلاالت، التماس أدلة 
نطاق  يقع ضمن  اإلجراء  إذا كان  ما  لتحديد  التطبيق  الواجب  القانون  إثباتية من خرباء يف 
التعريفات. ويف حاالت أخرى، عندما يكون اإلجراء قيد النظر معروفًا متامًا للمحكمة املتلّقية 
الطلب، قد ال يكون من الضروري التماس أدلة خرباء. فعندما يشري قرار تعيني ممّثل أجنيب إىل 
أنَّ ذلك الشخص يستويف التعريف الوارد يف الفقرة )د( من املادة 2، ميكن للمحكمة أن تستند 

إىل االفتراض الوارد يف الفقرة 1 من املادة 16 من القانون النموذجي.

ويف قضية ستانفورد إنترناشيونال بنك )Stanford International Bank(، رأت املحكمة   -34
االبتدائية اإلنكليزية أنَّ احلارس القضائي، املعيَّن يف الواليات املتحدة، ال يعترب "ممّثاًل أجنبيًا" حسب 
التعريف املعتمد، نظرًا لعدم صدور إذن، يف تلك املرحلة من تعيني احلارس القضائي، إلدارة عملية 
تصفية شركة املدين أو إعادة تنظيمها.)49( وقد أُبديت تلك املالحظة يف سياق حراسة قضائية تبّين 

يف هناية املطاف أهنا ليست إجراًء مجاعيًا مبوجب قانون ذي صلة باإلعسار.

ُعّين  الذي  املمثِّل  يشمل  األجنيب"  "املمّثل  أنَّ  النموذجي  األونسيترال  قانون  ويعترب   -35
"بصفة مؤقتة" وليس الذي مل تبدأ إجراءات تعيينه بعُد؛ وذلك على سبيل املثال بسبب وقف 
أمر تعيني ممّثل إعسار يف انتظار االستئناف.)50( وأحد النهوج اليت ميكن اتباعها يف حتديد ما إذا 

قضية Rubin ضد Eurofinance، الفقرتان 39 و40.  )46(  
املرجع نفسه، الفقرة 41.  )47(  

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 5.  )48(  
قضية Stanford International Bank، الفقرة 85.  )49(  

انظر تعريف "املمثل األجنيب" يف قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )د(.  )50(  
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كان "للممّثل األجنيب" وضع خيّوله حَق املثول أمام املحكمة هو النظر يف مدى استيفاء تعريف 
م الطلب قد حصل على إذن)51( بإدارة عملية  "اإلجراء األجنيب" قبل حتديد ما إذا كان مقدِّ
للتصرف  أو  للشروط،  استيفائهما  أو تصفيتها مع  أعماله  أو  املدين  تنظيم موجودات  إعادة 

باعتباره ممثاًل لإلجراء األجنيب.

ومبقتضى ذلك النهج، يتعّين على القاضي التأكد من أن:  -36

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

اإلجراء "مجاعي" بطبيعته؛)52( )ب(   

فيه  قانون متعلق باإلعسار ختضع  انبثق من  القضائي أو اإلداري قد  اإلجراء  )ج(   
إعادة  هبدف  إشرافها،  أو  أجنبية  حمكمة  ملراقبة  وأعماله  املدين  مبوجودات  التصّرف  عملية 

تنظيمها أو تصفيتها؛

عملية املراقبة أو اإلشراف تتوالها "حمكمة أجنبية"؛ وحتديدًا "سلطة قضائية أو  )د(   
سلطة أخرى خمتصة مبراقبة إجراء أجنيب أو اإلشراف عليه"؛)53(

مقّدم الطلب قد حصل على إذن يف سياق اإلجراء األجنيب "إلدارة أو إعادة  )ه(   
تنظيم أو تصفية موجودات املدين أو أعماله أو للتصرف كممّثل لإلجراء األجنيب".)54(

يستتبع ذلك  املبّكر )وما  االعتراف  التماس  املمّثل األجنيب على  ما تكون قدرة  وغالبًا   -37
من قدرة على التماس االنتصاف()55( ضرورية حلماية موجودات املدين من التبديد أو اإلخفاء 
محايًة فّعالة. وهلذا السبب، فإنَّ املحكمة املتلّقية الطلب ملزمة بالبّت يف الطلب "يف أقرب وقت 
ممكن".)56( وتّتسم عبارة "يف أقرب وقت ممكن" بقدر من املرونة. فقد تكون بعض القضايا بالغة 
الوضوح حبيث يتسّنى إجناز عملية االعتراف يف غضون أيام. ويف قضايا أخرى، وخصوصًا يف 
حال االعتراض على االعتراف، فإنَّ "أقرب وقت ممكن" قد تعين أشهرًا. ويتاح االنتصاف املؤقت 

عندما يلزم إصدار أمر ما يف انتظار البّت يف طلب االعتراف.)57(

ألغراض قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )د(.  )51(  
انظر الفقرات 66-70 أدناه.  )52(  

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )ه(، والفقرة 11 أعاله.  )53(  
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )د(.  )54(  

باالنتصاف  يتعلق  فيما  أما  املواد 20 و21 و23 و24.  انظر على وجه اخلصوص  املرجع نفسه،   )55(  
املؤقت يف انتظار البّت يف طلب االعتراف، فانظر املادة 19.

املرجع نفسه، املادة 17، الفقرة )3(.  )56(  
انظر الفقرات 122-129 أدناه.  )57(  



قانون األونسيرتال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود: املنظور القضائي14 

باء-  مبدأ "االعتراف"
1-  تعليق استهاليل

الوقت، وذلك  الغرض من مبدأ "االعتراف" هو اجتناب إجراءات مطّولة وتستن�زف   -38
بالبّت على وجه السرعة يف طلبات االعتراف. وهذا ُيضفي درجة من اليقني على العملية اإلجرائية 
وميّكن املحكمة املتلّقية الطلب، حاملا ُيمنح االعتراف، من حتديد مسائل االنتصاف دون تأخري.

ويرد فيما يلي عرض جممل ملبدأ االعتراف. أما عناصره فُتناقش مبزيد من التفاصيل يف   -39
الفقرات من 56 إىل 116 أدناه.

2-  املتطلبات اإلثباتية

االعتراف  فيه  يلتمس  النموذجي  األونسيترال  قانون  مبقتضى  طلبًا  أجنيب  ممّثل  يقّدم   -40
أن  جيب  اليت  املتطلبات  النموذجي  األونسيترال  قانون  من   15 املادة  وحتّدد  أجنيب.  بإجراء 
يستوفيها الطلب. وعند البّت يف مسألة منح االعتراف بإجراء أجنيب، تقتصر املحكمة املتلّقية 
القانون  ينص  وال  التعريف.)58(  يف  عليها  املنصوص  املسبقة  القضائية  الشروط  على  الطلب 
النموذجي على حكم يقضي بأن ختوض املحكمة املتلّقية الطلب يف مسألة مدى صحة بدء 
اإلجراء األجنيب مبوجب القانون الواجب تطبيقه؛ وبشرط استيفاء املتطلبات الواردة يف املادة 

15، ينبغي منح االعتراف وفقا للمادة 17.

3-  الصالحية لالعتراف بإجراء أجنبـي

تستمد املحكمة املتلّقية الطلب صالحيتها لالعتراف بإجراء أجنيب من املادة 17 من   -41
قانون األونسيترال النموذجي.

وتسهياًل لالعتراف، حتّدد املادة 16 عددًا من القرائن االفتراضية بشأن صحة الوثائق   -42
ومضمون األمر املتعلق ببدء اإلجراء األجنيب وتعيني املمّثل األجنيب.

ويقع على عاتق املمّثل األجنيب واجب اإلفصاح على حنو مستمر. إْذ يتعني عليه إبالغ   -43
املحكمة املتلّقية الطلب فورًا بشأن أيِّ تغيري جوهري يف صفة اإلجراء األجنيب املعترف به أو 
بشأن تعيينه وبشأن أيِّ إجراء أجنيب آخر يتعلق باملدين ذاته عندما يكون املمّثل األجنيب على 

علم بذلك.)59(

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )أ(.  )58(  
املرجع نفسه، املادة 18.  )59(  
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وحتدد الفقرة 2 من املادة 17 الصفة اليت ُتمَنُح لإلجراء األجنيب ألغراض االعتراف. إْذ   -44
تنظر املادة إىل االعتراف من جهتني فقط: أي إمَّا بوصفه "إجراء أجنبيًا رئيسيًا" أو "إجراء أجنبيًا 
غري رئيسي".)60( أمَّا اإلجراء الرئيسي هو إجراء أجنيب ُيقام يف الدولة اليت يوجد فيها "مركز مصاحل 
املدين الرئيسية"،)61( وأمَّا اإلجراء غري الرئيسي فهو إجراء أجنيب ُيقام يف الدولة اليت ميلك فيها 
املدين "مؤسسة". ومصطلح "مؤسسة" يعين "أي مكان عمليات يقوم فيه املدين بنشاط اقتصادي 
غري عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات")62( وُيستَدّل ضمنيًا من قانون األونسيترال 
النموذجي أنه ال ينّص على االعتراف بأنواع أخرى من إجراءات اإلعسار، كاإلجراءات اليت تبدأ 
مثال يف دولة ال ميلك فيها املدين إاّل موجودات.)63( غري أنه جتدر اإلشارة إىل أنَّ بعض الدول اليت 
اشترعت القانون النموذجي ختّول فعاًل املحاكَم صالحيات إضافية مبقتضى قوانني أخرى)64( من 
أجل املساعدة يف إجراءات أجنبية قد تشمل أنواعا من اإلجراءات غري خاضعة لالعتراف مبوجب 

القانون النموذجي.

وتوّضح قضية "بري سترينز" )Bear Stearns( حالًة ُوصف فيها "إجراء أجنيب" بأنه ال   -45
يعّد "إجراًء أجنبيًا رئيسيًا " وال "إجراء أجنبيًا غري رئيسي". فقد رأت املحكمة االبتدائية وحمكمة 
االستئناف على السواء أنَّ عملية التصفية املؤقتة اليت ُبدئت يف جزر كاميان ال تستويف الشروط 
لكي تندرج حتت أيٍّ من التصنيفني، ألنَّ القرائن مل تثبت أنَّ املكان الرئيسي ألعمال املدين يقع 
يف جزر كاميان ومل تثبت أنه ميارس بعض األنشطة غري العارضة يف تلك الدولة. وبناًء عليه، مل 

ُيعترف بتلك اإلجراءات.

4-  املعاملة باملثل

رفض  ُيتوقَّع  فال  باملثل.  املعاملة  يقتضي  ما  النموذجي  األونسيترال  قانون  يف  ليس   -46
االعتراف بإجراء أجنيب ال لسبب سوى أنَّ حمكمة يف الدولة اليت بدئ فيها اإلجراء األجنيب 
ال متنح انتصافًا مماثاًل ملمّثل إعسار من الدولة املشترعة. ومع ذلك، ينبغي أن يدرك القضاة أنَّ 
بعض الدول قد أدرجت أحكام املعاملة باملثل، فيما يتعلق باالعتراف، عندما وضعت تشريعات 

تستند إىل القانون النموذجي.)65(

انظر تعريف هذين املصطلحني يف املادة 2، الفقرتني )ب( و)ج(.  )60(  
يف  أدناه،  الواردة  املناقشة  انظر  النموذجي؛  األونسيترال  قانون  يف  معرَّفًا  ليس  املصطلح  هذا   )61(   

الفقرات 110-75.
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )و(.  )62(  

انظر دليل االشتراع، الفقرتان 73 و128.  )63(  
مثال مبوجب املادة 8 من قانون اإلعسار )عرب احلدود( يف نيوزيلندا لعام 2006 واملادة 426 من   )64(  

قانون اإلعسار يف اململكة املتحدة لعام 1986.
كجنوب أفريقيا ورومانيا واملكسيك.  )65(  
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5-  االستثناءات املرتكزة على اعتبارات "السياسة العامة"
حتتفظ املحكمة املتلّقية الطلب بإمكانية رفض االعتراف إذا كان منح ذلك االعتراف   -47
"خيالف بوضوح" السياسة العامة للدولة اليت تقع فيها املحكمة املتلّقية الطلب. غري أنَّ مفهوم 
"السياسة العامة" نابع من القانون الداخلي، وقد خيتلف من دولة إىل أخرى. وهلذا السبب، ال 

يتضّمن القانون النموذجي تعريفًا موحدًا "للسياسة العامة".

ففي بعض الدول، قد ُتعطى عبارُة "السياسة العامة" معىن واسعا، فقد تتعلق من حيث املبدأ   -48
بأيِّ قاعدة إلزامية من القانون الوطين. بيد أنَّ االستثناء العتبارات السياسة العامة ُيؤوَّل يف كثري من 
الدول على أنه يقتصر على مبادئ القانون األساسية، وخصوصًا الضمانات الدستورية. ويف تلك 
الدول، ال ُيلجأ إىل السياسة العامة إال لرفض تطبيق قانون أجنيب، أو االعتراف بقرار قضائي أجنيب 

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

وفيما يتعلق جبواز تطبيق االستثناء العتبارات السياسة العامة يف سياق قانون األونسيترال   -49
النموذجي، من املهم التفريق بني مفهوم السياسة العامة كما ُيطّبق على الشؤون املحلية، ومفهوم 
السياسة العامة كما ُيستخَدم يف مسائل التعاون الدويل ومسألة االعتراف باآلثار املترّتبة على القوانني 
األجنبية. ويف هذه احلالة األخرية خاصة، ُتفهم السياسة العامة مبعىن أضيق من معىن السياسة العامة 
املحلية. وهذه الثنائية تعكس صورة الواقع حيث إنَّ التعاون الدويل يصطدم بعراقيل دومنا داع عند 

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

القانونية  النصوص  من  كثري  املستخدمة يف  بوضوح"  "خيالف  عبارة  من  الغرض  أمَّا   -50
االستثناءات  أنَّ  على  التأكيد  فهو  العامة"،  "السياسة  عبارة  نعت  لتحديد  األخرى  الدولية 
االعتداد  هو  إمنا  املقصود  وأنَّ  مقّيدا،  تفسريا  ر  ُتفسَّ أن  ينبغي  العامة  السياسة  إىل  املستندة 

باالستثناء يف ظروف استثنائية تتعلق مبسائل ذات أمهية جوهرية لدى الدولة املشترعة.)66(

وأمَّا خارج سياق االستثناءات املستندة إىل السياسة العامة، فال ينّص القانون النموذجي   -51
على حكم يقتضي أن ُتقّيم املحكمة املتلّقية الطلب حيثيات قرار املحكمة األجنبية الذي مبوجبه 

بدئ اإلجراء أو ُعيِّن املمّثل األجنيب.)67(

6-  اإلجراءات األجنبية "الرئيسية" و"غري الرئيسية"
رئيسي".  "غري  أو  "رئيسيًا"  إجراء  بوصفه  إال  أجنيب"  "بإجراء  االعتراف  ميكن  ال   -52
والتمييز األساسي بني اإلجراء األجنيب املصنَّف بوصفه إجراء "رئيسيًا" واملصنَّف بوصفه إجراء 
بإجراء  االعتراف  فإنَّ  االعتراف.  الناتج عن  االنتصاف  توّفر  على مدى  يؤّثر  رئيسي"  "غري 

انظر الفقرة 110 أدناه، على سبيل املثال.  )66(  
انظر الفقرة 40 أعاله.  )67(  
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بوصفه إجراًء "رئيسيًا" يؤدي إىل وقف تلقائي إلجراءات دعوى الدائن املنفردة أو إجراءات 
بعض  مراعاة  مع  املوجودات)69(  لتلك  تلقائي  و"جتميد"  املدين،)68(  موجودات  على  احلجز 

االستثناءات.)70(

7-  إعادة النظر يف أمر اعتراف أو إلغاؤه
ميكن، يف حاالت حمدودة، للمحكمة املتلّقية الطلب، إعادة النظر يف قرارها االعتراَف   -53
بإجراء أجنيب بوصفه إجراًء "رئيسيًا" أو إجراًء "غري رئيسي". فإذا ثبت أنَّ املسّوغات اليت اسُتند 
إليها يف أمر االعتراف "غري متوافرة كليًا أو جزئيًا أو مل تعد قائمة"، جاز للمحكمة املتلّقية 

الطلب أن تعيد النظر يف األمر الذي سبق أن أصدرته.)71(

إلغاؤه  أو  سابق  اعتراٍف  أمر  تعديُل  فيها  يكون  قد  اليت  الظروف  عن  واألمثلة   -54 
مناسبًا هي:

إذا أُلغي إجراء أجنيب معتَرف به؛ )أ(   

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

إذا تغّيرت طبيعة اإلجراء األجنيب املعترف به، وذلك على سبيل املثال بتحويل  )ج(   
إجراء إعادة تنظيم إىل إجراء تصفية؛

إذا برزت وقائع جديدة تقتضي أو تسوِّغ تغيري قرار املحكمة؛ كأن خيّل ممّثل  )د(   
أجنيب، على سبيل املثال، بالشروط اليت ُمنح االنتصاف مبوجبها.)72(

القانون  مبوجب  النظر  إلعادة  أو  لالستئناف  أيضًا  االعتراف خاضعًا  قرار  يكون  وقد   -55
الوطنية ختوِّل حمكمة  القوانني  إطار  االستئناف يف  إجراءات  وبعض  التطبيق.  الواجب  الداخلي 
االستئناف صالحية إعادة النظر يف حيثيات القضية برّمتها، مبا يف ذلك جوانبها الوقائعية. وال تتأّثر 

إجراءات االستئناف الداخلية للدولة املشترعة بأحكام قانون األونسيترال النموذجي.

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 20، الفقرتان )1( )أ( و)ب(.  )68(  
املرجع نفسه، الفقرة 1 )ج( من املادة 20.  )69(  

املرجع نفسه، الفقرة 2 من املادة 20. وُيناقش االعتراف بإجراءات أجنبية "رئيسية" و"غري رئيسية"   )70(  
مبزيد من التفاصيل يف الفقرات 75-116 أدناه.

املرجع نفسه، الفقرة 4 من املادة 17.  )71(  
انظر دليل االشتراع، الفقرات 131-129.  )72(  
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جيم-  العملية اإلجرائية لالعتراف

1-  تعليقات استهاللية
لكي ينطبق على إجراء معّين وصف "إجراء أجنيب"، جيب على املمثل األجنيب أن ُيقنع   -56

املحكمة املتلقية بأنَّ هذا اإلجراء هو:)73(
إجراء قضائي أو إداري مجاعي )مؤقت أو هنائي( ُيقام يف دولة أجنبية؛ )أ(   

املدين  موجودات  فيه  وختضع  باإلعسار،  يتصل  بقانون  عماًل  أُقيم  إجراء  )ب(   
وشؤونه ملراقبة أو إشراف حمكمة أجنبية؛

إجراء لغرض إعادة التنظيم أو التصفية. )ج(   
"إجراء  عبارة  معىن  أسئلة حول  ُتثار  األجنيب"  "اإلجراء  تعريف  عناصر  حتليل  وعند   -57
هناك  كانت  إذا  ما  وحول  باإلعسار"  املتصل  "القانون  وطبيعة  مجاعي"،  إداري  أو  قضائي 
"مراقبة أو إشراف من جانب حمكمة أجنبية". وجتّسد هذه املفاهيم املقتضيات املتعلقة بالوالية 
القضائية، ويتعني منطقيا البدء بتحديدها قبل البّت فيما إذا كان "اإلجراء األجنيب" هو إجراء 

"رئيسي" أو "غري رئيسي".)74(
وإذا ما أرادت املحكمة املتلقية أن َتتبيَّن وجود "إجراء أجنيب"، فإهنا توّجه انتباهها إىل صفة   -58

ذلك اإلجراء. ويرد يف املادة 2 تعريفا عباريت "إجراء أجنيب رئيسي" و"إجراء أجنيب غري رئيسي".
والسؤال احلاسم الذي ُيطَرح عند حتديد ما إذا كان ينبغي وصف أيِّ إجراء أجنيب   -59
)فيما يتصل هبيئة اعتبارية مدينة( على أنه إجراء "رئيسي"، هو ما إذا كان ذلك اإلجراء يتم "يف 
الدولة اليت يوجد فيها مركز مصاحل املدين الرئيسية".)75( ويف حالة الشخص الطبيعي، ُيفترض 

أنَّ "مركز املصاحل الرئيسية" هو "حمل اإلقامة املعتاد" لذلك الشخص.)76(

املرجع نفسه، املادة 2 )أ(، تعريف "اإلجراء األجنيب".  )73(  
املرجع نفسه، الفقرة 2 من املادة 17 اليت حتدد احلاجة إىل البّت يف صفة اإلجراء األجنيب الذي تعترف   )74(  

به املحكمة املتلقية الطلب.
انظر املناقشة الواردة يف الفقرات 75-110 أدناه.  )75(  

انظر قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة 3 من املادة 16، يف سياق افتراض "مركز املصاحل الرئيسية"   )76(  
للهيئة االعتبارية والشخص الطبيعي على حد سواء؛ انظر أيضًا الفقرات 58 و81-104 أدناه. ولالطالع على 
مناقشة عبارة "حمل اإلقامة املعتاد" يف هذا السياق، انظر قضية BPIR 141) Re Stojevic [2007]، الفقرة 58 وما يليها(. 
ويف تلك القضية، اعتربت املحكمة أن حمل اإلقامة املعتادة للرجل هي أساسا بيته االعتيادي الدائم واملكان الذي يعيش 
فيه مع زوجته وأسرته إىل أن يكُبر أفراد األسرة األصغر سنا ويغادروا البيت، وهو املكان الذي يعود إليه من رحالت 
العمل اليت يقوم هبا إىل مكان آخر أو إىل اخلارج. والحظت أيضا أنه ميكن أن يكون للرجل حمل إقامة آخر ُيسمى 
هنا حمل اإلقامة املعتاد، وهو املكان الذي يعيش فيه، لكن ليس هو بيته االعتيادي الدائم، وهو املكان الذي يعيش فيه 
عندما يكون بعيدا عن بيته ألغراض العمل أو يف إجازة مع زوجته وأسرته. وتبعًا لطبيعة عمل الرجل، ميكن أن يعيش 
بعيدا عن بيته االعتيادي الدائم مدًة تزيد أيامها يف أي سنة معينة عن عدد األيام اليت يقضيها هناك مع زوجته وأسرته. 

انظر أيضا قضية Williams v Simpson )الرقم 5(، الفقرات 49-41.
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ويتطلب إثبات وجود "إجراء غري رئيسي" إقامَة الدليل على وجود صلة أقل وثوقا،   -60
وُيعّرف مصطلح  األجنيب.  اإلجراء  فيها  يقام  اليت  الدولة  داخل  "مؤسسة"  للمدين  أنَّ  وهي 
"املؤسسة" على أنه "أي مكان عمليات يقوم فيه املدين بنشاط اقتصادي غري عارض بواسطة 
وسائل بشرية وسلع أو خدمات".)77( وقد يشري مصطلح "غري عارض" إما إىل مدة النشاط 

االقتصادي املعين أو إىل موقع االضطالع هبذا النشاط.

ومثلما ُذكر أعاله،)78( فإنَّ قرار االعتراف بكون اإلجراء "رئيسيا" أو "غري رئيسي"   -61
له تداعيات مهمة. إْذ حاملا يتم االعتراف بإجراء أجنيب على أنه اإلجراء "الرئيسي"، فإنه ُيتَبع 
بتدابري انتصاف تلقائية تتجلى يف وقف خمتلف إجراءات اإلنفاذ اليت ميكن أن ُتّتخذ لوال ذلك 
ضمن الوالية القضائية للمحكمة املتلقية.)79( وعلى نقيض ذلك، ال ُيتاح للممثل األجنيب سوى 

انتصاف تقديري يف سياق إجراء "غري رئيسي".)80(

ومن منظور األدلة اإلثباتية، فإنَّ للمحكمة املتلقية احلق أن تفترض:  -62

أنَّ أيَّ قرار أو شهادة من النوع الذي تشري إليه الفقرة 2 من املادة 15 هي  )أ(   
وثيقة صحيحة؛)81(

أنَّ مجيع الوثائق املقّدمة دعما لطلب االعتراف باإلجراء هي وثائق صحيحة  )ب(   
قة قانونيا أم مل تكن؛)82( سواء كانت مصدَّ

املدين  حالة  املعتاد يف  إقامته  أو حمل  للمدين،  املسّجل  الرئيسي  املكتب  "أنَّ  )ج(   
الفرد"، هو مركز مصاحل املدين الرئيسية، "ما مل يثبت خالف ذلك".)83(

ويف األحوال العادية،  ما يتوقف حتديد ما إذا كان "اإلجراء األجنيب" ذا طابع يستويف   -63
معايري إجراء "رئيسي"، على ما يقّدمه اخلرباء من أدلة إثباتية بشأن القانون الداخلي ذي الصلة 
يف الدولة اليت ُيستهل فيها اإلجراء. وينطوي البّت فيما إذا كانت "املؤسسة" موجودة )إلثبات 
إجراء غري رئيسي( على مسألة وقائعية؛ إْذ تبعًا للقانون الوطين املعمول به، قد يكون مبستطاع 
 املحكمة املتلقية أن تعّول، يف حال عدم وجود أدلة خرباء، على استنساخ القوانني التشريعية 

الفقرات  يف  الواردة  املناقشة  أيضًا  وانظر  )و(،  الفقرة   ،2 املادة  النموذجي،  األونسيترال  قانون   )77(   
111-116 أدناه.

انظر الفقرة 52 أعاله.  )78(  
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 20، انظر أيضا الفقرات 130-137 أدناه.  )79(  

املرجع نفسه، املادة 21، انظر أيضا الفقرات 138-153 أدناه.  )80(  
املرجع نفسه، الفقرة 1 من املادة 16.  )81(  
املرجع نفسه، الفقرة 2 من املادة 16.  )82(  
املرجع نفسه، الفقرة 3 من املادة 16.  )83(  
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وغريها من الوسائل التفسريية اليت تعني على حتديد وضعية الشكل املعّين الذي يتخذه إجراء 
اإلعسار قيد النظر.)84(

وكان عدد من القضايا اليت ُبتَّ فيها وُنظر يف سياقها يف معاين مصطلحات "إجراء أجنيب"   -64
و"إجراء أجنيب رئيسي" و"إجراء أجنيب غري رئيسي" يتعلق بأعضاء يف جمموعات شركات. غري 
باعتبارها  إىل جمموعة شركات  فردية، ال  إىل كيانات  موّجه  النموذجي  األونسيترال  قانون  أنَّ 
كيانًا واحدًا مبفرده،)85( وألغراض هذا القانون النموذجي، فإنَّ التركيز ينصّب على كل عضو 
من أعضاء جمموعة شركات بوصفه كيانا قانونيا متمايزا. وقد يقع مركز املصاحل الرئيسية لكل 
عضو من أعضاء املجموعة يف الوالية القضائية نفسها، ويف هذه احلالة ميكن معاجلة إعسار أولئك 
األعضاء يف املجموعة على حنو َجماعي، لكن ال جمال للتعامل مع مركز املصاحل الرئيسية ملجموعة 

شركات من حيث هي كذلك يف إطار القانون النموذجي.
وألغراض بدء إجراء مبوجب قوانني الدولة املاحنة االعتراف، يعترب االعتراف بإجراء   -65

أجنيب رئيسي إثباتًا على أنَّ املدين معسر، ما مل يقم دليل على خالف ذلك.)86(

2-  اإلجراء القضائي أو اإلداري اجَلماعي
كان الغرض من قانون األونسيترال النموذجي أالَّ يطبَّق إالَّ على أنواع معّينة من نظم   -66
اإلعسار. ويستند مفهوم إجراء اإلعسار "اجَلماعي" إىل قدرة ممّثل إعسار واحد على السيطرة 
على تسييل )تصريف( املوجودات لغرض توزيعها نقودًا بالتناسب على مجيع الدائنني )رهنا 
باألولويات التشريعية الداخلية(، وذلك على نقيض إجراء ُيقصد منه مساعدة دائن معّين يف 
ى منه حتقيق أغراض أخرى غري غرض معاجلة  احلصول على سداد مبلغ ما له، أو إجراء يتوخَّ

إعسار املدين.

دة لتعريف "اإلجراءات األجنبية"، قد تكون هناك طائفة  وضمن املعامل القياسية املحدِّ  -67
املتوقَّع أن يكون  متنوعة من اإلجراءات اجلماعية مؤّهلة للحصول على االعتراف هبا. ومن 
بعض هذه اإلجراءات إلزاميا، بينما قد يكون بعضها اآلخر طوعيا؛ وقد يكون بعضها ذا صلة 
بتصفية موجودات املدين؛ يف حني قد يرّكز بعضها اآلخر على إعادة تنظيم شؤون )أعمال( 
املدين. والقصد أيضا من قانون األونسيترال النموذجي هو أن يشمل األحوال اليت حيتفظ فيها 

ميكن االطالع على إيضاح هلذا النهج يف قضية شركة بيتكورب )Betcorp(، اليت استخدمت فيها   )84(  
أستراليا ومعّدة ملساعدة  قانون يف  مرفقة مبشروع  تفسريية  اإلفالس مذكرات  لقضايا  املتحدة  الواليات  حمكمة 
الربملان على فهم غرض وبنية القانون الذي طلب إليه النظر فيه. وجيوز للمحكمة املحلية يف أستراليا أن تستعني 

مبذكرات من هذا النوع من أجل تبديد أوجه الغموض، ولكنها غري ُملزمة بذلك.
انظر أيضا قضية Eurofood، الفقرة 37  )اليت ُبّت فيها مبقتضى الالئحة التنظيمية الصادرة عن   )85(  

اجمللس األورويب(.
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 31.  )86(  
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املالية، حىت وإن كان ذلك  املراقبة على موجوداته  بقدر من  فردا(  أم  املدين )مؤسسة كان 
بإشراف من حمكمة أو هيئة خمتصة أخرى.)87(

إعسار "مجاعي" خاضع  إجراء  يفصلوا يف مسألة وجود  أن  القضاة  إىل  ُيطلب  وقد   -68
للقانون النموذجي، وقد تكون هناك عدة حاالت تساعد يف هذا املضمار.

ففي قضية شركة بيتكورب )Betcorp(، قضت حمكمة يف الواليات املتحدة بأنَّ إجراء   -69
التصفية الطوعي الذي اسُتهل مبوجب القانون األسترايل هو إجراء إداري يندرج يف نطاق القانون 
نت من تسييل موجودات لصاحل مجيع الدائنني، فقد  النموذجي. ونظرا ألنَّ التصفية الطوعية مكَّ
أنَّ  املتحدة  الواليات  "اجلماعي" موجود.)88( ورأت حمكمة يف  الالزم لإلجراء  اجلانب  أنَّ  اعترب 
إجراء احلراسة القضائية الذي اسُتِهّل يف قضية شركة غولد آند هوين )Gold & Honey( مبوجب 
القانون اإلسرائيلي ال ُيعّد إجراء إعسار أو إجراء مجاعيا على أساس أهنا مل تلزم اجلهات املتلقية 
)احلارسة( بأن تراعي حقوق مجيع الدائنني وواجباهتم، وأنَّ الغرض منها يف املقام األول هو متكني 
 British American( ويف قضية شركة التأمني الربيطانية األمريكية )طرف معني من حتصيل ديونه.)89
Insurance(، اتفقت املحكمة مع املحكمتني اللتني نظرتا يف قضييت بيتكورب وغولد آند هوين 
على معىن مصطلح "مجاعي"، مشرية إىل أنَّ هذه اإلجراءات تتوخى النظر يف املطالبات املقدمة من 
خمتلف أنواع الدائنني وكذلك على معاجلة هذه املطالبات يف هناية املطاف، فضال عن إتاحة إمكانية 

مشاركة الدائنني يف إجراءات الدعوى األجنبية.)90(
 Stanford International( الدويل  ستانفورد  مصرف  قضية  وهي  أخرى،  قضية  ويف   -70
الواليات  الصادر عن حمكمة يف  القضائية  احلراسة  أمر  أنَّ  إنكلترا  املحكمة يف  قّررت   ،)Bank
املتحدة ال يعترب إجراء مجاعيا وفقا لقانون إعسار. وقضت املحكمة املتلقية بأنَّ ذلك األمر قد 
صدر بعد تدّخل من جلنة األوراق املالية يف الواليات املتحدة "ملنع استمرار عملية احتيال واسعة 
النطاق". وكان الغرض من ذلك األمر هو منع إحلاق الضرر باملستثمرين، ال إعادة تنظيم الشركة 

دليل االشتراع، الفقرة 24؛ كما هو احلال مثال فيما ُيسّمى باملدين احلائز.  )87(  
  )Tucker( صفحة 281، وقد أشارت املحكمة األسترالية يف قضية تاكر ،)Betcorp( قضية بيتكورب  )88(  
ملّخصات  )انظر  الطوعية  اإلجراءات  النوع من  إىل رأي خمالف حول ذلك  )الرقم 2(، ص 1486-1485 
القضايا( يف سياق النظر يف مدلول "إجراءات اإلعسار"، يف املادة 2. واستشهدت املحكمة باملذكرة التفسريية 
املرفقة مبشروع قانون اإلعسار عرب احلدود لعام 2008، اليت تشري إىل أن "عبارة ،إجراءات اإلعسار، قد تتضّمن 
صا غري أن املقصود منها يف الفقرة الفرعية )أ( ]اليت تشري إىل املادة 2 من القانون النموذجي[ هو  معىن فنيا متخصِّ
أن تشري بوجه عام إىل اإلجراءات اليت تتعلق بالشركات الواقعة يف ضائقة مالية شديدة". وأشارت املحكمة أيضا 
إىل ورقة استشارية أعّدهتا اخلزانة األسترالية، وتنص على أنه يف سياق قانون الشركات األسترايل، سيتسع نطاق 
التنظيم مبوجب اجلزء  اهليكلة وإعادة  الناشئة عن اإلعسار وإعادة  التصفية  النموذجي ليشمل إجراءات  القانون 
5-1 وعمليات اإلدارة الطوعية مبوجب اجلزء 5-3-ألف. ... ولن يشمل أيضا التصفية اليت يقوم هبا األعضاء 
 [Corporate Law Economic Reform Program’s Proposals for Reform: Paper طوعا أو التصفية بقرار قضائي

.no. 8, Cross-Border Insolvency — Promoting international cooperation and coordination, p.23]

قضية Gold & Honey، الصفحة 370.  )89(  
قضية British American Insurance، الصفحة 902.  )90(  
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أو إدارة املوجودات لصاحل مجيع الدائنني.)91( وحظي هذا الرأي بالتأييد يف االستئناف، وذلك 
ألسباب ُتعزى يف جانب كبري منها إىل ما بّينته املحكمة اإلنكليزية األدىن درجة.)92(

3-  اخلضوع ملراقبة "حمكمة أجنبية" أو إشرافها
ال ينطوي تعريف "املحكمة األجنبية")93( على متييز بني إجراء إعادة تنظيم أو إجراء   -71
تصفية خيضعان ملراقبة أو إشراف هيئة قضائية أو إدارية. وقد ُأِخذ هبذا النهج ضمانا النسحاب 
تعريف "اإلجراء القضائي" حىت على النظم القانونية اليت تتوّلى فيها هيئات غري قضائية مهمة 

املراقبة أو اإلشراف.)94(
ومل حيظ مفهوم "املراقبة أو اإلشراف" سوى باهتمام ضئيل من اهليئات القضائية حىت اآلن.   -72
ومثة هنجان ميكن اتباعهما يف هذا الصدد، وقد ُنوِقش أوهلما يف سياق قضية شركة بيتكورب. 
وعلى الرغم من أنَّ نوع اإلجراء املطلوب االعتراف به قد اسُتهل من دون أيِّ تدخل للمحكمة 
من خالل تصويت الشركة املعنية عليه، فقد اعتربت املحكمة أنَّ معيار "املراقبة أو اإلشراف")95( 
مستوىف على أساس الرقابة اإلدارية أو القضائية اليت ميارسها املصّفون املسؤولون عن إدارة اإلجراء 
اجلماعي بالنيابة عن مجيع الدائنني، ال على أساس مراقبة موجودات املدين وشؤونه أو اإلشراف 
عليها. ورأى القاضي أنَّ اللجنة األسترالية لألوراق املالية واالستثمار تقع على عاتقها املسؤولية 
عن اإلشراف على املصفِّني يف إطار أدائهم واجباهتم، وأنَّ اللجنة قد تشترط عليهم احلصول على 
إذن قبل اختاذ إجراءات معّينة )من قبيل متزيق الدفاتر والسجالت( وأنَّ لديها القدرة على جتريد 
أيِّ شخص من صالحية القيام مبهمة التصفية أو إبطال هذه الصالحية. وبناء على ذلك، انتهى 
القاضي إىل أنَّ اللجنة األسترالية لألوراق املالية واالستثمار هي "هيئة خمتصة مبراقبة أيِّ إجراء أجنيب 

واإلشراف عليه" ألغراض تعريف "اإلجراء األجنيب" مبوجب قانون األونسيترال النموذجي.)96(
ومثة رأي خمالف مفاده أنَّ وجود قواعد تنظيمية معّينة ال يشّكل يف حد ذاته مراقبة   -73
ملوجودات املدين وشؤونه أو اإلشراف عليها، وخاصة يف احلاالت اليت تقتصر فيها صالحيات 
هيئة التنظيم الرقايب على ضمان أداء ممثلي اإلعسار وظائفهم على الوجه الصحيح، وال تعىن 

باإلشراف على إجراءات إعسار حمّددة.

قضية Stanford International Bank، الفقرتان 73 و84.  )91(  
قضية Stanford International Bank )يف االستئناف(، الفقرتان 26 و27.  )92(  

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )ه�(.  )93(  
دليل االشتراع، الفقرة 74.  )94(  

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )أ(.  )95(  
 Tradex القاضي على قضية اعتمد  تأييدا هلذا االقتراح،  بيتكورب Betcorp، صفحة 284،  قضية   )96(  
Swiss AG (384 BR 34 at 42 (2008))، اليت ُرِئي فيها أن اللجنة االحتادية السويسرية للشؤون املصرفية هي "حمكمة 

أجنبية" ألهنا تولت املراقبة واإلشراف على تصفية كيانات يف جتارة السمسرة.
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وإضافًة إىل االستنتاج الذي خرجت به املحكمة يف قضية شركة بيتكورب فيما يتعلق   -74
هبيئة التنظيم الرقايب، فقد رأت أنَّ إجراءات التصفية الطوعية ختضع إلشراف هيئة قضائية؛ وهي 
املحاكم األسترالية. واستند ذلك الرأي إىل العوامل الثالثة التالية: )أ( قدرة املصفِّني والدائنني يف 
سياق تصفية طوعية على استصدار قرار من املحكمة يف أيِّ مسألة تنشأ يف إطار هذه التصفية؛ 
و)ب( الوالية القضائية اإلشرافية العامة اليت متارسها املحاكم األسترالية على ما يتخذه املصفُّون 
من إجراءات؛ و)ج( قدرة أيِّ شخص "يتضّرر ِمن فعل قام به املصفِّي أو إغفاله أو من قرار 
اّتخذه" على االستئناف أمام إحدى املحاكم األسترالية، اليت قد "تؤّيد ذلك الفعل أو القرار أو 

تنقضهما أو تعّدهلما، أو تعاجل إغفال الفعل، حبسب مقتضى احلال".)97(

4-  اإلجراء "الرئيسي": مركز املصاحل الرئيسية
لكي تعترف املحكمة املتلقية بإجراء أجنيب بأنه إجراء "رئيسي" يف حالة شركة مدينة، فإنَّ   -75
عليها أن حتدِّد أنَّ "مركز مصاحل ]املدين[ الرئيسية" يقع داخل الدولة اليت ينشأ فيها اإلجراء األجنيب.)98( 
ولعّل مراجعة أصل مفهوم "مركز املصاحل الرئيسية" والطريقة اليت ُيطّبق هبا على القضايا اليت ُبتَّ فيها 

من األمور اليت قد تساعد القضاة الذين حياولون جاهدين حل هذه املسألة.

وألغراض قانون األونسيترال النموذجي، اتُِّخذ قرار متعمد بعدم تعريف عبارة "مركز   -76
املصاحل الرئيسية". وهذا املفهوم مقتبس من اتفاقية االحتاد األورويب املتعلقة بإجراءات اإلعسار 
)االتفاقية األوروبية(، وذلك من باب احلرص على االتساق.)99( ومل تكن االتفاقية األوروبية قد 
دخلت بعُد حّيز النفاذ أثناء وضع القانون النموذجي يف صيغته النهائية، وانقضى أجل نفاذها 

الحقا بسبب عدم تصديق مجيع الدول األعضاء عليها.)100(

وفيما بعُد، ُطبِّقت الئحة املجلس األورويب التنظيمية رقم 2000/1346 املؤّرخة 29   -77
الدول  التنظيمية( على  األورويب  املجلس  اإلعسار )الئحة  أيار/مايو 2000 بشأن إجراءات 
األعضاء يف االحتاد األورويب )باستثناء الدامنرك(، باعتبارها وسيلة ملعاجلة قضايا اإلعسار عرب 
احلدود داخل االحتاد األورويب. وكان قد ُنقل مفهوما "اإلجراءات الرئيسية" و"مركز املصاحل 
أحكام  من  النقيض  على  ولكْن  التنظيمية.)101(  األورويب  املجلس  الئحة  نص  إىل  الرئيسية" 

قضية Betcorp، الصفحتان 284-283.  )97(  
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )ب(.  )98(  

انظر دليل االشتراع، الفقرة 31؛ قارن املادة 3 من االتفاقية األوروبية.  )99(  
التايل:  املرجع  يف  العامني  املحامني  آراء  انظر  الصلة،  ذات  للسوابق  تارخيي  عرض  على  لالّطالع   )100(   
Re Staubitz-Schreiber [2006] ECR I-701 and Eurofood, at para 2. ولالّطالع على مناقشة أكثر تفصياًل، انظر  
 Moss, Fletcher and Isaacs, The EC Regulation on Insolvency Proceedings: A Commentary and Annotated

.Guide (2nd ed.) (Oxford University Press 2009), paras 1.01-1.25

الئحة املجلس األورويب التنظيمية، احليثيتان )12( و)13( الواردتان أدناه.  )101(  
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قانون األونسيترال النموذجي، فإنَّ الئحة املجلس األورويب التنظيمية تشّدد على ضرورة توفري 
"إمكانية حتقُّق أطراف ثالثة" من مركز املصاحل الرئيسية.)102( ويالحظ دليل اشتراع القانون 
النموذجي أنَّ مفهوم "مركز املصاحل الرئيسية" مطابق للصيغة الواردة يف املادة 3 من االتفاقية 
األوروبية ويسّلم باستحسان كوهنا "ترتكز إىل التنسيق اآلخذ يف النشوء بشأن مفهوم اإلجراء 
‘الرئيسي’".)103( ولكن برغم متاثل املفاهيم الواردة يف النصني، فإهنما خمتلفان من حيث الغرض 
املنشود منهما. إْذ إنَّ حتديد "مركز املصاحل الرئيسية" يف إطار الئحة املجلس األورويب مسألة 
تتعلق بالوالية القضائية اليت ينبغي استهالل اإلجراءات الرئيسية فيها. أمَّا حتديد "مركز املصاحل 
الرئيسية" يف إطار القانون النموذجي فيتعلق باآلثار املترتبة على االعتراف، وأبرز هذه اآلثار 

تدابري االنتصاف املتاحة للمساعدة يف إمتام اإلجراء األجنيب.
وتنص احليثيتان )12( و)13( من الئحة املجلس األورويب التنظيمية على ما يلي:  -78

الدولة  يف  الرئيسية  اإلعسار  إجراءات  بدء  من  التنظيمية  الالئحة  هذه  متّكن   )12("  
العضو اليت يوجد فيها مركز مصاحل املدين الرئيسية. وهذه اإلجراءات عاملية النطاق، 
وُيقصد منها أن تشمل مجيع موجودات املدين. ومحايًة لتنّوع املصاحل، فإنَّ هذه الالئحة 
التنظيمية متّكن من بدء إجراءات ثانوية)104( ُتدار بالتوازي مع اإلجراءات الرئيسية. 
وجيوز بدء اإلجراءات الثانوية يف الدولة العضو اليت ميلك فيها املدين مؤسسًة. وتقتصر 
آثار اإلجراءات الثانوية على املوجودات الواقعة يف تلك الدولة. وتفي القواعد اإللزامية 
املتعلقة بتنسيق اإلجراءات الثانوية مع اإلجراءات الرئيسية باحلاجة إىل حتقيق الوحدة 

على صعيد اجلماعة األوروبية.
ينبغي أن ُيطاِبق "مركُز املصاحل الرئيسية" املكاَن الذي يقوم فيه املدين بإدارة   )13("  

مصاحله بانتظام وأن ُتتاح لألطراف الثالثة، من مّث، إمكانية التحّقق منه."
وقد ُأِعّد تقرير توضيحي عن االتفاقية األوروبية )تقرير فريغوس-مشيت(،)105( ترّقبًا   -79
"إجراءات  مفهوم  بشأن  إرشادات  التقرير  ويقّدم هذا  عليها.  األعضاء  الدول  لتصديق مجيع 

املرجع نفسه، احليثية )13(.  )102(  
أنَّ  إىل  تشري  اليت   ،153 الفقرة   ،A/52/17 الوثيقة  أيضًا  انظر   ،31 الفقرة  االشتراع،  دليل   )103(   
"... تفسري هذه العبارة يف سياق االتفاقية سيكون مفيدا أيضا يف سياق ]القانون[ النموذجي." وجتدر اإلشارة 
إىل أن الئحة املجلس األورويب التنظيمية ال حتّدد مركز املصاحل الرئيسية - انظر احليثية 13 أدناه. وخالل مناقشة 
فريق األونسيترال العامل اليت جرى فيها التفاوض حول القانون النموذجي، لوحظ أن اختيار مفهوم مركز املصاحل 
الرئيسية لتحديد اإلجراءات الرئيسية يتيح عدة مزايا، منها أنه سينسجم مع النهج واملصطلحات املستعملة يف 
لإلسهام يف وضع مصطلحات  النموذجي  القانون  استخدام  من  ن  أن ميكِّ ذلك  األوروبية. ومن شأن  االتفاقية 
A/( موحدة ومفهومة على نطاق واسع، وجتّنب اإلسهام عن غري قصد يف تنويٍع للمصطلحات غري مرغوب فيه

CN.9/422، الفقرة 90(.

النموذجي  القانون  يستخدم  ثانوية، يف حني  إجراءات  إىل  التنظيمية  األورويب  املجلس  تشري الئحة   )104(  
إجراءات غري رئيسية. واإلجراءات الثانوية مبوجب الئحة املجلس األورويب التنظيمية هي إجراءات تصفية )املادة 3، 

الفقرة 3(.
انظر الفقرة 7 )ز( أعاله. وقد ُنشر هذا التقرير يف متوز/يوليه 1996.  )105(  
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اإلعسار الرئيسية"، وقد حظي بقبول عام باعتباره أداة تعني على تفسري مصطلح "مركز املصاحل 
الرئيسية" يف الئحة املجلس األورويب التنظيمية، على الرغم من سقوط االتفاقية الحقا.

ويوّضح تقرير فريغوس-مشيت مفهوم "إجراءات اإلعسار الرئيسية" على النحو التايل:  -80

إجراءات اإلعسار الرئيسية  -73"  

"متّكن الفقرة 1 من املادة 3 من بدء إجراءات إعسار رئيسية شاملة يف الدولة     
املتعاقدة اليت يوجد فيها مركز مصاحل املدين الرئيسية، وهي إجراءات عاملية النطاق 
ى منها أن تشمل مجيع موجودات املدين يف مجيع أرجاء العامل وإىل التأثري على  وُيتوخَّ

مجيع الدائنني، أينما ُوجدوا.
"وجيوز بدء جمموعة واحدة فقط من اإلجراءات الرئيسية يف اإلقليم املشمول     

باالتفاقية.
...   

الذي يقوم فيه  أنه املكان  الرئيسية" على  جيب تفسري مفهوم "مركز املصاحل   -75"  
املدين بإدارة مصاحله بانتظام وميكن من َثم لألطراف الثالثة التحّقق منه.

"وليس من الصعب توضيح األساس املنطقي هلذه القاعدة، فاإلعسار خماطرة ميكن     
توّقعها. لذا فإنَّ من الضروري أن تستند الوالية القضائية الدولية )اليت سنرى أهنا تستلزم 
تطبيق قوانني اإلعسار اخلاصة بتلك الدولة املتعاقدة( إىل مكان معروف لدائين املدين 

املحتملني، ممّا ميّكن من تقدير املخاطر القانونية اليت يتعني افتراضها يف حالة اإلعسار.
"والقصد من استخدام مصطلح "املصاحل " هو أاّل يقتصر على األنشطة التجارية     
أو الصناعية أو األنشطة املهنية فحسب، بل أن يشمل أيضا األنشطة االقتصادية العامة، 
لكي يتسىن إدراج أنشطة األفراد العاديني )كاملستهلكني(. أما صفة "الرئيسي" فهي 
مبثابة معيار للحاالت اليت تشمل فيها هذه املصاحل أنواعا خمتلفة من األنشطة ُتدار من 

مراكز خمتلفة.
باملهنيني هو حمل  يتعلق  فيما  الرئيسية  املصاحل  فإنَّ مركز  املبدأ،  "ومن حيث     

إقامتهم املهين، أما بالنسبة لألشخاص الطبيعيني فهو عموما حمل إقامتهم املعتاد.
"وحينما يتعلق األمر بالشركات واألشخاص االعتباريني، فإنَّ االتفاقية تفترض     
أنَّ مركز مصاحل املدين الرئيسية هو مكان مكتبه املسّجل، ما مل يثبت خالف ذلك. 

وهذا املكان يطابق عادة املكتب الرئيسي للمدين."
املصاحل  "مركز  عبارة  معىن  تناولت  اليت  املحاكم  قرارات  من  عدد  حاليا  وهناك   -81
الرئيسية"، سواء يف سياق الئحة املجلس األورويب التنظيمية أو يف القوانني الداخلية املبنية على 
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قانون األونسيترال النموذجي. وقد برز عدد من االختالفات الدقيقة يف النهج املتَّبع، ولكن 
هذه االختالفات قد تكون ظاهرية أكثَر منها واقعية.

يوروفوود  شركة  قضية  يف  الصادر  القرار  هو  املضمار  هذا  يف  أورويب  قرار  وأبرُز   -82
)Eurofood(، والذي نشأ عن منازعة نشبت بني حمكمة إيرلندية وحمكمة إيطالية حول ما إذا 
كان "مركز املصاحل الرئيسية" لشركة فرعية ُمعِسرة لديها مكتب مسّجل يف دولة أخرى غري 

دولة الشركة األم، يقع يف الدولة اليت يوجد فيها مكتبها املسّجل أو يف دولة الشركة األم.
ولإلجابة عن هذا السؤال، كان على حمكمة العدل األوروبية أن حتّدد قوة االفتراض بأْن   -83
ُينَظر إىل املكتب املسّجل لشركة معّينة على أنه مركز مصاحلها الرئيسية. وألغراض الئحة املجلس 

األورويب التنظيمية، فيما يلي نص االفتراض الوارد يف الفقرة 1 من املادة 3:)106(

"املادة 3
االختصاص القضائي الدويل

املدين  مصاحل  مركز  أراضيها  على  يوجد  اليت  العضو  الدولة  حماكم  تتمّتع   -1"  
الرئيسية باختصاص قضائي بشأن بدء إجراءات اإلعسار. وُيفترض يف حالة الشركات 
أو األشخاص االعتباريني أن يكون حمل املكتب املسّجل هو مركز املصاحل الرئيسية 

للشركة أو الشخص املعين، ما مل يقم دليل على خالف ذلك."

ورأت حمكمة العدل األوروبية أنه "عند حتديد مركز املصاحل الرئيسية لشركة مدينة ما،   -84
فإنَّ من املتعّذر دحض االفتراض البسيط الذي تنص عليه تشريعات اجلماعة األوروبية لصاحل 
املكتب املسّجل ... إاّل إذا كانت هناك على السواء عوامل موضوعية ُيمكن ألطراف ثالثة 
أن تتحقق منها وتثبت كذلك أنَّ هناك واقعا خيتلف عن الوضع الذي يظهر عند اعتبار ذلك 

املركز كائنا يف ذلك املكتب املسّجل".)107(

ولدى نظر حمكمة العدل األوروبية يف افتراض املكتب املسّجل، ارتأت أنَّ من املمكن   -85
دحضه يف حال وجود "شركة تعترب صندوَق بريد" ال تقوم بأيِّ أعمال على أراضي الدولة اليت 
يوجد فيها مكتبها املسّجل.)108( ويف املقابل، رأت املحكمة أنَّ جمرد كون الشركة األم قد حّددت 
خيارات اقتصادية )ألسباب ضريبية على سبيل املثال( فيما خيص املكان الذي قد يقع فيه املكتب 

املسّجل للشركة الفرعية التابعة هلا، ال يكفي لدحض االفتراض.)109(

 ،Virgos-Schmit تقرير أيضا  انظر  النموذجي.  قانون األونسيترال  املادة 16من  الفقرة 3 من  قارن   )106(  
الفقرة 76.

قضية Eurofood، الفقرة 34.  )107(  
املرجع نفسه، الفقرة 35.  )108(  

املرجع نفسه، الفقرة 36. انظر أيضا امللخص الكامل الستنتاجات املحكمة بشأن هذا املوضوع يف   )109(  
الفقرة 37 من احلكم الصادر.
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وتويل قضية شركة يوروفوود اهتماما كبريا لضرورة توفري القدرة على التنبؤ فيما يتعلق   -86
بتحديد مركز مصاحل املدين الرئيسية. وعلى عكس قضية شركة يوروفوود، اعتمدت حمكمة 
االستئناف األوىل بالواليات املتحدة، يف قضية شركة سفينكس )SPhinX( وجهة نظر أوسع 

نطاقا بشأن صالحية حتديد مركز املصاحل الرئيسية.
اعُتمد  الذي  )الفصل  املتحدة  الواليات  قانون اإلفالس يف  الفصل 15 من  ومبوجب   -87
مبوجبه قانون األونسيترال النموذجي(، ُغيِّرت صيغة االفتراض من "إثبات" العكس إىل وجود 
املصطلحات  يراعي  بأنه  التغيري  هلذا  التشريعية  السوابق  وتوحي  العكس.)110(  يفيد  "دليل" 
قد جتسد   )evidence( "دليل"  استخدام كلمة  أنَّ طريقة  أي  املتحدة،  الواليات  املتداولة يف 
على حنو أدق مدلول مصطلح "إثبات" )proof( كما ُيستخدم يف بعض الدول األخرى الناطقة 
باإلنكليزية.)111( وهذا هو السياق الذي جيب أن ُيقرأ ضمَنه القرار الصادر يف قضية سفينكس 

والقرارات الصادرة الحقا عن حماكم الواليات املتحدة.
وتتعلق قضية سفينكس بالتماس قّدمه ممثلو اإلعسار املؤقتون عن شركة مسّجلة يف   -88
جزر كاميان لالعتراف هبذا النظام على أنه "إجراء رئيسي". ورفضت املحكمة ذلك االلتماس 
واعترفت باإلجراء على أنه إجراء غري رئيسي. ويستفاد من قضية سفينكس أنَّ استنتاج وجود 
مفاضلة غري سليمة بني حماكم قد يكون من العوامل اليت ُتؤخذ يف احلسبان عند حتديد مركز 

املصاحل الرئيسية للشركة املدينة. وذكرت حمكمة االستئناف ما يلي:)112(
  "إنَّ هذه التحليالت غري الصحيحة للغرض والطعون، إىل جانب اعتبارات عملية، أدت 
بأنه عندما تشري عوامل موضوعية كثرية  استنتاج حمكمة قضايا اإلفالس  جمتمعًة إىل 
االعتراف  وأنَّ  الرئيسية،  املدين  مركز مصاحل  ليست هي  كاميان  أنَّ جزر  إىل  جدًا 
باإلجراءات القائمة يف هذه اجلزر على أهنا إجراءات غري رئيسية لن خيلف آثارا سلبية 

على ما يبدو، فإنَّ ذلك هو اخليار األفضل.
  "وإمجاال، فقد كان من املناسب أن تنظر حمكمة قضايا اإلفالس يف العوامل اليت نظرت 
فيها، وأن حتتفظ مبرونتها، وأن تتوصل إىل تسوية عملية مدعومة بوقائع مقّررة. ومل 

ُيستشَهد بأيِّ حجة قانونية تثبت خالف ذلك."
ويف قضية شركة بري سترينز )Bear Stearns(، أولت حمكمة الواليات املتحدة مزيدا من   -89
االعتبار ملسألة حتديد مركز مصاحل املدين الرئيسية. ومرة أخرى كان طلب االعتراف باإلجراء 
التصفية املؤقتة يف نطاق تلك  يتعلق بشركة مسّجلة يف جزر كاميان كانت قد ُوضعت قيد 

الوالية القضائية.

ينص الباب 1516 )ج( من قانون اإلفالس يف الواليات املتحدة على ما يلي: "ُيفترض أن يكون ...   )110(  
مكتب املدين املسّجل هو مركز مصاحله الرئيسية ما مل يثبت العكس."

 The United States Congressional Report sets out the legislative history: HR Rep No 31,  109th  )111(  
.Cong, 1st Session 1516 (2005)

قضية SPhinX، صفحة 21.  )112(  
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وحّددت املحكمة األساس املنطقي لتغيري االفتراض املأخوذ به يف تشريعات الواليات   -90
إىل  بالرجوع  القاضي،  وقال  "دليل".  بكلمة  "إثبات"  كلمة  عن  االستعاضة  بشأن  املتحدة، 

سوابق البند التشريعية:
  "إن االفتراض بأنَّ مكان املكتب املسّجل هو أيضا مركز مصاحل املدين الرئيسية قد ُأدِرج 

من أجل اإلسراع بعملية اإلثبات وتسهيلها يف حال عدم وجود خالف شديد.")113(
وذكر القاضي أنَّ هذا "يسمح باختاذ إجراءات سريعة ويشّجع على اختاذها يف احلاالت   -91
اليت قد تكون فيها السرعة ضرورية، ويترك مسألة حتديد ‘املركز’ احلقيقي للمدين مفتوحًة 
للمناقشة يف احلاالت اليت تكون فيها الوقائع أكثر مدعاًة للشك". وأضاف القاضي قائال إنَّ 
ال عندما يكون هناك فصل بني الوالية القضائية اليت تأسست  هذا "االفتراض ليس بديال مفضَّ

فيها الشركة ومقرها احلقيقي".)113(
دحض  عبء  إىل   ،)Bear Stearns( سترينز  بري  شركة  قضية  يف  املحكمة،  وأشارت   -92
االفتراض، واعتربت أنَّ هذا العبء يقع على عاتق املمثل األجنيب الذي يسعى إىل احلصول على 
االعتراف بإجراٍء إلثبات أنَّ مركز املصاحل الرئيسية يقع يف مكان آخر غري مكان املكتب املسّجل.)114( 
ويف هذه احلالة حتديدا، اعتربت املحكمة أنَّ االفتراض ُدِحض بالدليل املقدَّم من املمثل األجنيب 
تأييدا لاللتماس. وكانت مجيع األدلة تشري إىل أنَّ مكان العمل الرئيسي يقع يف الواليات املتحدة.

وبعد مناقشة احلكم الصادر يف قضية شركة يوروفوود )Eurofood(، أعربت حمكمة   -93
الواليات املتحدة عن رأي مفاده أنَّ املكان الذي يقوم فيه املدين بإدارة مصاحله بانتظام وميكن 
قانون  يف  الرئيسي"  العمل  "مكان  مفهوم  عموما  يعادل  منه،  التحّقق  مّث  من  ثالثة  ألطراف 
الواليات املتحدة.)115( وهذا املفهوم قد عّرفته املحكمة العليا يف الواليات املتحدة يف اآلونة 
األخرية بأنه "املركز العصيب" ألغراض بعض القوانني املعّينة، وذلك يف قضية شركة هريتز ضد 
اتُِّبع يف قضية فريفيلد سينتري  فريند )Hertz Corp v Friend(.)116( ويبدو أنَّ هذا النهج قد 

)Fairfield Sentry( لتحقيق أغراض القانون النموذجي.)117(

قضية Bear Stearns، صفحة 128.  )113(  
املرجع نفسه.  )114(  

املرجع نفسه، صفحة 129.  )115(  
S Ct 1181 (2010) 130. أشارت املحكمة العليا إىل أنه ينبغي أن ترّكز املحاكم على املكان الفعلي   )116(  
الذي جيري فيه تنسيق شؤون الشركة وتوجيهها ومراقبتها، والحظت أنَّ من املرّجح أن يكون مكان الشركة هذا 

واضحا جبالء ألفراد اجلمهور الذين يتعاملون معها.
Fairfield Sentry، صفحة 6. رأت املحكمة أن الوقائع املعروضة عليها ُتوحي بأنَّ املركز العصيب   )117(  
اإلداري األجنع للمدين كان خالل فترة من الزمن يوجد يف جزر فريجني الربيطانية. وتشمل تلك الوقائع تكوين 
وتقرير موقع جلنة تقاٍض مستقلة تدير شؤون املدين؛ وتسيري اجتماعات جملس اإلدارة بواسطة اهلاتف مع مستشار 
املدين يف جزر فريجني الربيطانية؛ ومنذ استهالل إجراءات التصفية يف جزر فريجني الربيطانية يف عام 2009، ظل 
توجيه وتنسيق شؤون املدين جيري بواسطة املصّفني يف تلك اجلزر وأصبح موظفو املدين املقيمون يف هذه اجلزر 

ومكاتبه خاضعة هلم.
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وقد اسُتؤِنف القرار الصادر يف قضية شركة بري سترينـز حبجة أنَّ هذا احلكم ال "يّتفق"   -94
مع مبادئ املجاملة القضائية والتعاون وبناًء على أنَّ القاضي أخطأ، على حنو مؤّكد، يف تفسري 
االفتراض. ولدى استئناف احلكم، مل جيد قاضي االستئناف صعوبة يف استنتاج أنَّ مفهوم االعتراف 
طغى على مبادئ املجاملة القضائية؛ واعترب قاضي االستئناف أنه ينبغي التفريق بني "االعتراف" 
و"االنتصاف". وجرى اتِّباع القرار الصادر بشأن قضية شركة بري سترينز يف قضية شركة أطلس 
شيبينغ )Atlas Shipping( حيث رأت املحكمة أنه حاملا تعترف املحكمة بإجراء أجنيب رئيسي، 
فإنَّ الفصل 15 ينّص على وجه التحديد على أنَّ املحكمة من شأهنا أن متارس سلطتها التقديرية 
فيما يتعلق بصوغ تدابري االنتصاف املناسبة يف مرحلة ما بعد االعتراف، مبا يتفق مع مبادئ املجاملة 
 Metcalfe( كما ُنِسج على منوال ذلك القرار يف قضية شركة ميتكالف ومانسفيلد )القضائية.)118
and Mansfield(، اليت ُطِلب فيها إىل حمكمة الواليات املتحدة إنفاذ أوامر انتصاف معّينة صادرة 
عن حمكمة كندية، وهي أوامر أوسع نطاقا مّما هو مسموح به مبقتضى قانون الواليات املتحدة. 
والحظت املحكمة أنَّ مبادئ املجاملة القضائية ال تتطّلب تطابق االنتصاف املمنوح يف إطار 
اإلجراءات األجنبية واالنتصاف املتاح يف الواليات املتحدة. وكان املعيار األساسي هو حتديد 
ما إذا مّت استيفاء اإلجراءات املّتبعة يف اإلجراء األجنيب للمعايري األساسية لإلنصاف يف الواليات 

املتحدة؛ ورأت املحكمة أنَّ اإلجراءات الكندية تفي هبذا املعيار.)119(
ورأت حمكمة االستئناف، يف قضية شركة سفينكس، أنه قد يكون من املناسب النظر   -95
إىل االفتراض على أنه قد ُدِحض إن مل يعارض أحد األطراف هذه النتيجة. أما يف قضية شركة 
بري سترينـز، فقد أّكدت حمكمة االستئناف قرار املحكمة األدىن درجة القاضي بأنَّ عبء دحض 
االفتراض يقع على املمثل األجنيب، وأنَّ على املحكمة أن تؤدَِّي واجبها على حنو مستقل فيما خيص 
حتديد ما إذا كان ذلك قد مت فعال، بصرف النظر عّما إذا كان الطرف معارضا لذلك أم ال.)120(

أنَّ  على  درجة  األدىن  املحكمة  مع  بري سترينـز  قضية  االستئناف يف  واتفقت حمكمة   -96
نابعان من االتفاقية األوروبية - أْي أنَّ  املتعلق به  الرئيسية واالفتراض  مفهوم مركز املصاحل 
"مركز املصاحل الرئيسية" معادل "ملكان العمل الرئيسي". وأّكدت حمكمة االستئناف أيضا قائمة 
من العوامل املحددة يف قرار املحكمة االبتدائية، اليت يتعني أن تؤخذ يف االعتبار عند تقييم ما 
إذا كان مركز املصاحل الرئيسية قد مّت إقراره وفقا لطلب االعتراف باإلجراء. وفيما يلي العوامل 

اليت ُحدِّدت يف هذا الصدد:)121(
موقع املقر الرئيسي للمدين؛ )أ(   

موقع القائمني على إدارة الشركة املدينة؛ )ب(   

قضية Atlas Shipping، الصفحة 78.  )118(  
قضية Metcalf and Mansfield، الصفحتان 697 و698.  )119(  

قضية Bear Stearns )يف االستئناف(، الصفحة 335.  )120(  
قضية Bear Stearns، صفحة 128؛ قضية Bear Stearns (on appeal)، صفحة 336.  )121(  
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موقع موجودات املدين الرئيسية؛ )ج(   
موقع غالبية الدائنني، أو على األقل موقع الذين متّسهم القضية؛ )د(   

القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق باملنازعات اليت قد تنشب بني املدين والدائن. )ه(   
وفيما يتعلق بقضية شركة بيتكورب، فمع أنَّ مركز املصاحل الرئيسية للشركة األسترالية   -97
هذا  األفكار حول  بعض  القاضي  عرض  فقد  يبدو،  ما  على  موضع خالف شديد  يكن  مل 
للمدينني  الرئيسية[  املصاحل  ]مراكز  حتلِّل  اليت  القضايا  عامة   ..." أنَّ  إىل  فخلص  املوضوع؛ 
تربهن على أنَّ املحاكم ال تطّبق أيَّ صيغ جامدة أو تعترب باستمرار أحد العوامل حامسًا، وإمنا 
حتلِّل طائفة من العوامل لتحدد مبوضوعية مكان عمل املدين الرئيسي. وهذا البحث يتقّصى 
سبل إدارة املدين ألعماله وتدبري شؤونه وعملياته، إىل جانب حبث قدرة أطراف ثالثة معقولة 
وعادية على تبيان أو تصّور املكان الذي يضطلع فيه املدين هبذه الوظائف املختلفة".)122( ورأى 
د فيه مركز املصاحل الرئيسية هو الوقت الذي ُيقّدم فيه  القاضي أنَّ الوقت الذي ينبغي أن ُيحدَّ
طلب االعتراف باإلجراء.)123( ويبدو أنَّ هذا التفسري ناشئ عن زمن الفعل الذي اسُتعمل يف 
التعبري عن تعريف "اإلجراء األجنيب الرئيسي" - "يقصد به أيُّ إجراء أجنيب ... يتّم يف الدولة 
اليت يوجد فيها مركز مصاحل املدين الرئيسية". وُتثار مشكلة مماثلة فيما يتعلق مبكان وجود 
 "املؤسسة"، يف إطار تعريف "اإلجراء األجنيب غري الرئيسي" - "يقصد به أيُّ إجراء أجنيب ... 
املّتبع يف قضية شركة  النهج  للمدين ...". وقد طبِّق  اليت توجد فيها مؤسسة  الدولة  يتّم يف 
األمريكية  الربيطانية  التأمني  وشركة   )Lavie v Ran( ران  ضد  اليف  قضييت  على  بيتكورب 

.)British American Insurance(
أما القرارات املتبقية فهي القرارات الصادرة عن املحكمة االبتدائية وحمكمة االستئناف   -98
يف قضية مصرف ستانفورد الدويل. وهي قضية تتعلق بتقدمي طلب يف إنكلترا لالعتراف بإجراء 
اسُتِهّل يف أنتيغوا وبربودا. وقد حبثت املحكمة يف سياق هذه القضية مسألة ما إذا كان معيار 
"وظائف املكتب الرئيسي" الذي أوضحته املحاكم اإلنكليزية يف قرارات سابقة ال يزال قاعدة 

قانونية صحيحة، آخذة يف اعتبارها قضية شركة يوروفوود.
وقد َقِبل القاضي يف املحكمة االبتدائية عريضًة مقّدمة تفيد بأنَّ إمكانية حتقُّق أطراف   -99
ثالثة من األمر هو اعتبار حاسم يف هذا الصدد، وذلك باّتباع النهج املحّدد يف قضية شركة 
يوروفوود.)124( وأصدر القاضي هذا القرار يف سياق الالئحة التنظيمية اخلاصة باإلعسار عرب 
احلدود لعام 2006 )اليت اعتمدت أحكام قانون األونسيترال النموذجي يف بريطانيا العظمى(، 
وليس مبوجب الئحة املجلس األورويب التنظيمية. وأشار القاضي لدى حتديد معىن عبارة "قابل 
للتحّقق"، إىل املعلومات املتاحة لعموم اجلمهور واملعلومات اليت ميكن أن يستخلصها طرف 

قضية Betcorp، الصفحة 292.  )122(  
املرجع نفسه.  )123(  

قضية Stanford International Bank، الفقرة 61.  )124(  
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ثالث عادًة من تعامالته مع املدين. ويف غضون ذلك، رفض القاضي اتباع قرار أصدره سابقا 
وطبق فيه معيار "وظائف املكتب الرئيسي".)125( 

والحظ القاضي أنَّ االختالف يف النهج املّتبع بني حماكم الواليات املتحدة واملحاكم   -100
األوروبية فيما يتعلق بدحض االفتراض، هو أنَّ حماكم الواليات املتحدة تلقي عبء إثبات أنَّ 
اإلجراءات املعنية هي "إجراءات رئيسية" على عاتق الشخص الذي يؤّكد أهنا كذلك، بينما 

أُلقي العبء يف قضية يوروفوود على الطرف الذي سعى إىل دحض االفتراض.)126(

وأعرب القاضي عن بعض الشكوك حول ما إذا كانت العوامل املذكورة يف قضية   -101
ذلك  أنَّ  إىل  مشريا  التحقق"،  "إمكانية  اشتراط  أساس  على  سترينز)127( حمددة  بري  شركة 
من االشتراطات املعتربة يف قضية شركة يوروفوود. ولكن على الرغم من أنَّ قائمة املعايري 
املحّددة مل ُتوصف هبذه الطريقة من جانب حمكمة الواليات املتحدة، فإنَّ من املعقول على 
ما يبدو أنَّ الدائن املّطلع ميكن أن يكون على علم على األقل مبوقع القائمني بإدارة شؤون 
الرئيسية،  املوجودات  فيه  تقع  أن  ميكن  الذي  واملكان  الرئيسي  ومبقرها  املدينة  الشركة 
الصعيد  على  أم  املحلي  الصعيد  على  التجارية  أعماله  يزاول  املدين  كان  إذا  مبا  وكذلك 
الدويل.)128( وتكمن أمهية مالحظة املحكمة االبتدائية، يف قضية مصرف ستانفورد الدويل، 
منها  تتحقق  أن  ميكن  اليت  العوامل  ماهية  تثبت  أدلة  إىل  احلاجة  على  ضمنيا  تركيزها  يف 

أطراف ثالثة تتعامل مع املدين.

وقد أّيدت حمكمة االستئناف القرار الصادر يف قضية مصرف ستانفورد الدويل. ورأى   -102
القاضي رئيُس اجللسة أنَّ مثة ترابطا واضحا، يف احلكم الرئيسي، بني العبارتني املستخدمتني يف 
صيغيت قانون األونسيترال النموذجي والئحة املجلس األورويب التنظيمية، اللتني تتعلقان "مبركز 
الواليات  يف  القضائية  السوابق  مناقشة  وبعد  به.)129(  املتعلق  واالفتراض  الرئيسية"،  املصاحل 
املتحدة لدى مرجعيات قضائية أخرى، انتهى القاضي إىل أنَّ قاضي املحكمة االبتدائية مصيب 
فريغوس- تقرير  الوارد يف  التفسري  أنَّ  وأّكد  يوروفوود،  قضية شركة  منوال  على  السري  يف 
مشيت)130( )فيما يتعلق بإمكانية التحّقق( كان يف حمله أيضا فيما يتعلق باإلجراءات اليت ُتقام يف 
إطار القانون النموذجي. ومل يعترب بالضرورة القاضي رئيس اجللسة أنَّ الواليات املتحدة تطّبق 

عبئا خمتلفا على دحض االفتراض، ولكنه ترك باب املناقشة يف هذه املسألة مفتوحا.)131(

املرجع نفسه، الفقرتان 61 و62.  )125(  

املرجع نفسه، الفقرتان 63 و65.  )126(  
انظر الفقرة 96 أعاله.  )127(  

قضية Stanford International Bank، الفقرة 67؛ قارن قائمة العوامل املحددة يف الفقرة 96 أعاله.  )128(  
املرجع نفسه، )يف االستئناف(، الفقرة 39.  )129(  

تقرير Virgos-Schmit، الفقرة 75؛ انظر الفقرة 80 أعاله.  )130(  
قضية Stanford International Bank )يف االستئناف(، الفقرة 55.  )131(  
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وانضم إىل القاضي رئيِس اجللسة عضٌو آخر من أعضاء املحكمة وافق على األسباب   -103
اليت ساقها القاضي.)132( ومع أنَّ العضو الثالث يف املحكمة أّيد عموما اآلراء اليت أعرب عنها 
"وظائف  معيار  بشأن  التايل  الرأي  عن  نفسه  الوقت  أعرب يف  فقد  اجللسة،  رئيس  القاضي 

املكتب الرئيسي":)133(

  "أختلُف ]مع القاضي رئيس اجللسة[، مع احلرص على االحترام، اختالفا طفيفا فيما 
خيص املعيار املراد تطبيقه ملراجعة قرار املحكمة االبتدائية بشأن موقع ]مركز املصاحل 
نتائج خبصوص  القاضي أن يفعله إمنا هو أن يستخلص  الرئيسية[. ذلك أنَّ ما على 
ماهية األنشطة اليت ُيضَطلع هبا يف كل مركز حمتمل من ]مراكز املصاحل الرئيسية[، وأن 
يستفسر بعد ذلك عّما إذا كان القيام هبذه األنشطة يعترب مبستوى أداء وظائف املكتب 
الرئيسي، وعّما إذا كانت أمهية هذه األنشطة تفوق من حيث الكمية والنوعية أمهية 

األنشطة اليت ُيضطلع هبا يف املكتب املسّجل".

وقد ُينَظر إىل هذه املالحظات على أهنا ُتلِمح إىل إلزام املحكمة بإصدار قرارها مبوضوعية، بناًء 
على األدلة اإلثباتية املعروضة عليها، بشأن املكان الذي يقع فيه مركز مصاحل املدين الرئيسية، 
بدال من الوصول إىل هذه النتيجة بناًء على أدلة تتعلق باألمور اليت ميكن أن يتحقق منها يف 
الواقع الدائنون وغريهم من األطراف املهتمة مّمن يتعاملون مع املدين يف سياق أعماله التجارية. 
ومتيل أحكام االستئناف املتبقية الصادرة يف قضية مصرف ستانفورد الدويل والقرار الصادر يف 

قضية شركة يوروفوود إىل تأييد االقتراح األخري.
ويكشف استعراض القضايا اليت تتناول املسألة الشائكة املتعلقة "مبركز املصاحل الرئيسية"   -104

عن جماالت التنازع التالية:
ما هي اجلهة اليت تتحّمل عبء إثبات دحض افتراض "املكتب املسّجل"؟ )أ(   

هل ينبغي تفسري عبارة "مركز املصاحل الرئيسية" تفسريا خمتلفا يف إطار القانون  )ب(   
اليت  األغراض  اختالف  ضوء  يف  التنظيمية،  األورويب  املجلس  الئحة  إطار  ويف  النموذجي 

ُيستخدم ألجلها هذا املعيار؟
ما هي احلاالت القابلة للتحقق منها موضوعيًا اليت ميكن أن ُتؤخذ يف االعتبار  )ج(   

عند حتديد موقع "مركز املصاحل الرئيسية"؟ وخصوصا يف احلاالت التالية:

العمل  مكان  إىل  بالرجوع  النظر  قيد  املسألة  ُتعاجَل  أن  ينبغي  ’1’  هل    
ينظر  الذي  املكان  بالرجوع إىل  أو  العصيب"(،  الرئيسي )أو "املركز 
فيه  جيري  الذي  الفعلي  املكان  أنه  على  الشركة  مع  املتعاملون  إليه 

تنسيق أعمال املدين وتوجيهها والسيطرة عليها؟

املرجع نفسه، الفقرة 159.  )132(  

املرجع نفسه، الفقرة 153.  )133(  
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ثالثة  أطراٌف  مبوضوعية  منها  تتحّقق  أن  ميكن  اليت  العوامل  هي  ’2’     ما    
املتوّخى يف قضية شركة يوروفوود؟ وبوجه  خاص، يف أيِّ  باملعىن 
وقت جيري فيه تقّصي مركز املصاحل الرئيسية - هل هو يف الوقت 
الذي  الوقت  أم يف  ثالثة  أطراف  مع  املدين جتاريا  فيه  يتعامل  الذي 
خيضع فيه إلجراء إعسار َجماعي أم يف الوقت الذي ُينظر فيه يف طلب 

االعتراف باإلجراء؟
’3’  هل ميكن أن تأخذ املحكمة يف االعتبار حماوالت املدين إلجياد حمكمة    

أفضل من وجهة نظره، عند البّت يف إمكانية منح االعتراف؟
واملسائل املحّددة يف هذا الصدد هي مسائل ال بّد أن يأخذها القاضي يف االعتبار، عند   -105
تفسري التشريعات الداخلية يف ضوء قانون األونسيترال النموذجي، مع مراعاة السوابق القضائية 

الدولية وعوامل السياسة العامة ذات الصلة.
ُيلَقى على عاتقه  الذي  الطرف  أن يكون  ُذِكر سابقا،)134(  املحتمل، كما  ومن غري   -106
عبء دحض االفتراض هو العامل احلاسم يف الغالبية العظمى من القضايا. وعادًة ما يتَّضح من 
األدلة اإلثباتية املقّدمة من األطراف ذات الصلة ما إذا كان املكان الذي يقع فيه املكتب املسّجل 
هو مركز املصاحل الرئيسية. واحلالة الوحيدة اليت ُيرّجح فيها أن يكون عبء دحض االفتراض 

حامسا فيما يتعلق بطلب االعتراف هي حالة توازن األدلة اإلثباتية.
ومع أنَّ هناك اختالفات يف النهج املتَّبع يف حتديد مركز مصاحل املدين الرئيسية، فإنَّ   -107
من  املوضوعي  التحقق  معيار  يبدو  فيما  يؤيد  فيها  ُبّت  اليت  القضايا  يف  السائد  العام  االجتاه 
جانب األطراف الثالثة اليت تتعامل مع املدين يف أوقات يعتّد هبا يف القضية.)135( ولّب القضية 
هو التركيز يف بعض الواليات القضائية على عوامل حمّددة، مثل "املركز العصيب" أو "املكتب 

الرئيسي" للكيان املعّين املوّجه إليه طلب االعتراف باإلجراء.
أمَّا فيما يتعلق بطلب االعتراف، فهل ينبغي أن تكون املحكمة قادرة على أن تتعّلل   -108
بانتهاك إجراءاهتا كأساس لرفض االعتراف؟ وليس يف قانون األونسيترال النموذجي يف حد 
ذاته ما يوحي بوجوب مراعاة احلاالت االستثنائية، من قبيل انتهاك اإلجراءات، عند البّت يف 
طلب االعتراف. ذلك أنَّ قانون األونسيترال النموذجي يقتضي أن ُيَبّت يف الطلب بالرجوع إىل 
املعايري املحددة يف تعاريف كل من "اإلجراء األجنيب" و"اإلجراء األجنيب الرئيسي" و"اإلجراء 
األجنيب غري الرئيسي"؛ على أنَّ من الواضح أنَّ هناك مشكلة عندما تسفر املفاضلة غري املشروعة 
بني املحاكم عن وضع املدين يف موقف أفضل، مع ما يترّتب على ذلك من إضرار بالدائنني. 
الداخلي، وخصوصًا  القانون  تطبيق  الطلب من  املتلقية  املحاكم  النموذجي  القانون  مينع  وال 

القواعد اإلجرائية، للتصدي ألي حالة إساءة استعمال لإلجراءات القضائية.

انظر الفقرة 92 أعاله.  )134(  
.Bear Stearns و Eurofood قضية  )135(  
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ولعّل من الطرائق البديلة لتبديد القلق من مشكلة املفاضلة غري املشروعة بني املحاكم   -109
أن ُينَظر يف مدى إمكانية رفض االعتراف ألسباب تتعلق بالسياسة العامة.)136( وتندرج مسألة 
املفاضلة غري املشروعة بني املحاكم، عند النظر إليها من هذه الزاوية،، ضمن النطاق األوسع 
إلساءة استعمال اإلجراءات القضائية. وميكن سوق حّجة تؤّيد الرأي القائل بأنَّ طلب االعتراف 
بإجراء رئيسي هو إساءة استعمال لإلجراءات القضائية، إذا كان املسؤولون عن متابعة الطلب 
املكتب  نقل  عمدا  يقّررون  ولكنهم  آخر،  مكان  يف  يقع  الرئيسية  املصاحل  مركز  أنَّ  يعرفون 
املعلومات  من  النوع  ليحجبوا هذا  و/أو  ذلك  يّدعوا خالف  لكي  موقع خمتلف  إىل  املسّجل 
عند تقدمي طلب اعتراف باإلجراء. وينطوي النهج القائم على االستثناء العتبارات "السياسة 
العامة" على مزّية تتمثل يف فصل مسألة التحقيق يف طلب االعتراف عن مسألة إساءة استعمال 

اإلجراءات القضائية بطريقة تراعي قانون األونسيترال النموذجي نصًا وروحًا.
 ،)Gold & Honey( وقد رفضت حمكمة الواليات املتحدة، يف قضية شركة غولد آند هوين  -110
االعتراف بإجراءات إسرائيلية ألسباب تتعلق بالسياسة العامة. وصدر يف تلك القضية أمر باحلراسة 
القضائية يف إسرائيل على شركة املدين، بعد استهالل إجراءات تصفيتها يف الواليات املتحدة وبعد 
أن دخل وقفها التلقائي حّيز النفاذ. ورفض القاضي يف الواليات املتحدة االعتراف بإجراء احلراسة 
القضائية ذلك، ألنَّ االعتراف به "يعين املكافأة على انتهاك كل من الوقف التلقائي ]واألوامر الصادرة 
الحقا عن املحكمة[ بشأن الوقف، وإضفاء طابع الشرعية على ]ذلك[ االنتهاك".)137( ونظرا ألنَّ 
االعتراف "سيعرقل بشدة قدرة حماكم الواليات املتحدة لقضايا اإلفالس على تنفيذ سياستني عامتني 
وحتقيق غرضني مها من أهم السياسات العامة واألغراض األساسية املتعلقة بالوقف التلقائي - أال ومها 
منع أحد الدائنني من احلصول على مزية على غريه من الدائنني، واشتراط توزيع موجودات املدين 
على مجيع الدائنني وفقا ألولوياهتم النسبية توزيعا فّعاال ومنّظما"،)138( اعترب القاضي يف الواليات 

املتحدة أنَّ احلد األعلى الالزم إلقرار االستثناء العتبارات السياسة العامة قد اسُتويف.

5-  اإلجراءات غري الرئيسية - "املؤسسة"
لكي ُيعترف بإجراء املدين على أنه "إجراء غري رئيسي"، جيب أن تكون لديه "مؤسسة"   -111
يف الوالية القضائية األجنبية. ويندرج مصطلح "املؤسسة" ضمن تعريف "اإلجراء األجنيب غري 
الرئيسي" الوارد يف قانون األونسيترال النموذجي. كما ُيستخَدم املصطلح يف الئحة املجلس 
لبدء  االختصاص  توافر  مدى  األعضاء يف حتديد  الدول  ملساعدة حماكم  التنظيمية،  األورويب 
الثانوية، عندما يقع مركز املصاحل الرئيسية يف دولة عضو أخرى. وتنص  إجراءات اإلعسار 

الفقرة 2 من املادة 3 من الئحة املجلس األورويب التنظيمية على ما يلي:

انظر املناقشة املتعلقة باالستثناء العتبارات السياسة العامة يف الفقرات 47-51 أعاله.  )136(  
قضية Gold & Honey، الصفحة 371.  )137(  

املرجع نفسه، صفحة 372.  )138(  
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"املادة 3
االختصاص القضائي الدويل

...  
عندما يقع مركز مصاحل املدين الرئيسية داخل إقليم إحدى الدول األعضاء، فإنَّ   -2"  
املحاكم التابعة لدولة عضو أخرى ال تتمتع باختصاص قضائي بشأن بدء إجراءات اإلعسار 
ضد هذا املدين إال إذا كان لديه مؤسسة داخل إقليم تلك الدولة العضو األخرى. وتقتصر 

آثار تلك اإلجراءات على موجودات املدين الواقعة يف إقليم الدولة العضو األخرية".
وُيالَحظ يف دليل االشتراع)139( أنَّ تعريف "املؤسسة" قد اسُتلِهم من الفقرة الفرعية   -112
)ح( من املادة 2 من اتفاقية االحتاد األورويب بشأن إجراءات اإلعسار. ويقدم تقرير "فريغوس 

مشيت" عن هذه االتفاقية توضيحا إضافيا ملصطلح "املؤسسة" كما يلي:
  "مكان العمليات يعين املكان الذي ُتماَرس انطالقا منه األنشطة االقتصادية يف السوق )أي 

خارجيا(، وذلك سواء أكانت هذه األنشطة جتارية أم صناعية أو مهنية.
  "ويتبّين من التركيز على النشاط االقتصادي، الذي يتطّلب االضطالُع به استخدام موارَد 
بشرية، أنَّ مثة حاجًة إىل حد أدىن من التنظيم. وال ميكن تصنيف املكان الذي جتري فيه 
العمليات على حنو َعَرضيٍّ َمْحض باعتباره "مؤسسة". فمن الالزم توّفر قدر معيَّن من 
االستمرارية. وترمي صيغة النفي )"غري العارض"( إىل جتّنب اشتراط فترة زمنية دنيا. والعامل 

احلاسم يف هذا الصدد هي الكيفية اليت يظهر هبا النشاط يف اخلارج، ال نية املدين.")140(
وحتديد ما إذا كانت توجد "مؤسسة" هو مسألة تتعلق إىل حد بعيد جبوانب وقائعية،   -113
وال ينص القانون النموذجي على أيِّ افتراض هبذا الشأن. وهذه املسألة الوقائعية تدور بالضرورة 
حول األدلة اإلثباتية املحّددة املدىل هبا. ذلك أنه جيب إثبات أنَّ املدين "يقوم بنشاط اقتصادي 
مثة  ولكن  املعنية.)141(  الدولة  داخل  خدمات"  أو  وسلع  بشرية  وسائل  بواسطة  عارض  غري 
مشكلة قانونية تتعلق مبا إذا كان مصطلح "غري عارض" يشري إىل فترة النشاط االقتصادي املعنية 

أو إىل املكان املحدد الذي ُيمارس فيه هذا النشاط.

بري  القضائية. ففي قضية شركة  املراجع  "املؤسسة" لدى بعض  ُنوِقش مصطلح  وقد   -114
سترينز،)142( اعُترب املصطلح املذكور معادال ملصطلح "مكان العمل املحلي". وقد رأت املحكمة 
عارض يف جزر  غري  اقتصادي  بنشاط  االضطالع  يثبت  دليل  يوجد  ال  أنه  القضية  تلك  يف 

دليل االشتراع، الفقرة 75.  )139(  
تقرير Virgos Schmit، الفقرة 71.  )140(  

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 2، الفقرة )و(.  )141(  
قضية Bear Stearns، الصفحة 131؛ انظر أيضًا قضية Lavie ضد Ran )2009(، الصفحتني 286   )142(  

و287،  وقضية British American Insurance، الصفحتني  914 و915.
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كاميان. ولدى االستئناف، أوضحت حمكمة االستئناف أنَّ أنشطة مراجعة احلسابات املضطلع 
هبا إلعداد وثائق التأسيس ال تشّكل "عمليات" أو "أنشطة اقتصادية" ألغراض إقامة "مؤسسة"، 
ال هي وال التحقيقات اليت أجراها املصّفون املؤقتون ملعرفة ما إذا كان ميكن إلغاء املعامالت 

السابقة.)143(

ولعّله ينبغي إيالء مزيد من االهتمام لعبارة "بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات"، يف   -115
تعريف "املؤسسة". ويبدو أنَّ عمليات جتارية يديرها أفراد وتشمل سلع أو خدمات تندرج ضمنيا 

يف نوع النشاط التجاري املحلي الذي يكون كافيا الستيفاء تعريف مصطلح "املؤسسة".

يف  االستئناف  حمكمة  نظرت   ،)Lavie v Ran( ران  ضد  اليف  قضية  خيّص  وفيما   -116
موضوع "املؤسسة" من وجهة نظر املدين الفرد وماهية األشياء اليت قد تكون كافية لتكوين 
"مؤسسة". وأشارت املحكمة إىل مصدر تعريف املؤسسة يف القانون النموذجي، واالشتراط 
الذي يقتضي، يف سياق اهليئات االعتبارية املدينة، أن يكون هناك مكان عمل.)144( وقالت 
املحكمة إنه "إذا اعُترب مكان عمل الشركة الرئيسي مطابقا ملكان اإلقامة الرئيسي أو املعتاد 
الثانوي للمدين أو رمبا  الفرد، فيمكن تصور أنَّ مكان العمل يعادل مكان اإلقامة  للمدين 
وقد  مؤسسة".)145(  فيه  لديه  أنَّ  القضائي  احلارس  عي  يدَّ الذي  البلد  يف  التوظيف  مكان 
ُل "مؤسسة"  احتّج احلارس القضائي بأنَّ وجود الديون وإجراءات اإلعسار يف إسرائيل ُيشكِّ
ألغراض االعتراف باإلجراءات. لكن املحكمة مل توافق على هذه احلجة ورأت أنَّ وجود 
على  للحصول  اإلسرائيلية  اإلجراءات  يؤّهل  ال  إسرائيل  يف  والديون  اإلعسار  إجراءات 

االعتراف هبا بوصفها إجراءات غري رئيسية.)146(

دال-  االنتصاف

1-  تعليقات استهاللية

هناك ثالثة أنواع من االنتصاف املتاح يف إطار قانون األونسيترال النموذجي، وهي:  -117

إيداع  ُيلَتَمس يف أيِّ وقت بعد  الذي ميكن أن  املؤّقت )العاجل(  االنتصاف  )أ(   
طلب االعتراف بإجراء أجنيب؛)147(

قضية Bear Stearns )يف االستئناف(، الصفحة 339.  )143(  
إحالة إىل معيار االختبار يف قضية Bear Stearns، الصفحة 131.  )144(  

F. 3d 1017 (5th Cir. 2010) 607، الصفحة 16.  )145(  
املرجع نفسه، الفقرتان 17 و18.  )146(  

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 19.  )147(  
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االنتصاف التلقائي الناتج عن االعتراف بإجراء أجنيب على أنه "إجراء أجنيب  )ب(   
رئيسي"؛)148(

االنتصاف التقديري الناتج عن االعتراف بإجراء على أنه إجراء رئيسي أو غري  )ج(   
رئيسي.)149(

وحيّدد القانون النموذجي نوع االنتصاف املتاح، وخصوصًا بعد االعتراف. ولكنه ال يقتبس 
اآلثار اليت تترتَّب يف إطار القانون األجنيب على استهالل اإلجراءات األجنبية، كما ال يعّول 

على االنتصاف املتاح يف الدولة املاحنة لالعتراف.
"اإلجراءات  إىل  أيضا  االعتراف  آثار  متتّد  األجنيب"،)150(  "اإلجراء  تعريف  ومبقتضى   -118
املؤقتة" األجنبية.)151( وهذا احلل ضروري ألنَّ اإلجراءات املؤقتة ال تتميز عن إجراءات اإلعسار 

األخرى ملجّرد كوهنا ذات طابع مؤّقت.
وإذا مل يعد "لإلجراء املؤقت" األجنيب، بعد االعتراف، أساس كاف لكي تتحّقق اآلثار   -119
التلقائية املتوّخاة يف املادة 20، أمكن إهناء الوقف التلقائي عمال بقانون الدولة املشترعة، حسبما 

تنص عليه الفقرة )2( من املادة 20.
وليس يف القانون النموذجي ما يقّيد سلطة املحكمة أو هيئة خمتّصة أخرى يف تقدمي   -120

مساعدة إضافية إىل ممثل أجنيب مبوجب قوانني أخرى يف الدول املشترعة.)152(
النموذجي  القانون  مبوجبه  ُيشتَرع  د  حمدَّ تشريعي  قانون  وضع  يف  النظر  من  بد  وال   -121
لتحديد ما إذا كان أيُّ نوع من نوعي االنتصاف )التلقائي أو التقديري( املتوّخيني يف القانون 
النموذجي قد حذف أو خضع للتعديل يف الدولة املشترعة.)153( فعندما يتم حتديد االنتصاف 
املتاح فإنَّ املحكمة املتلقية يكون هلا اخليار يف صياغة أيِّ انتصاف مناسب تقتضيه احلال، إضافًة 

إىل االنتصاف التلقائي املنبثق عن إجراء "رئيسي" معترف به.

املرجع نفسه، املادة 20.  )148(  

املرجع نفسه، املادة 21.  )149(  
املرجع نفسه، انظر املادة 2، الفقرة )أ(.  )150(  

من األمثلة على ذلك تعيني املصفِّي املؤّقت قبل إصدار أمر رمسي بإخضاع شركة مدينة للتصفية،   )151(  
 s 246 Companies Act 1993 and r 31.32 of وهو أمر جييزه القانون يف العديد من الدول: انظر على سبيل املثال

.the High Court Rules of New Zealand

قانون األونسيترال النموذجي، املادة 7. وقد صيغت هذه املادة حبيث تشمل االنتصاف املستند إىل املجاملة   )152(  
القضائية أو إىل أوامر اإلنفاذ؛ واللجوء إىل التفويض االلتماسي أو مبوجب أي قانون آخر من قوانني دولة معّينة.

ختتلف النُّهج اليت اتبعتها الدول اليت سّنت تشريعات مستندة إىل القانون النموذجي. ففي الواليات   )153(  
املتحدة، على سبيل املثال، يكون نطاق الوقف التلقائي أوسع مدى )امتثاال للفصل 11 من قانون اإلفالس(، أما 
يف املكسيك فال ُيطبق الوقف ملنع مواصلة دعاوى فردية يف مقابل تدابري اإلنفاذ. ويف اليابان ومجهورية كوريا 
ينص القانون على أنَّ االنتصاف املتاح بعد االعتراف خاضع لتقدير املحكمة على أساس كل حالة على حدة، 

وال يطبق تلقائيا كما ينص عليه القانون النموذجي.
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2-  االنتصاف املؤقت)154(

تتناول املادة 19 االنتصاف الذي تقتضيه "حاجة ماّسة" والذي ميكن أن ُيؤَمر به بناًء   -122
على تقدير املحكمة، ويكون متاحا أثناء تقدمي طلب االعتراف. وجيوز للمحكمة، حبكم طبيعة 
االنتصاف التقديري، أن تكّيفه مبا يتالءم مع ظروف القضية قيد النظر.)155( وهذه الفكرة تعضدها 
الفقرة )2( من املادة 22، اليت تقضي بأنه جيوز للمحكمة أن ُتخِضع االنتصاف املمنوح مبوجب 
املادة 19 ملا تراه مناسبا من شروط. ويف كل قضية سيتعّين على القاضي حتديد االنتصاف األنسب 

لظروف القضية املعّينة والشروط اليت ينبغي منح االنتصاف وفَقَها.

وجتيز املادة 19 للمحكمة أن متنح نوَع االنتصاف الذي ال ُيتاح عادة إال يف إجراءات   -123
بدء  قبل  منحه  جيوز  الذي  االنتصاف  من  "الفردي"  النوع  مقابل  يف  اجلماعية،)156(  اإلعسار 
إجراءات اإلعسار مبقتضى قواعد اإلجراءات املدنية الداخلية.)157( ومع ذلك فإنَّ نطاق االنتصاف 

"اجلماعي" التقديري مبقتضى املادة 19 أضيق بقدٍر ما من االنتصاف املتاح مبقتضى املادة 21.
وجود  إقرار  ضرورة  مع  "اجلماعي"  باالنتصاف  املؤقت  االنتصاف  تقييد  ويتّسق   -124
إجراءات أجنبية "مجاعية"، ألغراض االعتراف. وقد تقتضي حاجة ماّسة اختاذ تدابري مجاعية 
ولو يف شكل مقّيد، قبل البّت يف مسألة االعتراف، من أجل محاية موجودات املدين ومصاحل 

يستند امللّخص التايل أساسا إىل دليل االشتراع، الفقرات 135 إىل 140.  )154(  
حيق للمحكمة املتلقية الطلب تكييف االنتصاف ملراعاة أي اعتراضات تقّدم العتبارات تتعلق بالسياسة   )155(  
العامة. ولالطالع على مناقشة حول االستثناء املستند إىل اعتبارات "السياسة العامة" خبصوص مسائل االنتصاف، 
إيفيدرا  قضية  ففي  أعاله.   51 إىل   47 والصفحات   ،Tri-Continental Exchangeو  Ephedra قضية   انظر 
)Ephedra(، اليت تتعلق باالعتراف بإجراءات كندية يف الواليات املتحدة، اعُترب أنَّ عدم القدرة على إجراء حماكمة 
أمام هيئة حمّلفني يف كندا بشأن بعض املسائل املُراد تسويتها يف اإلجراءات الكندية، ويف ظروف يوجد فيها حق 
دستوري يقضي بإجراء حماكمة من هذا القبيل يف الواليات املتحدة، ال "يتعارض تعارضا جلّيا مع السياسة العامة 
للواليات املتحدة". وأشارت املحكمة إىل أنَّ من الواضح أنَّ الطريقة اإلجرائية املعنية تتيح للمدعني إجراء عادال 
ونزيها وأنَّ املادة املعادلة يف قانون الواليات املتحدة للمادة 6 من القانون النموذجي ال تشترط أكثر من ذلك. 
وقد منحت املحكمة االنتصاف امللَتمس حيث اعترفت بإجراء تسوية املطالبات املعتمد يف اإلجراءات القضائية 
الكندية وقضت بتنفيذ ذلك اإلجراء. ويف قضية تريكونتنيتال إيكستشاينج )Tri-Continental Exchange(، املتعلقة 
باالعتراف بإجراءات اسُتهّلت يف سانت فنسنت وجزر غرينادين، نظرت حمكمة الواليات املتحدة يف مسألة ما 
إذا كان ينبغي فرض شروط إضافية، وفقا للمادتني 6 و22، يتوّقف عليها منح االنتصاف الذي التمسه املمثلون 
األجانب، وهو أن ُيعهد إليهم مبوجب املادة 21 مبهمة إدارة أو تسييل أصول املدين الكائنة ضمن الوالية القضائية 
للواليات املتحدة، ال مبهمة توزيع تلك األصول. وخلصت املحكمة إىل أنَّ تلك الشروط ال لزوم هلا يف ظروف 
القضية. وليس يف املحضر ما يرّبر أن تضع املحكمة نفسها يف موقف ميكن معه أن تعيق تقّدم اإلجراءات الرئيسية 
يف سانت فنسنت وجزر غرينادين، وإذا تبّين الحقا أنَّ هناك سببا يدعو إىل عدم ارتياحها هلذا االستنتاج، فإنَّ 
الفقرة الفرعية )3( من املادة 22 متكنها من تعديل موقفها وممارسة صالحيتها مبوجب الفقرة الفرعية )2( من املادة 
22 لفرض شروط على إسناد املهمة املنصوص عليها يف الفقرة 1 )ه( من املادة 21 إىل املمثلني األجانب. وميكن 

أن تشمل تلك الشروط إعطاء ضمانة أو تقدمي كفالة.
أْي نفس نوع االنتصاف املتاح مبقتضى املادة 21.  )156(  

أْي التدابري اليت تشمل موجودات معينة حيّددها الدائن.  )157(  
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الدائنني.)158( ومن شأن توسيع نطاق االنتصاف املؤقت املتاح مبا يتجاوز االنتصاف اجلماعي 
أن يعيق حتقيق اهلدفني املذكورين. ومن ناحية أخرى، ونظرًا ألنَّ االعتراف مل مينح بعُد، فينبغي 

مبدئيا أن يقتصر االنتصاف املؤقت على التدابري العاجلة واملؤقتة.
وقد أملحت الفقرة )1( من املادة 19 إىل احلاجة املاّسة إىل تلك التدابري. وتقضي الفقرة   -125
الفرعية 1 )أ( من املادة 19 بتقييد وقف إجراءات احلجز، أما الفقرة الفرعية 1 )ب( من املادة 19 
فتشري إىل املوجودات القابلة للتلف واملوجودات اليت تكون عرضة لتدّني قيمتها أو اليت تتهّددها 
خماطر أخرى.)159( وفيما عدا ذلك فإنَّ التدابري املتاحة يف إطار املادة 19 هي يف جوهرها التدابري 

نفسها املتاحة يف إطار املادة 21.
واالنتصاف املنصوص عليه يف املادة 19 ذو طابع مؤّقت، إذ ينتهي سريانه عند البّت يف   -126
طلب االعتراف؛)160( غري أنه ُتتاح للمحكمة الفرصة لتمديد هذا التدبري.)161( وقد توّد املحكمة 
القيام بذلك مثال من أجل جتّنب وجود قطيعة بني االنتصاف املؤقت املمنوح قبل االعتراف 

واالنتصاف التقديري املوضوعي املمنوح بعد ذلك. 
وتشّدد الفقرة )4( من املادة 19 على ضرورة كون أيِّ انتصاف ُيمنح لصاحل إجراء   -127
أجنيب غري رئيسي مّتسقا مع اإلجراء األجنيب الرئيسي )أو عدم جواز تعارضه معه(.)162( ومن 
أجل تعزيز التنسيق بني االنتصاف السابق لالعتراف وأيِّ إجراء أجنيب رئيسي، ُيشترط على 
املمثل األجنيب الذي يقّدم طلب االعتراف أن ُيرفق طلبه ببيان حيّدد مجيع اإلجراءات األجنبية 

املتعلقة باملدين واليت تكون معروفة لديه.)163(

انظر أيضا مناقشة قضية Rubin ضد Eurofinance يف الفقرة 145 أدناه.  )158(  
مثال ذلك قضية تاكر )Tucker( )20 تشرين الثاين/نوفمرب 2009( حيث أصدرت املحكمة األسترالية   )159(  
أوامر من أجل توفري احلماية املؤقتة ملخزون من قطع غيار طائرات كان ُموَدعًا يف أماكن معّينة يف أستراليا وخاضعا 
ملراقبة "كانتاس" )Qantas(، على أساس أنَّ هذه القطع قد تكون عرضة للخطر بسبب منازعة حول األحقية يف تلك 
القطع. ومنح االنتصاف املؤقت لصون وضع املدعى عليه وموجوداته يف أستراليا ملدة حمدودة ريثما ُينظر يف طلب مقدَّم 
ح منح االعتراف  التماسًا لالعتراف باإلجراء اإلنكليزي. وبناًء على األدلة املدىل هبا، اقتنعت املحكمة بأنَّ من املرجَّ
وعندئذ يبدأ االنتصاف مبوجب احلكم املعادل يف القانون األسترايل للمادة 20. ومن األمثلة األخرى قضية وليام 
ضد سيمبسون )Williams v Simpson( )17 أيلول/سبتمرب 2010(. فعلى إثر طلب قّدمه أمني إجراءات اإلفالس 
اإلنكليزية، أصدرت حمكمة نيوزيلندا أوامر باختاذ إجراءات مؤقتة منها إصدار أمر تفتيش ِملك معّين وتعليق قدرة املدين 
على التصرف يف ِملكه يف نيوزيلندا وقيام موظف من املحكمة باستجوابه. والحظت املحكمة أنه "سيكون من الغريب 
أن تنحصر القدرة على منح هذا االنتصاف ]مبقتضى املادة 19[ يف املمتلكات املعروف وجودها واليت يسهل حتديد 
مواقعها". ومضت قائلة إنَّ "املرونة الكامنة يف املادة 19 ميكن أن تسّوغ إصدار أمر تفتيش للتحقق من وجود أو عدم 

وجود أصول خمفية قد تتعرض للخطر إذا مل ُيحجز عليها بشكل من أشكال االنتصاف املؤقت".
قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة 3 من املادة 19.  )160(  

املرجع نفسه، الفقرة الفرعية 1 )و( من املادة 21.  )161(  
املرجع نفسه، انظر أيضا املادتني 29 و30.  )162(  

املرجع نفسه، الفقرة )3( من املادة 15.  )163(  
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املحكمة  تراها  اليت  للشروط  املؤقت  االنتصاف  إمكانية إخضاع  معاجلة  إىل  وإضافة   -128
مناسبة، مثلما ُذكر أعاله، تنص املادة 22 من قانون األونسيترال النموذجي على ضرورة أن 
توفِّر املحكمة احلماية الكافية ملصاحل الدائنني وغريهم من األشخاص املعنيني مبنح االنتصاف أو 

رفضه بعد االعتراف بإجراءات أجنبية، وتعديل ذلك االنتصاف أو إهنائه.

والفكرة اليت تقوم عليها املادة 22 هي أنه ينبغي وجود توازن بني االنتصاف الذي   -129
يتأثروا هبذا االنتصاف.)164(  أن  الذين ميكن  للممثل األجنيب ومصاحل األشخاص  جيوز منحه 

وهذا التوازن ضروري لتحقيق أهداف القوانني اخلاصة باإلعسار عرب احلدود.

3-  االنتصاف التلقائي عند االعتراف "بإجراء رئيسي")165(
تتناول املادة 20 اآلثار املترتبة على االعتراف بإجراء أجنيب رئيسي، وخصوصا آثاره   -130

التلقائية والشروط اليت خيضع هلا.
ومع أن االنتصاف املمنوح مبقتضى املادتني 19 و21 انتصاف تقديري، فإنَّ اآلثار اليت   -131
تنّص عليها املادة 20 ليست كذلك؛ بل هي نتيجة تلقائية نابعة من االعتراف باإلجراء األجنيب 
الرئيسي. ومثة فرق آخر بني االنتصاف التقديري مبوجب املادتني 19 و21 واآلثار املنصوص 
عليها يف املادة 20، وهو أنَّ االنتصاف التقديري ميكن منحه لصاحل اإلجراءات الرئيسية وغري 
الرئيسية، بينما ال تسري اآلثار التلقائية إال على اإلجراءات الرئيسية. وختتلف اآلثار التلقائية 

املترتبة على االعتراف عن آثار أمر اإلنفاذ.
للقيام  الوقت  من  مّتسعا  تتيح  أن   20 املادة  يف  املتوّخاة  التلقائية  اآلثار  من  ويقصد   -132
خبطوات لتنظيم إجراءات إعسار عرب احلدود على حنو مرّتب ومنصف حىت وإن كانت آثار بدء 
إجراءات اإلعسار األجنبية يف البلد األصلي خمتلفة عن اآلثار املترتبة على املادة 20 يف الدولة 
النموذجي،  األونسيترال  قانون  عليه  يقوم  أساسيا  مبدأ  النهج جيّسد  وهذا  االعتراف.  املاحنة 
وهو مبدأ مؤداه أنَّ اعتراف حمكمة الدولة املشترعة باإلجراءات األجنبية تترتب عليه آثار تعترب 

ضرورية إلدارة إجراءات اإلعسار عرب احلدود على حنو مرّتب ومنصف.
وإذا أسفر االعتراف يف أيِّ حال من األحوال عن نتائج من شأهنا أن تتناىف مع املصاحل   -133
املشروعة ألحد األطراف املعنية، ومنها املدين، فينبغي أن يتيح قانون الدولة املشترعة إمكانيات 

حلماية تلك املصاحل.)166(

وال تشري الفقرة الفرعية 1 )أ( من املادة 20 إىل "الدعاوى املنفردة" فحسب، بل تشري   -134
أيضا إىل "اإلجراءات املنفردة"، وذلك لكي تشمل أيضا، إضافة إىل "الدعاوى" اليت يقيمها 

انظر عمومًا دليل االشتراع، الفقرات 161 إىل 164.  )164(  
امللّخص التايل يستند أساسا إىل دليل االشتراع، الفقرات 141 إىل 153.  )165(  

انظر قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة 2 من املادة 20.  )166(  
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الدائنون يف حمكمة ما على املدين أو موجوداته، تدابري اإلنفاذ اليت يتخذها الدائنون خارج إطار 
النظام القضائي، وهي التدابري اليت ُيتاح للدائنني اختاذها وفق شروط معّينة يف بعض الدول. وقد 
ح كلَّ الوضوح أنَّ وقف التنفيذ يشمل  أضيفت الفقرة الفرعية 1 )ب( من املادة 20 لكي توضِّ

تدابري احلجز على موجودات املدين.

وبصرف النظر عن الطابع "التلقائي" أو "اإللزامي" لآلثار املترتبة على االعتراف مبقتضى   -135
املادة 20، فقد جرى النص صراحة على أنَّ نطاق تلك اآلثار يتوقف على االستثناءات أو القيود 
اليت قد تكون موجودة يف قانون الدولة املشترعة.)167( وميكن أن تتعلق هذه االستثناءات، مثال، 
بإنفاذ مطالبات صادرة عن دائنني مضمونني، أو قيام املدين بسداد مبالغ يف سياق العمل املعتاد، 
أو رفع دعوى قضائية بشأن مطالبات نشأت بعد بدء إجراء اإلعسار )أو بعد االعتراف بإجراء 

أجنيب رئيسي(، أو إبرام صفقات يف السوق املالية املفتوحة.

وقد ُيستحَسن أحيانا أن تعّدل املحكمة آثار املادة 20 أو تنهيها. وختتلف القواعد الداخلية   -136
اليت تنّظم صالحية املحكمة للقيام بذلك. ففي بعض النظم القانونية، ختّول للمحاكم صالحية منح 
استثناءات فردية بناًء على طلب أحد األطراف املعنية، وفقا لشروط ينص عليها القانون املحلي. 
وبالنظر إىل هذه احلالة، تنص الفقرة )2( من املادة 20 على أن خيضع تعديل أو إهناء الوقف والتعليق 

املنصوص عليهما يف املادة لألحكام ذات الصلة باإلعسار يف قانون الدولة املشترعة.

وتوّضح الفقرة )4( من املادة 20 أنَّ الوقف أو التعليق التلقائي عماًل باملادة 20 ال مينع   -137
أحدا، مبن يف ذلك املمثل األجنيب أو الدائنون األجانب، من التماس بدء إجراء إعسار حملي ومن 
املشاركة يف ذلك اإلجراء.)168( وإذا اسُتهّل إجراء حملي، فإنَّ املادة 29 ُتعىن مبسألة التنسيق بني 

اإلجراءين األجنيب واملحلي.)169(

4-  االنتصاف الالحق لالعتراف)170(
)أ(  أحكام القانون النموذجي

تتناول املادة 21 مسألة االنتصاف الذي جيوز منحه بعد االعتراف باإلجراء األجنيب،   -138
وتشري إىل بعض أنواع االنتصاف اليت ميكن أن تكون متاحة.

وأنواع  تقديري.  انتصاف  هو   21 املادة  مبقتضى  لالعتراف  الالحق  واالنتصاف   -139
االنتصاف املذكورة يف الفقرة )1( من املادة 21 هي من أكثر األنواع استخداما يف إجراءات 

املرجع نفسه.  )167(  
تناولت املواد 11 إىل 13 من القانون النموذجي، بوجه عام، احلق يف طلب بدء إجراء إعسار حملي   )168(  

واملشاركة فيه.
انظر الفقرات 175 إىل 177 أدناه.  )169(  

هذا امللّخص مستمد أساسا من دليل االشتراع، الفقرات 154 إىل 160.  )170(  



قانون األونسيرتال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود: املنظور القضائي42 

اإلعسار. غري أنَّ هذه القائمة غري حصرية. وال يقصد منها أن تقّيد دومنا داٍع ضروري قدرة 
املحكمة املتلقية الطلب على منح أيِّ نوع من االنتصاف يكون متاحا والزما مبوجب قانون 

الدولة املشترعة، استجابة لظروف قضية معّينة.)171(
وجيوز للمحكمة، حبكم طبيعة االنتصاف التقديري، أن حتّدد نوع االنتصاف وفقًا للقضية   -140
املعروضة عليها. وهذه الفكرة تعّززها الفقرة )2( من املادة 22 اليت تقضي بأنه جيوز للمحكمة أن ُتخِضع 
االنتصاف املمنوح للشروط اليت تراها مناسبة. ويتعّين على القاضي يف كل قضية أن يقّرر االنتصاف 
األنسب لظروف القضية املعيَّنة وأيَّ شروط يتوّقف عليها منح االنتصاف. وتتناول املادة 22 من قانون 
األونسيترال النموذجي أيضا احلاجة إىل احلماية الكافية ملصاحل الدائنني وغريهم من األشخاص املعنيني 
عندما متنح املحكمُة االنتصاَف أثناء االعتراف بإجراءات أجنبية أو ترفض منحه وعندما تعدِّل ذلك 

االنتصاف أو ُتنهيه.)172(
ويظل "تسليم" املوجودات إىل املمثل األجنيب )أو إىل شخص آخر(، حسبما تنص عليه   -141
النموذجي  التقديرية. ويتضّمن قانون األونسيترال  الفقرة )2( من املادة 21 خاضعا للصالحية 
 عّدة ضمانات ترمي إىل كفالة محاية املصاحل املحلية قبل تسليم املوجودات إىل املمثل األجنيب.)173( 
االنتصاف  املتحدة  الواليات  منحت حمكمة   ،)Atlas Shipping( شيبينغ"  "أطلس  قضية  ويف 
امللتَمس مبوجب أحكام مكافئة للفقرة الفرعية )1( )ه( والفقرة )2( من املادة 21 فيما يتعلق 
بأموال مودعة يف حسابات مصرفية يف الواليات املتحدة وخاضعة ألوامر حجز حبرية صدرت 
أنَّ  إىل  املتحدة  الواليات  القاضي يف  وأشار  الدامنرك.  وبعده يف  اإلعسار  إجراءات  بدء  قبل 
االنتصاف املمنوح ال ُيخّل حبقوق الدائنني، إن كانت هلم حقوق، يف أن يؤكدوا أمام حمكمة 
اإلفالس الدامنركية حقوقهم يف األموال املحجوزة سابقا.)174( والحظ القاضي أيضا أنَّ تسليم 
األموال إىل املمثل األجنيب أقل تكلفًة وأكثر كفاءًة من حيث إنه يتيح جلميع دائين شركة أطلس 

يف العامل التماس حقوقهم ووسائل االنتصاف يف حمكمة ذات اختصاص قضائي.
إن واحدًا من أبرز العوامل الواجب مراعاهتا يف تكييف االنتصاف هو ما إذا كان االنتصاف   -142
يتعلق بإجراء أجنيب رئيسي أو غري رئيسي. فمن الضروري أاّل يغيب عن البال أنَّ مصاحل وسلطات 
ممثل إجراء أجنيب غري رئيسي عادًة ما تكون أضيَق نطاقا من مصاحل وسلطات ممثل إجراء أجنيب 

رئيسي. فهذا املمثِّل األخري يسعى عموما إىل السيطرة على مجيع موجودات املدين املعسر.

حسبما ُذكر من قبل، حيق للمحكمة املتلقية الطلب أن تكّيف االنتصاف ملراعاة أي اعتراضات متعلقة   )171(  
بالسياسة العامة. ولالطالع على مناقشة حول االستثناء العتبارات "السياسة العامة" فيما يتعلق مبسائل االنتصاف، انظر 
قضية إيفريدا وتريكونتنينتال )Ephreda and Tri-Continental( )انظر احلاشية 155 أعاله( والفقرات 47 إىل 51 أعاله.

انظر الفقرتني 128 و129، أعاله.  )172(  
تشمل هذه الضمانات ما يلي: البيان العام ملبدأ محاية املصاحل املحلية الوارد يف الفقرة )1( من املادة   )173(  
22؛ والنص يف الفقرة )2( من املادة 21 على أنه ال ينبغي للمحكمة أن تأذن بتسليم األصول إىل أن تتأّكد من 
محاية مصاحل الدائنني املحليني؛ والفقرة )2( من املادة 22 اليت جتيز للمحكمة أن ُتخِضع االنتصاف الذي متنحه ملا تراه 

مناسبا من الشروط.
قضية Atlas Shipping، صفحة 742.  )174(  
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وجتّسد الفقرة )3( من املادة 21 هذه الفكرة بالنص على ما يلي:  -143
أنَّ االنتصاف املمنوح يف إطار إجراء أجنيب غري رئيسي ينبغي أن يقتصر على  )أ(   

املوجودات اليت ستجري إدارهتا ضمن ذلك اإلجراء غري الرئيسي؛
إذا التمس املمثل األجنيب معلومات تتعلق مبوجودات املدين أو أعماله فيجب  )ب(   

أن خيّص االنتصاُف املعلومات املطلوبة يف ذلك اإلجراء.
ويّتضح من تلك األحكام أنَّ االنتصاف لصاحل اإلجراء األجنيب الرئيسي ال جيوز أن خيوِّل املمثل 
األجنيب دون داٍع ضروري صالحيات أوسع نطاقا، وأنَّ هذا االنتصاف ال جيوز أن يعيق إدارة 

إجراء إعسار آخر، وخصوصا اإلجراء الرئيسي.
التقديري مبوجب املادة 21، أو  البّت يف مسألة منح أو عدم منح االنتصاف  وعند   -144
الدائنني  انتصاف ممنوح، جيب أن تكون املحكمة مطمئنة إىل أنَّ مصاحل  تعديل أو إهناء أيِّ 
واألشخاص املعنيني اآلخرين، مبن فيهم املدين، حتظى باحلماية الكافية. وهذا أحد األسباب اليت 
قد تدعو املحكمة إىل منح االنتصاف وفق ما تراه مناسبا من الشروط.)175( وجيوز ملمثل أجنيب 
أو لشخص متأّثر باالنتصاف أن يطلب تعديل االنتصاف أو إهنائه؛ أو جيوز أن تقوم املحكمة 

بذلك من تلقاء نفسها.)176(
ومن األمثلة على قضايا ُرفض فيها االنتصاف يف البداية قضيُة روبني ضد يوروفاينانس   -145
)Rubin v Eurofinance(. فقد ُطلب إىل املحكمة املتلقية أن متنح االنتصاف إلنفاذ أمر بدفع أموال 
لدائن معني، وهذا األمر موّجه نتيجة حكم صادر يف الواليات املتحدة. وأثريت مسألة فيما إذا 
كان هذا النوع من االنتصاف متوّخى يف القانون النموذجي. وقد قبل القاضي أنَّ اإلجراءات 
اليت صدر فيها احلكم تشّكل "جزءا ال يتجزأ" من إجراءات اإلعسار مبوجب الفصل 11)177( 
يف الواليات املتحدة. ومع أنَّ القاضي قِبل مبوجب القانون اإلنكليزي أنَّ املحكمة ميكن أن تنّفذ 
أوامر صدرت يف سياق إجراءات إعسار أجنبية، إال أنه مّيز بني حالة صدر فيها أمر بتوفري آلية 
للحجز اجلماعي على ممتلكات مدين على يد دائنني جرى قبول حقوقهم وإثباهتا)178( )ممّا يسّوغ 
االنتصاف(، وحكم متعلق بسداد أموال صدر لصاحل دائن منفرد )وهو ما ال يسّوغ االنتصاف(. 
واعترب القاضي أنَّ األمر الصادر يف سياق إجراءات الفصل 11 يندرج يف الفئة الثانية، مّما يعين عدم 
جواز إنفاذ احلكم مبوجب قانون األونسيترال النموذجي. وارُتئي أنَّ القواعد العادية املنصوص 

عليها يف القانون الدويل اخلاص اإلنكليزي تظل سارية ألغراض اإلنفاذ.
ويف االستئناف، وافقت حمكمة االستئناف على أنَّ اإلجراءات املذكورة تندرج ضمن   -146
إجراءات الفصل 11، غري أهنا مل توافق على استنتاج املحكمة األدىن درجة، حيث اعتربت 

انظر الفقرة 140 أعاله.  )175(  
قانون األونسيترال النموذجي، املادة 22.  )176(  

قضية Rubin ضد Eurofinance، الفقرة 47.  )177(  
 Cambridge Gas Transportation Corporation v املرجع نفسه، حيث ُتذكر يف الفقرة 58 قضية  )178(  
.Official Committee of Unsecured Creditors of Navigator Holdings Plc [2007] 1 AC 508 (PC), at para. 13
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أنَّ األحكام املعنية صدرت ألغراض نظام اإلنفاذ اجلماعي اخلاص بإجراءات اإلعسار. ومن 
حيث ذلك، رأت املحكمة أنَّ تلك األحكام خاضعة لقواعد القانون الدويل اخلاص اليت تتعلق 
باإلعسار ال لقواعد القانون الدويل اخلاص العادية اليت متنع إنفاذ األحكام بسبب عدم خضوع 

املدعى عليهم للوالية القضائية للمحكمة األجنبية.)179(

)ب(  هنوج يف معاجلة مسائل االنتصاف التقديري
ألن االنتصاف التقديري الالحق لالعتراُف ُيكيَّف دائما وفق ظروف قضية معّينة، فال   -147
جدوى من اإلحالة إىل أمثلة حمّددة من االنتصاف يف نص من هذا النوع. ومع ذلك، ميكن أن 
ُتتاح للمحكمة خيارات خمتلفة متعلقة بالسياسة العامة عند البت يف إمكانية منح االنتصاف 
ويف مداه. وهناك مثال مفيد على املواقف املختلفة اليت ميكن أن تتَّخذ ملنح االنتصاف التقديري 
)وإن كان يتعلق بإجراءات ال يسري عليها قانون األونسيترال النموذجي(، وهو قضية تتعلق 
بإجراءات تصفية أسترالية الُتمس فيها االنتصاف يف إنكلترا. ومع أنَّ كال من إنكلترا وأستراليا 
سّنت قوانني تشريعية مستندة إىل القانون النموذجي، فلم يكن أيٌّ من هذه القوانني قيد التنفيذ 

وقت بدء اإلجراءات يف إنكلترا.)180(
يف  وهي  إنكلترا،  يف  موجودات  ومحاية  لتسييل  خبطوات  األسترايل  املصفِّي  قام  وقد   -148
معظمها مطالبات بدفع تعويضات إعادة التأمني بناء على بوالص تأمني حمررة يف لندن، وَطلب 
إىل املحاكم اإلنكليزية تسليم تلك املوجودات إىل أستراليا لتوزيعها على مجيع دائين الشركات 
وفقا للقانون األسترايل. وينص القانون األسترايل على أن ُتستخَدم عائدات عقود إعادة التأمني 
لسداد االلتزامات املستحّقة مبوجب عقود إعادة التأمني ذات الصلة قبل استخدامها لسداد الديون 
العامة؛ غري أنَّ القانون اإلنكليزي )حينذاك( مل يكن ينّص على ذلك. وكان السؤال املطروح هو 
ما إذا كان على املحكمة اإلنكليزية أن متنح انتصافا يستلزم توزيع أموال على الدائنني مبا خيالف 
األولويات املقررة يف القانون اإلنكليزي. وقد ُرفض الطلب يف املحكمة االبتدائية،)181( مث جرى 
تأييد هذا القرار يف االستئناف.)182( مث يف استئناٍف ثاٍن، ألغي القراران السابقان، وُمنح االنتصاف 

لصاحل املصفِّني األستراليني.)183(
ويف ذلك االستئناف الثاين، قضت املحكمة النهائية بأنه هلا بالفعل اختصاص إصدار   -149
األمر امللتَمس وبأنه ينبغي هلا أن تستجيب للطلب ممارسًة يف ذلك صالحيتها التقديرية. ومع 

قضية  Rubin ضد Eurofinance )يف االستئناف(، الفقرة 61.  )179(  
ُنظر يف الطلب املقّدم من املصّفني األستراليني يف إطار الفقرة )4( من الباب 426 من قانون اإلعسار   )180(  
يف اململكة املتحدة لعام 1986، اليت تقضي بأنَّ املحاكم اليت هلا االختصاص القضائي فيما يتعلق بقانون اإلعسار 
يف أي جزء من اململكة املتحدة، يقع عليها واجب مساعدة املحاكم اليت هلا اختصاص مماثل يف بلد من البلدان، 

منها أستراليا.
.HIH Casualty and General Insurance Ltd. (2005) بشأن  )181(  

بشأن  HIH )االستئناف األول(.  )182(  
.Riddell ضد McGrath قضية  )183(  
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أنَّ القضاة اخلمسة الذين نظروا يف االستئناف اتفقوا على االستنتاج، فإهنم اختلفوا يف األسباب 
اليت استندوا إليها للوصول إىل ذلك االستنتاج:

ذهب أحد اآلراء إىل أنه ينبغي، من حيث املبدأ، أن تنشأ حوزة إعسار واحدة  )أ(   
حيق لكل الدائنني )أينما ُوجدوا( تقدمي مطالباهتم فيها وُيلَزمون بإثبات هذه املطالبات. ومع 
أنَّ التشريع األسترايل حّدد أولويات خمتلفة، فال ينبثق عن هذا التشريع أيُّ اعتبار أساسي من 
اعتبارات السياسة العامة من شأنه أن يعارض منح االنتصاف.)184( وعلى هذا األساس، ينبغي 

أن ُيسمح بأن يكون اإلجراء الرئيسي يف أستراليا ذا أثر عاملي؛)185(
وذهب رأي ثان إىل أنه نظرا إىل أنَّ أستراليا ُحدِّدت على أهنا بلد ميكنه احلصول  )ب(   
على املساعدة يف إطار قانون اإلعسار لعام 1986، فليس هناك من سبب يدعو لعدم إنفاذ املقتضى 
القانوين مبساعدة املصفِّني األستراليني. وليس هناك اعتبار أساسي من اعتبارات السياسة العامة من 

شأنه أن جيرِّد املصّفني األستراليني من حقهم يف احلصول على االنتصاف.)186(
النهج الثالث اعتمد على أربعة عوامل حمددة ملنح االنتصاف:)187( )ج(   

الشركات اليت هي قيد التصفية هي شركات تأمني أسترالية؛  ’1’   
’2’  ينص القانون األسترايل حتديدًا على توزيع املوجودات يف حال إعسار    

هذه الشركات؛
’3’  ال تتعارض قواعد األولوية األسترالية مع أيِّ أحكام القانون اإلنكليزي    
التأمني  بوالص  حاملي  حلماية  ُوضعت  واليت  الواقعة  وقَت  السارية 

املحّررة يف إنكلترا؛
’4’  السياسة العامة اليت تستند إليها قواعد األولوية األسترالية تتوافق )أثناء    
صدور قرار املحكمة النهائية( مع التغيريات اليت أدخلت على القانون 

يف إنكلترا.

)ج(  االنتصاف يف القضايا املتعلقة مبعامالت سابقة مشبوهة
بإجراء  االعتراف  للممثل األجنيب حبكم وضعه، عند  املادة 23)188( على حق  تنص   -150
أجنيب، يف أن يباشر إجراءات دعاوى معّينة تستهدف معامالت سابقة غري مشروعة. وُيحتمل 
أن تكون األنواع املعيّنة من اإلجراءات املشار إليها يف املادة 23 حمددة يف التشريع الذي تعتمده 

الدولة املشترعة يف هذا الصدد.

قارن مناقشة السياسة العامة بشأن Gold & Honey Ltd يف الفقرة 110 أعاله.  )184(  
قضية McGrath ضد Riddell، الفقرات 30 و36 و63.  )185(  

املرجع نفسه، الفقرات 59 و62 و76 و77.  )186(  
املرجع نفسه، الفقرة 42.  )187(  

انظر أيضا دليل االشتراع، الفقرات 165 إىل 167.  )188(  
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وعند االعتراف باإلجراء األجنيب على أنه "إجراء غري رئيسي"، يتعني على املحكمة   -151
اليت  باملوجودات  تتعلق  املادة 23  مبقتضى  ُتقام  دعوى  أيُّ  كانت  إذا  فيما  حتديدا  تنظر  أن 
ينبغي أن جتري إدارهتا "ضمن اإلجراء األجنيب غري الرئيسي".)189( وهذا ميّيز مرة أخرى طبيعة 
اإلجراء "الرئيسي" عن طبيعة اإلجراء "غري الرئيسي"، ويشّدد على أنَّ االنتصاف يف إجراء "غري 

رئيسي" يكون على األرجح أضيق نطاقًا من االنتصاف يف إطار إجراء "رئيسي".
وقد صيغت املادة 23 صياغة ضيقة. فما دامت الدولة املشترعة جتيز للممثل األجنيب رفع   -152
دعاوى معّينة فال ميكن رفع هذه الدعاوى إال إذا كان بإمكان ممثل أجنيب داخل الدولة املشترعة 
أن ُيقيمها.)190( وال تنشئ املادة 23 حقوقا موضوعية، كما ال تنص على قواعد تنازع القوانني؛ 
وسيتوقف األمر يف كل حالة على النظر يف قاعدة تنازع القوانني الوطنية لتقرير ما إذا كان ميكن 

االستمرار بصورة صحيحة يف أيِّ إجراءات من النوع املتوّخى يف املادة 23.
ويف قضية شركة كوندور للتأمينات )Condor Insurance(، ُطلب إىل حمكمة االستئناف   -153
يف الواليات املتحدة أن تنظر يف االختصاص القضائي لدى حمكمة اإلفالس ملنح انتصاف من اإلبطال 
مبوجب قانون أجنيب يف سياق إجراءات أُقيمت يف إطار الفصل 15 يف الواليات املتحدة. وقد 
نقضت حمكمة االستئناف قراري حمكمة الدرجة األوىل والثانية معتربة أنَّ حمكمة اإلفالس هلا بالفعل 
تلك الصالحية. وكانت القضية تتعلق باالعتراف يف الواليات املتحدة بإجراءات أجنبية رئيسية 
ُبدئت يف نيفيس، وعلى إثرها باشر املمثلون األجانب دعوى اّدعوا فيها بوجود مطالبات، مبوجب 
قانون نيفيس، ضد املدين الستعادة بعض املوجودات املعّينة اليت حوِّلت بطريقة احتيالية إىل الواليات 
املتحدة. ويستثين الفصل 15 صالحيات اإلبطال من االنتصاف الذي جيوز منحه مبقتضى احلكم 
الذي يعادل الفقرة الفرعية )1( )ز( من املادة 21، وينّص بدال من ذلك، يف إطار املادة 23، على 
أنه جيوز ممارسة تلك الصالحيات يف إجراءات اإلفالس الكامل. غري أنَّ حمكمة االستئناف وجدت 
أنَّ الفصل 15 ال يرفض منح املمثل األجنيب صالحيات اإلبطال املنصوص عليها يف القانون األجنيب 
املطّبق، وتوحي الصياغة املستخدمة يف التشريع بضرورة تفسري الصالحيات املخّولة للمحكمة تفسريا 
واسعا من أجل تعزيز األهداف املتوّخاة من املجاملة القضائية للواليات القضائية األجنبية.)191( وقبل 
صدور قرار االستئناف هذا، حظي تفسري مماثل باملوافقة يف قضية شركة Atlas Shipping، اليت 
خلصت فيها املحكمة إىل أنَّ قرار حمكمة الدرجة الثانية يف قضية شركة كوندور للتأمينات حمل نظر: 
ألنَّ االستنتاج بأنَّ املمثل األجنيب ُيمنع عليه رفع دعوى إبطال استنادا إىل قانون أجنيب "ال يعضده 

أيُّ أساس حمدد يف التاريخ التشريعي" للفصل 15.)192(

قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة )2( من املادة 23.  )189(  
املرجع نفسه، الفقرة 1 من املادة 23.  )190(  

قضية Condor Insurance, section III )يف االستئناف(، الصفحات 17-3.  )191(  
قضية Atlas Shipping، الصفحة 744.  )192(  
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هاء-  التعاون والتنسيق
1-  تعليقات استهاللية

يقصد من املواد 25 إىل 27 من قانون األونسيترال النموذجي تعزيُز التعاون بني ممثلي   -154
اإلعسار واملحاكم يف الدول املختلفة من أجل ضمان التعامل مع إجراءات اإلعسار اليت متس مدينا 
واحدا على حنو يليب احتياجات مجيع دائنيه. واهلدف املنشود هو حتقيق أكرب قدر من الزيادة من 
عائدات الدائنني )يف إجراءات التصفية وإعادة التنظيم( وكذلك )يف إجراءات إعادة التنظيم( لتيسري 

محاية االستثمار واملحافظة على فرص العمل،)193( من خالل إدارة حوزة اإلعسار بعدل وكفاءة.
النموذجي األساسية. وغالبا  القانون  والتعاون والتنسيق بني املحاكم مها من أركان   -155
بأكرب  قيمتها  لزيادة  أو  املوجودات  تبديد  ملنع  الوحيد  الواقعي  السبيل  هو  التعاون  يكون  ما 
قدر)194( أو إلجياد أفضل احللول إلعادة تنظيم املنشأة. وغالبا ما يكون أيضا هو السبيل الوحيد 
الذي ميكن من خالله تنسيق إجراءات أقيمت يف دول خمتلفة وتتعلق بأعضاء خمتلفني من نفس 
جمموعة شركات.)195( ويؤدي التعاون إىل حتسني تنسيق خمتلف إجراءات اإلعسار وتبسيطها 

هبدف حتقيق أكرب املنافع للدائنني.
وال تقتصر املادتان 25 و26 على اإلذن بالتعاون عرب احلدود بل تأمران به؛ وذلك بالنص على   -156
أنَّ املحكمة وممّثل اإلعسار "يتعاونان إىل أقصى حد ممكن". والقصد من هاتني املادتني هو التغلب على 
مشكلة شائعة يف القوانني الوطنية، وهي االفتقار إىل قواعد هتّيئ األساس القانوين للتعاون بني املحاكم 
املحلية واملحاكم األجنبية يف التعامل مع حاالت اإلعسار عرب احلدود. وإّن تشريع هذه األحكام إمنا 
يكون مفيدا بوجه خاص يف النظم القانونية اليت ال يكون فيها للقضاة إال قدر حمدود من السلطة التقديرية 
ملمارسة عملهم خارج جماالت التفويض القانوين الصريح. ولعّل هذا اإلطار التشريعي للتعاون يفيد حىت 

يف الواليات القضائية اليت درجت على ختويل القضاة مدى أوسع من حرية العمل.
وتترك املادتان املذكورتان أمر اختاذ قرار بشأن وقت التعاون وكيفيته للمحاكم، كما   -157
النموذجي  األونسيترال  قانون  يشترط  املحاكم. وال  بإشراف  رهنًا  اإلعسار،  ملديري  تتركانه 
لتعاون املحكمة )أو لتعاون الشخص أو اهليئة املشار إليهما يف املادتني 25 و26( مع حمكمة أجنبية 

أو ممثل أجنيب، يف سياق إجراء أجنيب، وجوَد قرار رمسي لالعتراف بذلك اإلجراء األجنيب.
واملقصود من ختويل املحاكم القدرة - مبشاركة مناسبة من األطراف - على االتصال   -158
"مباشرًة" باملحاكم األجنبية أو املمثلني األجانب وعلى طلب املعلومات واملساعدة "مباشرًة" 
مثل  الوقت،  من  الكثري  تستنفد  اليت  التقليدية  اإلجراءات  إىل  اللجوء  اجتناب  هو  منهم، 

قانون األونسيترال النموذجي، الديباجة، الفقرة )ه(.  )193(  
مثال عندما ترتفع قيمة قطع معدات اإلنتاج املوجودة يف دولتني إذا بيعت جمتمعة مقارنة بقيمتها  إذا   )194(  

بيعت منفصلة.
اإلعسار،  سياق  الشركات يف  معاملة جمموعات  الثالث:  اجلزء  التشريعي،  األونسيترال  دليل  انظر   )195(  

التوصيات 239-254 بشأن تعزيز التعاون عرب احلدود يف سياق إعسار جمموعات الشركات.
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التفويضات االلتماسية وأوامر اإلنفاذ. وهلذه القدرة أمهية حامسة عندما ترى املحاكم أهنا ينبغي 
أن تتصّرف بصفة عاجلة.

2-  التعاون
خالل الندوة القضائية الثانية املتعددة البلدان واملشتركة بني األونسيترال والرابطة الدولية   -159
ألخصائيي إعادة اهليكلة واإلعسار واإلفالس حول اإلعسار عرب احلدود)196( اليت عقدت قبل إمتام 
قانون األونسيترال النموذجي، جرى التشديد على أمهية ختويل املحاكم مرونة وسلطة تقديرية 
يف التعاون مع املحاكم األجنبية أو املمثلني األجانب. ويف تلك الندوة قدِّمت تقارير عن عدد من 

القضايا اليت حدث فيها التعاون القضائي بالفعل، قّدمها القضاة املعنيون بتلك القضايا.
وقد انبثق من تلك التقارير عدٌد من النقاط منها ما يلي:)197(  -160

توفري  ومع  بعناية  به  القيام  ينبغي  لكنه  ممكن  أمر  املحاكم  بني  االتصال  أنَّ  )أ(   
الضمانات املناسبة حلماية احلقوق املوضوعية واإلجرائية لألطراف؛)198(

األطراف  إىل  إشعار مسّبق  تقدمي  مع  علنًا،  ُتجرى  أن  ينبغي  االتصاالت  أنَّ  )ب(   
املعنية)199( وحبضور تلك األطراف، إال يف ظروف استثنائية للغاية؛)200(

الرمسية  القرارات  أو  األوامر  ومنها  متنوعة،  تبادهلا  اليت ميكن  االتصاالت  أنَّ  )ج(   
وأسئلة  معلومات  على  حتتوي  اليت  الرمسية  غري  اخلطية  والبيانات  املحاكم،  عن  الصادرة 

ومالحظات عامة، ونسخ من إجراءات املحاكم؛)201(
والربيد  والفاكس  الفيديو  ووصالت  اهلاتف  تشمل  االتصال  وسائل  أنَّ  )د(   

اإللكتروين؛)202(

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/ :يتاح تقرير عن هذا االجتماع يف املوقع الشبكي التايل  )196(  
املتحدة(،  )الواليات  أورليانز  نيو  الندوة يف  www.insol.org. وعقدت  colloquia_insolvency.html. ويف موقع 
يومي22 و23 آذار/مارس 1997. انظر أيضا الوثيقة A/52/17، الفقرات 17 إىل 22، وهي متاحة يف املوقع 
التاريخ  التايل: www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/30th.html. وقد ُعقدت حىت هذا  الشبكي 
 www.uncitral.org/uncitral/en/ :تسع ندوات، ولالطالع على التقارير عن االجتماعات انظر يف املوقع الشبكي

.commission/colloquia_insolvency.html

نوقشت عدة من هذه النقاط اآلن يف اجلزء الثالث من دليل األونسيترال التشريعي، وخصوصا يف الفقرات   )197(  
14 إىل 40، والتوصيات 240-245 بشأن تعزيز التعاون عرب احلدود يف سياق إعسار جمموعات الشركات.

املرجع نفسه، الفقرات 21 إىل 34 والتوصيات 243-241.  )198(  
الفقرة  القاعدة 2002،  مثال  منها  املحاكم،  قواعد  التحديد خمتلف  اآلن على وجه  بّينته  أمر  هذا   )199(  
 United States Federal Rules of( املتحدة  الواليات  يف  اإلعسار  االحتادية إلجراءات  القواعد  من   )2(  )ع( 

.)Bankruptcy Procedure

دليل األونسيترال التشريعي، اجلزء الثالث، الفقرات 24 إىل 27 والتوصية 243 )ب( و)ج(.  )200(  
املرجع نفسه، الفقرة 20 والتوصية 241.  )201(  

املرجع نفسه، الفقرة 20.  )202(  
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أنَّ االتصال، حيثما يكون ضروريا وُيستخَدم على النحو املناسب، ميكن أن  )ه(   
ينطوي على منافع كبرية للمعنيني باإلعسار عرب احلدود واملتأثرين به.

ويبّين عدد من القضايا بوضوح كيف تساعد االتصاالت بني املحاكم وممثلي اإلعسار   -161
نفس  يف  أعضاء  هم  مبدينني  وكذلك  منفردين  مبدينني  تتعلق  متعددة  إجراءات  تنسيق  على 

جمموعة شركات، وعلى كفالة اإلسراع يف إكمال إدارة حوزة املدين املعسر.

ففي قضية ماكسويل كوميونيكايشنـز)Maxwell Communications( )203( طرح القاضيان   -162
إمكانية  بلد،  لألطراف يف كل  القانوين  املمثل  مع  منفصل،  على حنو  إنكلترا  نيويورك ويف  يف 
التفاوض على اتفاق)204( عرب احلدود للمساعدة يف تنسيق جمموعيت اإلجراءات. وعّينت كل من 

را، وانبثقت حلول لعدد من املشاكل العويصة.)205( املحكمتني ميسِّ

الفيديو، شارك فيها قضاة  ويف بعض القضايا، ُأجريت مداوالت باهلاتف أو بوصلة   -163
وممثلون قانونيون يف كل والية قضائية. ففي عام 2001، على سبيل املثال، ُعقدت جلسة 
استماع مشتركة بواسطة وصلة فيديو شارك فيها قضاة من الواليات املتحدة األمريكية وكندا 
وممثلو مجيع األطراف، يف كل من الواليتني القضائيتني. ومن الناحية اإلجرائية، ُعقدت جلسة 
االجتماع على حنو متزامن.)206( واستمع كل قاض إىل املرافعة حول املسائل املوضوعية اليت 
ُتعىن هبا حمكمته قبل اختاذ قرار بشأن النتيجة املناسبة. ومع أنَّ األطراف والقاضي يف الوالية 
القضائية األخرى رأوا ومسعوا ما حدث خالل املرافعة املوضوعية يف الوالية األخرى، فهم مل 

يشاركوا فعليا يف هذا اجلزء من جلسة االستماع.

وعند اختتام املرافعة املوضوعية يف كل حمكمة )مبوافقة األطراف( رفع القاضيان اجللسة   -164
املشتركة،  االستماع  جلسة  اسُتؤنفت  ذلك  إثر  وعلى  )باهلاتف(،  انفراد  على  يتحّدثا  لكي 
وأصدر كل قاض أوامر يف اإلجراءات اليت ختّصه. وعند القيام بذلك، ومع أنَّ أحد القاضيني 

 In In re Maxwell Communication Corp., 93 F.3d 1036, (2nd Cir. 1996) (Nos. 1527, 1530,  )203(  
 95-5078, 1528, 1531, 95-5082, 1529, 95-5076, and 95-5084), and Cross-Border Insolvency Protocol 

 and Order Approving Protocol in In re Maxwell Communication Corp.  between the United States 
 Bankruptcy Court for the Southern District of New York, No. 91B 15741 (Bankr. S.D.N.Y. Jan. 15, 1992)
 and the High Court of England and Wales, Chancery Division, Companies Court, No. 0014001 of 1991 

.(31 December 1991)

انظر دليل األونسيترال العملي، الفصل الثالث.  )204(  
 In re Olympia & York Developments Ltd, Ontario Court of Justice, Toronto, No. أيضًا  انظر   )205(  
 B125/92 (26 July 1993) (1993), 20 C.B.R. (3d) 165) and United States Bankruptcy Court for the Southern
 District of New York. Nos. 92-B-42698-42701(Bankr. S.D.N.Y. July 15, 1993) (cross-border insolvency

.protocol and order approving protocol)

 In re PSI Net Inc., Ontario Superior Court of Justice, Toronto, No. 01-CL-4155 (10 July 2001) and  )206(  
 the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York,  No. 01-13213, (Bankr. S.D.N.Y. July

.10, 2001) (cross-border insolvency protocol and order approving protocol
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أّكد أهنما اتفقا على النتيجة، يتضح أنَّ كاّل من القاضيني إمنا توّصل على حنو منفصل إىل قرار 
فيما يتعلق باإلجراءات اليت ُعين هبا.)207(

مة من املشاركني يف هذه اجللسات أهنا عادت على الدائنني  وُيستفاد من التقارير املقدَّ  -165
بعائدات ضخمة نتيجة حصول كل حمكمة على قدر أكرب من املعلومات حول ما جيري يف 
الوالية القضائية األخرى وبفضل بذل مساع إجيابية لتنسيق اإلجراءات بطريقة ختدم مصاحل 

الدائنني على أفضل وجه.

على  للحصول  طلبات  تتضّمن  مراسالت  تبادُل  التعاون  على  األخرى  األمثلة  ومن   -166
الطلبات.  تلك  على  ردودًا  تتضّمن  أو  باإلجراءات  املعنيتني  املحكمتني  إحدى  من  املساعدة 
فاينانسينغ  سبيشال  بروس  "ليمان  شركة  ضد  احملدودة  تراسيت"  "بريبيتوال  شركة  قضية  ففي 
 )208(،)Perpetual Trustee Company Ltd v Lehman Bros. Special Financing Inc( "إنك
أسفرت سلسلة من الطلبات عن قيام حمكمة إنكليزية بالرد على حمكمة يف الواليات املتحدة 
يف شكل يوّضح اخلطوات والقرارات املتخذة يف إنكلترا ويدعو القاضي يف الواليات املتحدة 
الصادرة يف  األوامر  تتضارب مع  أن  الوقت من شأهنا  أوامر رمسية يف ذلك  إىل عدم إصدار 
إنكلترا. وكان القصد من ذلك هو التشجيع على مزيد من االتصال يف حال صدور قرارات 

متضاربة.)209(

وميكن حتقيق التعاون أيضا من خالل اتفاقات بشأن اإلعسار عرب احلدود يقوم األطراف فيها   -167
وأيُّ ممثل معّين من املحكمة بإجراء اتصاالت من أجل تنسيق إجراءات اإلعسار املعنية.)210(

موجودات  إدارة  أجل  من  اإلعسار  ممّثلي  بني  الدويل  التعاون  بشأن  املادُة 26،  وتبّين   -168
وتنفيذ  صوغ  يف  األشخاص  هؤالء  به  يضطلع  أن  ميكن  الذي  الدور  أمهيَة  املعِسرين،  املدينني 
 االتفاقات بشأن اإلعسار عرب احلدود، ضمن نطاق سلطتهم. ويوّضح احلكم أنَّ ممثل اإلعسار

 Transcript of conference in In re PS-Net Inc. between United States Bankruptcy Court,  )207(   
 Southern District of New York and Superior Court of Justice of Ontario, 26 September 2001, on file with

.the UNCITRAL secretariat

.[2009] EWHC 2953 at paras. 12-23  )208(  
املرجع نفسه، الفقرات 41 إىل 50.  )209(  

لالّطالع على أمثلة على استخدام هذه التقنية، انظر دليل األونسيترال العملي، الفصل الثاين، الفقرتني   )210(  
2 و3. وكما ُذكر يف الدليل العملي، تشمل القضايا اليت استخدمت فيها هذه التقنية قضايا ماكسويل، )انظر 
 ،01-CL-4109 رقم القضية  أونتاريو،  لوالية  التابعة  العليا  العدل  حمكمة  ماتالك،  وقضية  أعاله(؛   162 الفقرة 
القضية رقم  01114-01 )2001(؛ وقضية  التابعة ملنطقة ديالوير،  الواليات املتحدة لقضايا اإلفالس  وحمكمة 
  94B 44840 نّقاش، حمكمة الواليات املتحدة لقضايا اإلفالس للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك، القضية رقم
)23 أيار/مايو 1996( )بروتوكول اإلعسار عرب احلدود وأمر املوافقة على الربوتوكول( وحمكمة منطقة القدس، 
القضية رقم 87/1595 )23 أيار/مايو 1996(. وترد ملحوظات عن االتفاقات املستخدمة يف هذه القضايا يف 

املرفق األول من دليل األونسيترال العملي.
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يتصّرف حتت اإلشراف العام للمحكمة املختصة. وتعّد قدرة املحكمة على تعزيز االتفاقات عرب 
احلدود من أجل تيسري تنسيق اإلجراءات مثاال على إعمال مبدأ "التعاون".)211(

ويف عام 2000، وضع معهد القانون األمريكي املبادئ التوجيهية بشأن االتصاالت   -169
أمريكا  اتفاق  بلدان  يف  الدول  عرب  اإلعسار  جمال  يف  عمله  إطار  يف  املحاكم)212(  بني  فيما 
الشمالية للتجارة احلرة )نافتا(. وقد اشترك يف إجناز هذا املشروع فريق من القضاة واملحامني 
والواليات  واملكسيك  كندا  وهي  "نافتا"،  اتفاق  يف  األعضاء  بلدان  الثالثة  من  واألكادمييني 
املتحدة. والقصد من مبادئ االتصاالت فيما بني املحاكم التشجيع على التعاون يف القضايا 
الدولية وتيسريه. وال يقصد منها أن تعدِّل أو تغيِّر القواعد أو اإلجراءات الداخلية الواجب 
تطبيقها يف كل بلد، وال أن تؤّثر على احلقوق املوضوعية ألّي طرف يف الدعاوى املعروضة على 
املحكمة وال أن تنتقص من تلك احلقوق. وقد أّيد هذه املبادئ التوجيهية عدد من املحاكم يف 

خمتلف البلدان واسُتعني هبا يف عدد من قضايا اإلعسار عرب احلدود.)213(
النموذجي  قانون األونسيترال  بالتعاون، هناك اختالف هام بني أحكام  يتعلق  وفيما   -170
والئحة املجلس األورويب التنظيمية. فهذه الالئحة التنظيمية ال تتضّمن أيَّ حكم بشأن االتصال 
بني املحاكم، بل يقع على عاتق ممّثلي اإلعسار يف اإلجراءات الرئيسية والثانوية على السواء اليت 
اسُتهلت يف دولة عضو واجب القيام مبهام "إرسال املعلومات بعضهم إىل بعض"، و"التعاون 
بعضهم مع بعض"، وتقع على عاتق املصفِّي يف اإلجراءات الثانوية مهمة متكني ممثل اإلعسار يف 
إجراءات اإلعسار الرئيسية من "فرصة تقدمي االقتراحات يف وقت مبكر" عن هذه اإلجراءات 

أو استخدام املوجودات يف سياق إجراءات اإلعسار الثانوية.)214(

3-  التنسيق

تتناول املادتان 28 و29 مسألة اإلجراءات املتزامنة، وعلى وجه التحديد بدء إجراء   -171
التدبري  ينبغي أن يكّيف هبا  اليت  إعسار حملي بعد االعتراف بإجراء أجنيب رئيسي، والطريقة 

اخلاص باالنتصاف على حنو يضمن االتساق بني إجراءات متزامنة.

قانون األونسيترال النموذجي، الفقرتان )1( و)2( من املادة 26 وكذلك أي قانون وطين آخر يؤثر   )211(  
يف اجلوانب العملية للتعاون.

 www.iiiglobal.org/component/jdownloads/? التايل:  اإللكتروين  املوقع  يف  لغة  عشرة  بأربع  متاح   )212(  
task=viewcategory&catid=394 ]آخر زيارة للموقع يف 25 متوز/يوليه 2011[.

وديالوير  أونتاريو  املحكمتان يف  أيدته  الذي  االتفاق  احلدود  عرب  اإلعسار  اتفاق  على  األمثلة  من   )213(  
ويتعلق بقضية شركة ماتالك إنك )بشأن Matlack Inc(، انظر احلاشية 210 أعاله. ويوّضح ذلك كيفية تكييف 
املبادئ التوجيهية بشأن االتصاالت فيما بني املحاكم من أجل االستخدام يف قضية فعلية. كما اعتمدت تلك 
املبادئ التوجيهية يف عدد من اتفاقات اإلعسار عرب احلدود األخرى؛ )انظر ملخصات القضايا يف املرفق األول من 

دليل األونسيترال العملي(.
الئحة املجلس األورويب التنظيمية، املادة 31.  )214(  
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وتنص املادة 28، مقترنًة باملادة 29، على أنَّ االعتراف بإجراء أجنيب رئيسي لن حيول   -172
دون بدء إجراء إعسار حملي يتعلق باملدين نفسه، ما دامت للمدين موجودات يف الدولة.

ويف العادة، فإنَّ إجراء اإلعسار املحلي من النوع املتوّخى يف هذه املادة من شأنه أن   -173
يكون مقتصرا على املوجودات الكائنة يف الدولة. غري أنه رمبا يتعني يف بعض احلاالت، لكي 
تكون إدارة إجراء اإلعسار املحلي إدارة جمدية، أن يشمل ذلك اإلجراء موجودات معينة تقع 
يف اخلارج، وخصوصا عندما ال يكون هناك إجراء أجنيب ضروري أو متاح يف الدولة اليت تقع 
فيها تلك املوجودات.)215( ومن أجل السماح بامتداد اإلجراء املحلي هبذا القدر املحدود يف 
اخلارج، تنص املادة 28 على أن متتد آثار اإلجراءات عند الضرورة إىل ممتلكات املدين األخرى 

اليت ينبغي إدارهتا يف نطاق اإلجراءات يف الدولة املشترعة.

حملي  إعسار  إجراء  آثار  توسيع  بإمكانية  يتعلقان  تقييدين  على   28 املادة  وتشتمل   -174
ليشمل موجودات كائنة يف اخلارج:

 25 املواد  مبوجب  والتنسيق  التعاون  لتنفيذ  الضروري  "بالقدر  التمديد  جيوز  )أ(   
و26 و27"؛

املشترعة  الدولة  يف  لإلدارة  خاضعة  األجنبية  املوجودات  تلك  تكون  أن  جيب  )ب(   
"مبوجب قانون ]الدولة املشترعة[".

وهذان التقييدان يؤّكدان أنَّ أيَّ إجراء إعسار حملي ُيسَتهّل بعد االعتراف بإجراء أجنيب رئيسي إمنا 
يتناول موجودات املدين يف الدولة اليت بدأ فيها اإلجراء املحلي، وال خيضع إال لضرورة تشجيع 

التعاون والتنسيق بشأن اإلجراء األجنيب الرئيسي.

م املادة 29 إرشادات للمحكمة بشأن النهج املراد اّتباعه يف التعامل مع القضايا  وتقدِّ  -175
اليت خيضع فيها املدين إلجراء أجنيب وإجراء إعسار حملي يف الوقت نفسه. واملبدأ البارز هنا 
هو أنَّ بدء اإلجراء املحلي ال مينع اإلجراء األجنيب أو ينهي االعتراف به. وهذا املبدأ ضروري 
لتحقيق أهداف قانون األونسيترال النموذجي، من حيث إنه يتيح للمحكمة املتلقية، يف مجيع 

الظروف، أن متنح انتصافا لصاحل اإلجراء األجنيب.

اإلجراء  على  املحلي  اإلعسار  إجراء  أسبقية  على  حتافظ   29 املادة  فإنَّ  ذلك  ومع   -176
األجنيب. وقد مت ذلك بالطرائق التالية:

أيُّ انتصاُف ُيمَنح لإلجراء األجنيب جيب أن يكون مّتسقا مع اإلجراء املحلي؛)216( )أ(   

على سبيل املثال، إذا ما كانت للمؤسسة املحلية منشأة عاملة موجودة يف والية قضائية أجنبية؛ أو   )215(  
إذا ما كان من املمكن بيع موجودات املدين الكائنة يف الدولة املشترعة وموجوداته الكائنة يف اخلارج باعتبارمها 

"مؤسسة عاملة"؛ أو إذا ما كانت املوجودات قد نقلت من الدولة املشترعة إىل اخلارج بطريقة احتيالية.
قانون األونسيترال النموذجي، الفقرة الفرعية )أ( ،1، من املادة 29.  )216(  
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أيُّ انتصاف يكون قد ُمنح لإلجراء األجنيب جيب أن ُيعاد النظر فيه وأن ُيعدَّل  )ب(   
أو ُينهى بغية ضمان االتساق مع اإلجراء املحلي؛)217(

إذا كان اإلجراء األجنيب إجراء رئيسيا فإنَّ اآلثار التلقائية املنصوص عليها يف  )ج(   
املادة 20 تعدَّل أو ُتنهى إذا كانت غري متوافقة مع اإلجراء املحلي؛)218(

إذا كان إجراء حملي قيد النظر يف وقت االعتراف بإجراء أجنيب باعتباره إجراء  )د(   
رئيسيا، ال حيظى اإلجراء األجنيب باآلثار التلقائية املنصوص عليها يف املادة 20.)219(

وتتجّنب املادة 29 إحداث ترتيب هرمي جامد بني اإلجراءات ألنَّ من شأن ذلك أن يعيق   -177
دومنا ضرورة قدرة املحكمة على التعاون وممارسة سلطتها التقديرية مبوجب املادتني 19 و21.

وتشتمل الفقرة الفرعية )ج( من املادة 29 على مبدأ مؤداه أنَّ االنتصاف املمنوح ملمثل   -178
اإلجراء غري الرئيسي األجنيب ينبغي أن يقتصر على املوجودات اليت سُتدار يف ذلك اإلجراء غري 
الرئيسي، أو جيب أن يكون متعلقا باملعلومات املطلوبة يف ذلك اإلجراء. وهذا املبدأ مبيَّن أيضًا 
يف الفقرة )3( من املادة 21 وتكّرر ذكره يف املادة 29، تأكيدًا لضرورة تطبيقه عند التنسيق 

بني اإلجراءات املحلية واإلجراءات األجنبية.

وتعاجل املادة 30 احلاالت اليت يكون فيها املدين خاضعا إلجراءات إعسار يف أكثر من   -179
دولة أجنبية واحدة، ويسعى فيها املمثلون األجانب يف أكثر من إجراء أجنيب واحد إىل احلصول 
على االعتراف أو االنتصاف يف الدولة املشترعة. وُيطبَّق احلكم سواء أكان هناك إجراء إعسار قيد 
النظر يف الدولة املشترعة أم مل يكن. فإذا كان هناك، عالوة على إجراَءي إعسار أجنبيني أو أكثر، 

إجراء يف الدولة املشترعة، يتعني على املحكمة أن تتصرف عمال باملادتني 29 و30 كلتيهما.

هو  والقصد   .29 املادة  يف  املنشود  للهدف  مماثل   30 املادة  من  املتوّخى  واهلدف   -180
املساعدة على التعاون من خالل التنسيق. ويتحقق االتساق يف النهج بتكييف االنتصاف املراد 

منحه تكييفا مناسبًا أو بتعديل أو إهناء انتصاف سبق منحه.

وخالفًا للمادة 29 )اليت تعطي األسبقية من حيث املبدأ لإلجراء املحلي(، تعطي املادة   -181
30 األفضلية لإلجراء األجنيب الرئيسي، إذا ُوجد. ويف حالة وجود أكثر من إجراء أجنيب غري 
رئيسي واحد، ال يعاِمل احلكم يف حد ذاته أيَّ إجراء أجنيب معاملة تفضيلية. وتتجلى األولوية 
املمنوحة لإلجراء األجنيب الرئيسي يف اشتراط أن يكون االنتصاف لصاحل إجراء أجنيب غري رئيسي 

)سواء أكان قد منح بالفعل أم سيمنح الحقا( مّتسقا مع اإلجراء األجنيب الرئيسي.)220(

املرجع نفسه، الفقرة الفرعية )ب( ،1، من املادة 29.  )217(  
املرجع نفسه، الفقرة الفرعية )ب( ،2، من املادة 29. وتلك اآلثار التلقائية ال تنتهي تلقائيا إذ قد   )218(  

تكون نافعة، وقد ترغب املحكمة يف احلفاظ عليها.
املرجع نفسه، الفقرة الفرعية )أ( ،2، من املادة 29.  )219(  

املرجع نفسه، الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ب( من املادة 30.  )220(  
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وجيوز إهناء أو تعديل االنتصاف املمنوح مبوجب املادة 30 إذا انكشف وجود إجراء   -182
أجنيب غري رئيسي آخر بعد إصدار األمر. وال جيوز إصدار أمر بإهناء أو تعديل االنتصاف السابق 

إال إذا كان "الغرض منه هو تيسري التنسيق بني اإلجراءات".)221(
وفيما خيص اإلجراءات املتزامنة، هناك قواعد معّينة تتعلق بسداد الديون.  -183

اخَللطة  قاعدة  باسم  أحيانا  إليها  )ويشار  املادة 32  عليها يف  املنصوص  القاعدة  وتعترب   -184
"hotchpot" أي مزج املمتلكات من أجل قسمتها بالتساوي( ضمانا مفيدا يف النظام القانوين اخلاص 
بالتنسيق والتعاون يف إدارة إجراءات اإلعسار عرب احلدود. واملقصود من هذه القاعدة اجتناب 
احلاالت اليت قد حيظى فيها دائن مبعاملة أفضل من معاملة سائر الدائنني املنتمني إىل الرتبة نفسها 

حبصوله على سداد املبلغ نفسه الذي يطالب به يف إجراءات إعسار يف واليات قضائية خمتلفة.
فلُيفَترض، على سبيل املثال، أنَّ دائنًا غري مضمون تلقى نسبة 5 يف املائة من املبلغ الذي   -185
يطالب به يف إجراء إعسار أجنيب؛ لكنه يشارك أيضا يف إجراء إعسار يف الدولة املشتِرعة، حيث 
تبلغ نسبة التوزيع 15 يف املائة. فمن أجل أن يتساوى يف الوضع الدائُن مع سائر الدائنني يف الدولة 
املشترعة، ال يتلقى الدائن إال 10 يف املائة من املبلغ الذي يطالب به يف الدولة املشترعة. وختّول 

املادة 32، ضمنيا، املحكمَة املتلقية الطلب صالحية إصدار أوامر إلنفاذ تلك القاعدة.
وال متّس املادة 32 بالترتيب التسلسلي للمطالبات حسبما يقّرره قانون الدولة املشترعة،   -186
وال يقصد من املادة سوى تقرير املساواة يف معاملة الدائنني املنتمني إىل الرتبة نفسها. وما دامت 
د بالكامل، وهو أمر يتوّقف  مطالبات الدائنني املضمونني أو الدائنني ذوي حقوق عينية تسدَّ

على قانون الدولة اليت ُينفَّذ فيها اإلجراء، فإنَّ تلك املطالبات ال تتأثر باحلكم املذكور.
املضمونة  املطالبات  إىل  عموما  لإلشارة  املضمونة")222(  "املطالبات  عبارة  وُتستخَدم   -187
مبوجودات معّينة، يف حني يقصد بعبارة "احلقوق العينية" أن تبّين احلقوق املتعلقة مبمتلكات معّينة 
واليت ميكن أيضًا إنفاذها هبا جتاه الغري. وميكن أن يندرج حق معّين يف نطاق العبارتني كلتيهما 
تبعا للتصنيف املستخدم واملصطلحات املستخدمة يف القانون الواجب تطبيقه. وللدولة املشترعة 

أن تستخدم مصطلحا آخر أو مصطلحات أخرى للتعبري عن هذين املفهومني.

املرجع نفسه، الفقرة الفرعية )ج( من املادة 30.  )221(  
تعريف "املطالبة املضمونة"، يف دليل األونسيترال التشريعي، مسرد املصطلحات، الفقرة 12 )ن ن(   )222(  

هي "مطالبة مدعومة مبصلحة ضمانية تؤخذ كفالًة لدين وتكون واجبة اإلنفاذ يف حال تقصري املدين".
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املرفق األول
ملّخصات القضايا

1-  قضية Atlas Shipping A/S)أ(

اإلعسار  ممثلو  وقّدم   .2008 عام  يف  الدامنرك  يف  املدين  ضد  اإلعسار  إجراءات  اسُتهّلت 
الكنديون إىل حمكمة الواليات املتحدة طلبا يلتمسون فيه إلغاء أوامر حجز حبرية استصدرها 
املودعة يف مصارف  املدين  دائنون أجانب، قبل بدء إجراءات اإلعسار وبعده، على أموال 
بدء  عند  هذه  احلجز  أوامر  مجيع  أجل  ينقضي  الدامنركي  القانون  ومبوجب  نيويورك.  يف 
املدين. والحظت  أخرى على موجودات  أوامر حجز  اإلعسار، وال جيوز فرض  إجراءات 
حمكمة الواليات املتحدة أنه يتعّين على املحكمة أن هتتدي عموما مببادئ املجاملة القضائية 
والتعاون مع املحاكم األجنبية، عند البّت يف مسألة منح أو عدم منح املمثل األجنيب انتصافا 
آخر بعد االعتراف إضافًة إىل االنتصاف املتاح تلقائيا مبوجب حكم قانون الواليات املتحدة 
الباب 11 من مدونة قوانني  النموذجي ]املادة 1520 من  القانون  للمادة 20 من  املعاِدل 
"اإلذعان  أنَّ  هو  ذلك  وراء  املنطقي  السبب  أنَّ  املحكمة  والحظت  املتحدة[.  الواليات 
مة  ر توزيَع موجودات املدين بطريقة منصفة ومنظَّ إلجراءات اإلعسار األجنبية غالبا ما ُيَيسِّ
وناجعة ومنهجية ال بطريقة اعتباطية أو متذبذبة أو جمّزأة". واعتربت املحكمة أنَّ إلغاء أوامر 
احلجز مّتسق مع منح اإلجراءات الدامنركية املجاملة القضائية، سواء مبوجب األحكام الواجبة 
التطبيق قبل بدء اإلجراءات املندرجة يف إطار الفصل 15 أو مبوجب الفصل 15.)ب( وتبيَّن 
للمحكمة، على حنو أكثر حتديدًا، أنَّ نوع االنتصاف امللَتمس يندرج ضمن أحكام الواليات 
املتحدة املعاِدلة للفقرة 1 )ه( والفقرة 2 من املادة 21 ]الفقرتان الفرعيتان )أ( )5( و)ب( من 
املادة 1521 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[، اليت جتيز للممثل األجنيب تسلُّم ممتلكات 
يف الواليات املتحدة وتوزيعها يف سياق قضية أجنبية. وقد خلصت حمكمة الواليات املتحدة 
إىل أنه ينبغي إلغاء مجيع أوامر احلجز وتسليم األموال اخلاضعة للحجز إىل ممثلي اإلعسار من 

أجل إدارهتا يف سياق اإلجراءات الدامنركية.

.404 B.R. 726 (Bankr. S.D.N.Y. April 2009) )أ(   
الفصل 15 من قانون اإلفالس يف الواليات املتحدة هو الذي يدمج أحكام القانون النموذجي يف  )ب(   

قانون الواليات املتحدة.
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 Bear Stearns High-Grade Structured 2-  قضية 
Credit Strategies Master Fund, Ltd)ج(

إعسار يف جزر كاميان  نيابًة عن مديَنني خاضَعني إلجراءات  املشتركان  قّدم ممثال اإلعسار 
طلبا لالعتراف باإلجراءات يف الواليات املتحدة والتمسا االنتصاف مبوجب أحكام الواليات 
املتحدة املعاِدلة للمادة 21 من القانون النموذجي ]املادة 1521 من الباب 11 من مدونة 
قوانني الواليات املتحدة[. والحظت املحكمة يف تعليلها أواًل أنَّ عليها أن تفصل على حنو 
مستقل فيما إذا كان اإلجراء األجنيب يستويف الشروط التعريفية الواردة يف األحكام املعاِدلة 
للمادتني 2 و17 من القانون النموذجي ]املادتان 1502 و1517 من الباب 11 من مدونة 
قوانني الواليات املتحدة[. وناقشت املحكمة اشتراطات اإلجراء األجنيب الرئيسي، ونظرت 
يف االفتراض الوارد يف الفقرة 3 من املادة 16 من القانون النموذجي ]املادة 1516 )ج( من 
ل للمدين هو مركز  الباب 11 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[ ومفاده أنَّ املكتب املسجَّ
مصاحله الرئيسية. وأوضحت املحكمة أنَّ هذا االفتراض ال ينبغي أن يطبَّق إال يف القضايا اليت 
ال تنطوي على أيِّ خالف خطري الشأن، ممّا يسمح باختاذ إجراءات سريعة يف قضايا واضحة 
ويشجع على اختاذها، وأنَّ عبء اإلثبات يقع على عاتق املمثل األجنيب. ونظرت املحكمة 
يف نوع األدلة اإلثباتية الالزمة لدحض االفتراض املذكور فأشارت إىل املادة 8 من القانون 
ضرورة  مراعاة  ومع  الدويل  ملصدره  وفقا  النموذجي  القانون  بتفسري  توعز  اليت  النموذجي 
الترويج للتوحيد يف تطبيقه. ونظرت املحكمة يف تفسري مفهوم "مركز املصاحل الرئيسية" يف 
سياق االحتاد األورويب وأشارت إىل قرار حمكمة العدل األوروبية الصادر يف قضية يوروفوود 
)Eurofood( بأنه "جيوز دحض االفتراض املتعلق "مبركز املصاحل الرئيسية" "وخصوصا" عندما 
الدولة  إقليم  عمل جتاري يف  بأي  تقوم  وال  بريد"  "جمرد صندوق  بشركة هي  األمر  يتعلق 
ل". ورأت حمكمة الواليات املتحدة أنَّ املمثَلني األجنبَيني  العضو اليت يقع فيها مكتبها املسجَّ
يف  مديرون  أو  موظفون  هناك  فليس  العكس:  تثبت  أدلة  يسوقان  القضية  هذه  نفسهما يف 
جزر كاميان؛ ومدير استثمارات الصندوق يوجد يف نيويورك؛ واملوظف اإلداري الذي يدير 
إىل جانب وجود  املتحدة،  الواليات  يوجد يف  بالصندوق  اخلاصة  اخللفي  املكتب  عمليات 
قبل بدء  بالصندوق،  السائلة اخلاصة  املوجودات  الصندوق؛ وكانت مجيع  دفاتر وسجالت 
أنَّ سجالت  أيضا  املحكمة  كاميان. والحظت  موجودة خارج جزر  األجنبية،  اإلجراءات 
املستثمرين وحساباهتم قيد التحصيل موجودة خارج جزر كاميان وأنه مل تكن هناك أطراف 

مقابلة تتوىل اتفاقات إعادة الشراء واملقايضة وتّتخذ من جزر كاميان مقّرا هلا.

B.R. 122 (Bankr. S.D.N.Y. Sep 2007) 374 ]القضية رقم 760 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[.  )ج(   
قرار أّيدته املحكمة يف القضية B.R. 325 (Bankr. S.D.N.Y. May 2008) 389 ]القضية رقم 794 يف سلسلة السوابق 

القضائية "كالوت"[.
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ونظرت املحكمة فيما إذا كان جيوز أن تكون إجراءات جزر كاميان إجراءات أجنبية غري 
رئيسية وفقا للفقرة )ج( من املادة 2 من القانون النموذجي ]املادة 1502 )5( من الباب 
البلد، فالحظت  11 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[ بناًء على وجود مؤسسة يف هذا 
أنَّ املدينني مل يقوما بأي نشاط اقتصادي غري عارض )ذي صلة( يف جزر كاميان، ومل تكن 
لديهما أية أموال مودعة هناك قبل بدء إجراءات اإلعسار يف جزر كاميان. ورفضت املحكمة 
منح االعتراف على أساس أنَّ اإلجراءات األجنبية مل تكن قيد النظر يف بلد يوجد فيه "مركز 
املصاحل الرئيسية" للمدينني أو كانت هلما فيه مؤسسة. غري أنَّ املحكمة الحظت أنَّ مقدِّمي 
االلتماس مل ُيتركا مع ذلك دون سبل انتصاف عند عدم االعتراف باإلجراءات. وأشارت 
 11 الباب  من   1529 ]املادة  النموذجي  القانون  من   29 للمادة  املعاِدلة  األحكام  إىل 
بني  فيما  وتنسيق  تعاون  قيام  تنص على وجوب  اليت  املتحدة[  الواليات  قوانني  مدونة  من 
اإلجراءات األجنبية والداخلية اليت جتري متزامنًة بشأن املدينَين نفسهما، وذلك عمال باملواد 
الباب 11 من مدونة  النموذجي ]املواد 1525 إىل 1527 من  القانون  25 إىل 27 من 

قوانني الواليات املتحدة[.

3-  قضية )تصفية( Betcorp Ltd)د(

عند تأسيس شركة "بيتكورب" يف عام 1998، مل تكن تعمل إال يف أستراليا، ولكنها قامت 
فيما بعُد بتوسيع نشاطها ليشمل تقدمي خدمات القمار على اإلنترنت يف الواليات املتحدة. 
مث ُأهني هذا اجلزء الرئيسي من نشاطها لدى إقرار قانون مكافحة القمار غري املشروع على 
اإلنترنت )2006(، الذي حيظر القمار على اإلنترنت يف الواليات املتحدة. وأوقفت الشركة 
أعماهلا يف الواليات املتحدة، مث أوقفت مجيع أعماهلا بعد ذلك بوقت وجيز. ويف اجتماع 
مصّفني  تعيني  لصاحل  ساحقة  بأغلبية  األسهم  محلة  صّوت   ،2007 أيلول/سبتمرب  يف  ُعقد 
املحكمة  املقّدمة إىل  اإلثباتية  أستراليا. ووفقًا لألدلة  الطوعية يف  للتصفية  الشركة  وإخضاع 
اعُتربت الشركة غرَي معسرة. ولكْن على إثر إقامة دعوى يف الواليات املتحدة على شركة 
األستراليون  اإلعسار  ممثلو  التمس  والنشر،  التأليف  التعدي على حقوق  بتهمة  "بيتكورب" 
االعتراف باإلجراء األسترايل يف الواليات املتحدة بغية تسوية املطالبات املتعلقة حبقوق التأليف 
التصفية األسترالية. وتبّين ملحكمة الواليات املتحدة أنَّ اإلجراء  والنشر يف سياق إجراءات 
األسترايل يستويف الشروط املنصوص عليها يف حكم قانون الواليات املتحدة املعاِدل للمادة 
2 )أ( من القانون النموذجي ]املادة 101 )23( من الباب 11 من مدونة قوانني الواليات 

املتحدة[ ولذلك اعترفت بذلك اإلجراء على أنه إجراء أجنيب رئيسي.

القضائية  السوابق  سلسلة  يف   927 رقم  ]القضية   400 B.R. 266 a 284 (Bankr. D. Nev 2009) )د(   
"كالوت"[.
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 British American Insurance  4-  قضية
Company Limited)ه(

املدين هو شركة تأمني مسّجلة مبوجب قوانني جزر البهاما، وهلا عمليات فرعية يف العديد من 
البلدان األخرى، منها سانت فنسنت وجزر غرينادين. وقد اسُتهل إجراءان يف جزر البهاما ويف 
م  سانت فنسنت وجزر غرينادين، مع تعيني ممثلي إعسار يف كال اإلجراءين األجنبيني. وتقدَّ
أجنيب  إجراء  أنه  على  إجرائيهما  من  بكٍل  االعتراف  أجل  من  بطلب  اإلعسار كالمها  ممثال 
رئيسي أو االعتراف به، بدال من ذلك، بوصفه إجراء أجنبيا غري رئيسي، وهو تدبري انتصاف 
]املادتان 1520  النموذجي  القانون  للمادتني 20 و21 من  املعاِدلة  ُيتَّخذ مبقتضى األحكام 
و1521 من الباب 11 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[، وكذلك تنسيق إجراءات أجنبية 
متعددة مبوجب احلكم املعاِدل للمادة 30 من القانون النموذجي ]املادة 1530 من الباب 11 
من مدونة قوانني الواليات املتحدة[. وتتعلق املسألة الصعبة يف هذه القضية مبعرفة ما إذا كان 
إجراُء جزر البهاما إجراًء رئيسيا أو غرَي رئيسي طبقا للحكم املعاِدل للفقرتني الفرعيتني )ب( 
و)ج( من املادة 2 من القانون النموذجي ]الفقرتان 4 و5 من املادة 1502 من الباب 11 من 
مدونة قوانني الواليات املتحدة[. ونظرت املحكمة يف مسألة إدارة شؤون املدين )اليت كانت 
ُتدار من فرع مملوك كلّيًا يف ترينيداد وتوباغو(؛ وموقع املوجودات الرئيسية للمدين وموقع 
أغلبية الدائنني )اللذين ال يوجد أيٌّ منهما يف جزر البهاما(؛ وتصورات األطراف الثالثة. وبناًء 
على ما لديها من أدلة إثباتية استنتجت املحكمة أنَّ موقع املصاحل الرئيسية للمدين ال يوجد 

يف جزر البهاما.

واعتربت املحكمة أيضا أنَّ املدين ليست له مؤسسة يف جزر البهاما مبقتضى احلكم املعاِدل 
للفقرتني الفرعيتني )ج( و)و( من املادة 2 من القانون النموذجي ]الفقرتان 2 و5 من املادة 
1502 من الباب 11 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[ وبذلك رفضت االعتراف بإجراء 
جزر البهاما على أنه إجراء أجنيب غري رئيسي. ومّما ال جدال فيه أنَّ املدين مل تكن له، وقت 
تقدمي طلب االعتراف، أيُّ عملية جتارية يف جزر البهاما غري أنشطة املمثل األجنيب مبقتضى 
تعيينه. أمَّا فيما يتعلق بإجراءات سانت فنسنت وجزر غرينادين، فقد تبّين من األدلة أنَّ املدين 
له ممتلكات يف هذا البلد، حيث ميارس أعماال جتارية؛ وله مستخدمون يف فرعه هناك، حيث 
ميارس النشاط التجاري يف جمال التأمني؛ وله يف ذلك البلد حساب متصل بأعماله يف جمال 
له  املدين  أنَّ  إىل  املحكمة  التأمني. وخلصت  بوالص  مشتركون يف  زبائن  فيه  ولديه  التأمني 
مؤسسة يف سانت فنسنت وجزر غرينادين، وعليه فإنَّ اإلجراء املقام يف هذا البلد إجراٌء أجنيب 
غري رئيسي. ورفضت املحكمة منح االنتصاف مبوجب احلكم املعاِدل للمادة 30 من القانون 

النموذجي ألهنا مل تعترف إال بإجراء أجنيب غري رئيسي واحد.

B.R. 884 (Bankr. S.D.Fla. 2010) 425 ]القضية رقم 1005 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[. )ه(   
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5-  قضية  Ephedra Products Liability Litigation)و(

قّدم ممّثل اإلعسار الكندي، بالنيابة عن مدين كندي، طلبًا إىل حمكمة الواليات املتحدة، 
حيث كان ينظر يف دعوى بشأن املسؤولية عن منَتجات معيبة يف مناطق متعددة، وذلك 
اعترفت  أن  وبعد  رئيسيا.  أجنبيا  إجراء  باعتباره  الكندي  اإلعسار  بإجراء  لالعتراف 
املحكمة  رئيسيا، أصدرت  أجنبيا  إجراء  باعتباره  بذلك اإلجراء  املتحدة  الواليات  حمكمة 
تقدير  عملية  تبسيط  أجل  من  املطالبات  لتسوية  إجراءات  على  باملوافقة  أمرا  الكندية 
ممثل  قّدم  وعندئذ  املدين.  على  املقامة  املنَتجات  عن  املسؤولية  دعاوى  مجيع  وتقييم 
وإنفاذه.  األمر  بذلك  لالعتراف  املتحدة  الواليات  حمكمة  إىل  طلبا  الكندي  اإلعسار 
مع  صرحيا  تعارضا  تتعارض  املطالبات  تسوية  إجراءات  أنَّ  حبجة  اعتراضات  وُأبديت 
معاِدل  املتحدة  الواليات  قانون  يف  وفقا حلكم  املتحدة،  الواليات  يف  العام  النظام  قواعد 
قوانني  مدونة  من   11 الباب  من   1506 ]املادة  النموذجي  القانون  من   6 للمادة 
وفق  املحاكمة  من  الدائنني  حيرم  أن  ذلك  شأن  من  إنَّ  حيث  من  املتحدة[،  الواليات 
تسوية  إجراءات  أنَّ  على  املحكمة  ووافقت  حملَّفني.  هيئة  وأمام  املرعية  القانونية  األصول 
توافق  الوساطة خطة  نتج عن  اإللزامية وتنص، يف حال  بالوساطة  تقضي  اليت  املطالبات، 
ر  ُتفسَّ أن  املتبقية، ميكن  املطالبات  تقدير وتصفية  الدائنني، على  من  أغلبيات حمّددة  عليها 
دون  املطالبات  يصّفي  وأن  األدلة  تلّقي  يرفض  بأن  املطالبات  ملوظف  تسمح  أهنا  على 
تسوية  إجراءات  تعديل  فجرى  دعواهم.  إلمساع  املصلحة  ذات  لألطراف  الفرصة  إتاحة 
إىل  التعديل،  بناء على ذلك  املحكمة،  الفرصة، وخلصت  تلك  إتاحة  املطالبات الشتراط 
باإلدعاء  يتعلق  فيما  أمَّا  املشروعة.  املحاكمة  قواعد  تستويف  تلك  التسوية  إجراءات  أنَّ 
قواعد  مع  صرحيا  تعارضا  يتعارض  حمّلفني  هيئة  أمام  املحاكمة  يف  احلق  من  احلرمان  بأنَّ 
للمادة 6 من  املعاِدل  أنه ال احلكم  املتحدة، فقد رأت املحكمة  الواليات  العام يف  النظام 
أجنيب  إعسار  بإجراء  االعتراف  من  املحكمة  مينع  آخر  قانون  أيُّ  النموذجي وال  القانون 
يف  احلق  على  يشتمل  ال  اإلجراء  أنَّ  ملجرد  اإلجراء  ذلك  إنفاذ  ومن  املطالبات  لتصفية 
دليل  إىل  املحكمة  رجعت  االستنتاج  ذلك  إىل  الوصول  ويف  حملفني.  هيئة  أمام  حماكمة 
السوابق  قانون  النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود وإىل  القانون  األونسيترال الشتراع 
كالمها  يشددان  اللذين  املتحدة،  الواليات  يف  األجنبية  األحكام  بإنفاذ  املتعلقة  القضائية 
النظام  على أنَّ االستنتاج بأنَّ االعتراف سيكون "متعارضا تعارضا صرحيا" مع اعتبارات 

الوطين جيب أن تسّوغه ظروف استثنائية. العام 

B.R. 333 (S.D.N.Y. 2006) 349 ]القضية رقم 765 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[. )و(   
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6-  قضية  Eurofood IFSC Ltd)ز(

شركة "يوروفوود" شركة فرعية مملوكة كليًا لشركة بارماالت )Parmalat(، اليت تأسست 
يف إيطاليا ومتارس نشاطها من خالل شركات فرعية يف ما يزيد على 30 بلدا. وقد تأسست 
املالية  التسهيالت  توفري  هو  الرئيسي  وهدفها  إيرلندا،  يف  وُسّجلت  "يوروفوود"  شركة 
األول/ديسمرب 2003،  "بارماالت". ويف كانون  املنضوية يف جمموعة شركات  للشركات 
اسُتهّلت إجراءات إعسار معينة بشأن شركة "بارماالت" يف إيطاليا. مث يف كانون الثاين/يناير 
إعسار ضد  إجراءات  بدء  ملتمسا  اإليرلندية  املحاكم  إىل  طلبا  الدائنني  أحد  قّدم   ،2004
شركة "يوروفود". ويف شباط/فرباير 2004، قضت املحكمة اإليطالية بضرورة بدء إجراءات 
اإلعسار ضد شركة "يوروفوود" يف إيطاليا، معلنًة أنَّ هذه الشركة معسرة، وقّررت أنَّ مركز 
مصاحلها الرئيسية يوجد يف إيطاليا. ويف آذار/مارس 2004، اعتربت املحكمة اإليرلندية أنَّ 
إجراءات اإلعسار املتعلقة بشركة "يوروفوود" قد بدأت يف إيرلندا، وفقا للقانون اإليرلندي، 
يف التاريخ الذي ُقّدم فيه طلب بدء تلك اإلجراءات، أي يف 27 كانون الثاين/يناير 2004، 
وأنَّ هذه اإلجراءات هي إجراءات رئيسية. وقد استأنف ممثل اإلعسار اإليطايل احلكم الصادر 
حمكمة  إىل  املسائل  بعض  اإليرلندية  االستئناف  حمكمة  أحالت  مث  اإليرلندية،  املحكمة  عن 
بتحديد  املتعلقة  املسألة  فيما خيص  أمَّا  ابتدائي.  إصدار حكم  منها  تلتمس  األوروبية  العدل 
مركز املصاحل الرئيسية للمدين، فقد قضت حمكمة العدل األوروبية بأنه، عندما تكون الشركة 
املدينة شركًة فرعية يوجد مكتبها املسّجل وكذلك املكتب املسّجل للشركة األم اليت تتبعها 
الالئحة  من   3 املادة  من   )1( الفقرة  املبّين يف  االفتراض  فإنَّ  دولتني عضويني خمتلفتني،  يف 
التنظيمية رقم 2000/1346 بشأن اإلعسار الصادرة عن املجلس األورويب، الذي يقضي 
بأنَّ مركز املصاحل الرئيسية لتلك الشركة الفرعية يوجد يف الدولة العضو اليت يقع فيها مكتبها 
املسّجل، ال ميكن دحضه إال إذا توافرت عوامل موضوعية تتحّقق منها األطراف الثالثة وتدل 
على ما ُيخالف ذلك. وقد ينطبق ذلك بوجه خاص على حالة الشركة اليت ال متارس أيَّ 
ل. أّما عندما تزاول الشركة  نشاط اقتصادي يف إقليم الدولة العضو اليت يقع فيها مكتبها املسجَّ
نشاطها االقتصادي يف إقليم الدولة العضو اليت يوجد فيها مكتبها املسّجل، فإنَّ جمّرد خضوع، 
أو إمكانية خضوع، خياراهتا االقتصادية لسيطرة الشركة األم يف دولة عضو أخرى ال يكفي 

لدحض االفتراض الوارد يف الالئحة التنظيمية املذكورة.

7-  قضية  Fairfield Sentry Limited)ح(

البلد  هذا  يف  املسّجلة  مكاتبها  ولديها  الربيطانية  فريجني  جزر  يف  املدينة  الشركات  تأّسست 
لكي تكون وسائل يستعملها بالدرجة الرئيسية األفراد من غري رعايا الواليات املتحدة وبعض 

.[2006] Ch 508 (ECJ) )ز(   
.440 B. R. 60 (Bankruptcy Court, Southern District of New York, 2010) )ح(   
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مادوف  برينارد  شركة  يف  لالستثمار  وذلك  الضرائب،  من  املعفاة  املتحدة  الواليات  كيانات 
املحدودة املسؤولية لألوراق املالية االستثمارية. وقد توقفت الشركات املدينة عن مزاولة عملها 
قبل بضعة شهور من قيام َحملة أسهمها ودائنيها يف جزر فريجني الربيطانية عاَم 2009 بتعيني 
الُتمس االعتراف يف الواليات املتحدة باإلجراءات  مأمور تصفية لكل منها. ويف عام 2010 
أنَّ مركز  املتحدة  الواليات  رئيسية. واعتربت حمكمة  وإمَّا غري  رئيسية  إجراءات  أهنا  إما على 
البلد هو موقع  الربيطانية ألنَّ هذا  املدينة موجود يف جزر فريجني  الرئيسية للشركات  املصاحل 
تقوم  والذي  املدينة،  للشركات  الرئيسي  املقر  فيه  يوجد  الذي  للدائنني-املكان  العصيب  املركز 
مركز  تقييم  فيه  ينبغي  الذي  الوقت  يف  النظر  وعند  وتنسيقها.  ومراقبتها  أنشطتها  بتوجيه  فيه 
املصاحل الرئيسية، الحظت املحكمة أنه حىت املحاكم اليت رّكزت على توقيت طلب االعتراف 
التأمينات الربيطانية األمريكية( ُيرّجح أن  باإلجراءات )يف قضايا "ران" و"بيتكورب" وشركة 
تؤيد األخذ بنهج يقوم على مراعاة مجيع الظروف عندما يكون ذلك مناسبا. وأضافت املحكمة 
املصاحل  ملركز  تقييم  إجراء  يف  النظر  دون  حتول  ال  املستجدة  القضائية  االجتهادات  إنَّ  قائلة 
الرئيسية على مدى فترة زمنية أطول يف احلاالت اليت يكون قد جرى فيها "نقل مركز املصاحل 
أو  األمور،  انتهازية )أي حاالت االستغالل من جانب مطلعني على دواخل  بطريقة  الرئيسية 
أنه  املحكمة  ثالثة(". والحظت  أطراف  لتطلعات  الصريح  اإلحباط  أو  املألوف،  التالعب غري 
عندما يتوّقف مدين عن مزاولة نشاطه التجاري فإنَّ مركز مصاحله الرئيسية قد يصبح موجودا 
حيث يوجد ممثل اإلعسار وأنَّ هذا، إىل جانب موقع املكتب املسجل، يؤيد وجود مركز املصاحل 

الرئيسية للشركات املدينة يف جزر فريجني الربيطانية.

 Petroquest Resources, Inc. ضد Fogarty 8-  قضيتا 
) Condor Ins. Ltd()ط(

عقب االعتراف يف الواليات املتحدة بإجراءات إعسار اسُتهّلت مبقتضى قانون نيفيس ضد 
قانون  مبوجب  دعوى،  نيفيس  يف  املدينة  الشركة  هذه  ممثلو  رفع  نيفيس،  يف  تأمني  شركة 
عليه  املدعى  أخرى. وطلب  إىل شركة  ُأرسلت  مزعومة  احتيالية  نيفيس، إلبطال حتويالت 
إسقاط الدعوى حبجة أنَّ احُلكَمني يف قانون الواليات املتحدة املعاِدلني للمادتني 21 و23 
من القانون النموذجي ]املادتني 1521 و1523 من الباب 11 من مدونة قوانني الواليات 
املتحدة[ ال يأذنان للممثلني األجانب يف إطار إجراء أجنيب رئيسي أو غري رئيسي برفع دعاوى 
إبطال، على الرغم من االعتراف بذلك اإلجراء، وإمنا يسمحان للممثل األجنيب برفع دعوى 
من هذا النوع على إثر بدء إجراء تصفية أو إعادة تنظيم مبقتضى قانون الواليات املتحدة. 
ورفضت حمكمة الواليات املتحدة الشكوى، وهو قرار جرى تأكيده يف االستئناف األول. 

F.3d 319, 2010 WL 961613 (5th Cir. 2010 601) ]القضية رقم 1006 يف سلسلة السوابق القضائية  )ط(   
القضائية  السوابق  سلسلة  يف   928 رقم  ]قضية   411 B.R. 314 (S.D. Miss. 2009) قضية  نقض  "كالوت"[، 

"كالوت"[.
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إّنما  املادتني 21 و23  بأنَّ  متذّرعني  أخرى  مرة  احلكم  األجانب  اإلعسار  ممثلو  واستأنف 
تقيِّدان صالحيات املمثل األجنيب يف رفع دعاوى اإلبطال مبقتضى قانون الواليات املتحدة، 
ال مبقتضى قوانني اإلبطال األجنبية. ويف االستئناف الثاين ُنقض القرار الصادر يف االستئناف 
للمادتني 21  املعاِدلة  املتحدة  الواليات  قانون  أحكام  أنَّ  االستئناف  وتبّين ملحكمة  األول. 
و23 من القانون النموذجي ال متنع صراحة، يف سياق القضايا اليت ُينظر فيها مبوجب الفصل 
15، سوى أنواع حمددة من دعاوى اإلبطال املرفوعة مبوجب قانون الواليات املتحدة، عند 
عدم تقدمي طلب لبدء إجراءات اإلعسار مبقتضى فصول أخرى من مدونة قوانني اإلفالس 
)ومها الفصالن 7 أو 11 مثال(. وألنَّ أيا من املادتني ال حيول دون رفع ممثل أجنيب دعوى 
إبطال مبوجب قانون أجنيب، فقد خلصت املحكمة إىل أنَّ ذلك ال ُيفَهم منه بالضرورة أنَّ 
يف نية الكونغرس يف الواليات املتحدة أن حيرم املمثل األجنيب من ممارسة صالحيات اإلبطال 
التشريعي  القانون وتارخيه  النظر يف صياغة  التطبيق. وبعد  الواجب  القانون األجنيب  مبوجب 
نظرت املحكمة يف شواغل عملية. ولوال قرار املحكمة الصادر يف القضية، ملا استطاع ممثلو 
التأمني  شركات  وليست  النظر.  قيد  املعامالت  يبطلوا  أن  نيفيس  إجراء  سياق  يف  نيفيس 
لة لالستفادة من االنتصاف يف  القضية، مؤهَّ املدين يف هذه  اليت هي  الشركة  األجنبية، مثل 
إطار إجراء ُيقام مبوجب الفصل 7 أو 11 من قانون اإلعسار يف الواليات املتحدة. ونتيجة 
لذلك، فإنَّ التصرف املعتاد - وهو قيام ممثل أجنيب ببدء إجراء مبوجب الفصل 7 أو الفصل 
11 عقب االعتراف باإلجراءات األجنبية - غري متاح يف هذه احلالة. وارتأت املحكمة أنَّ 
تدبٍُّر تسمح  أساليب  الكونغرس قد سّهل من حيث ال حيتسب  أن يكون  املحتمل  من غري 
للمدينني بإخفاء موجودات يف الواليات املتحدة بعيدا عن متناول القضاء األجنيب، حيث إنَّ 
بعض املدعى عليهم قد يطعنون يف نطاق الوالية القضائية للمحكمة اليت ُينظر فيها اإلجراء 
حمكمة  صالحيات  تقييد  يتعّمد  مل  الكونغرس  أنَّ  إىل  املحكمة  خلصت  وعليه،  األجنيب. 
الواليات املتحدة يف تطبيق قانون البلد الذي ُينظر فيه يف اإلجراء الرئيسي، ومن مث فإنَّ الفصل 

15 ليس فيه ما حيول دون هذا االستنتاج.

9-  قضية  Gold & Honey, Ltd)ي(

املحكمة  ولكن  إسرائيل،  يف  قضائية  حراسة  إجراء  اسُتهل   ،2008 متوز/يوليه  شهر  يف 
اإلسرائيلية رفضت تعيني حارس قضائي. مث يف أيلول/سبتمرب 2008، بدأت إجراءات إعادة 
املدين  موجودات  مجيع  بإخضاع  إطارها  يف  املحكمة  أمرت  املتحدة،  الواليات  يف  تنظيم 
لواليتها القضائية. وبالرغم من األمر الصادر عن حمكمة الواليات املتحدة، ظل طلب تعيني 
للنظر  القضائي  االختصاص  هلا  أنَّ  قرَّرت،  اليت  اإلسرائيلية،  املحكمة  لدى  قضائي  حارس 
املدين يف  موجودات  بتصفية  للقيام  قضائيني  حّراس  تعيني  مباشرة  بإمكاهنا  وأنَّ  القضية  يف 

B.R. 357 (Bankr. E.D.N.Y. 2009) 410 ]القضية رقم 1008 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[. )ي(   
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إسرائيل رغم اإلجراءات القائمة يف الواليات املتحدة وتطبيق الوقف على الصعيد العاملي. ويف 
م احلّراس القضائيون اإلسرائيليون طلبا لالعتراف باإلجراءات  كانون الثاين/يناير 2009، قدَّ
اإلسرائيلية يف نيويورك من أجل نقل املوجودات الكائنة يف نيويورك إىل إسرائيل بغية تطبيق 
اإلجراء اإلسرائيلي عليها. ورفضت حمكمة الواليات املتحدة طلب االعتراف، إذ اعتربت: 
)أ( أنَّ املمثلني اإلسرائيليني مل ينهضوا بعبء إثبات أنَّ اإلجراء اإلسرائيلي هو إجراء َجماعي 
وأنَّ موجودات املدين وشؤونه خاضعة ملراقبة أو إشراف حمكمة أجنبية وفقا للتعريف الوارد 
يف احلكم املعاِدل للفقرة الفرعية )أ( من املادة 2 من القانون النموذجي ]املادة 101 )23( 
من مدونة قوانني الواليات املتحدة[، و)ب( أنَّ املمثلني اإلسرائيليني قد ُعيِّنوا انتهاكا للوقف 
التلقائي، و)ج( أنَّ احلد األدىن الالزم إلقرار االستثناء لدواعي السياسة العامة، املنصوص عليه 
يف احلكم املعاِدل للمادة 6 من القانون النموذجي ]املادة 1506 من الباب 11 من مدونة 

قوانني الواليات املتحدة[ قد توفَّر.

 HIH Casualty  -10 و General Insurance Ltd؛)ك( 
McGrath ضد Riddell)ل(

جمموعة HIH هي جمموعة شركات كبرية تشتغل بأنشطة شىت يف جمال التأمني وإعادة التأمني 
يف أستراليا وإنكلترا والواليات املتحدة وبلدان أخرى. وكانت جمموعة HIH، حىت اهنيارها 
يف آذار/مارس 2001، ثاين أكرب جمموعة شركات تأمني يف أستراليا. وتتعلق القضية بأربع 
التأمني  جمال  يف  نشاطا  متفاوتة  بدرجات  منها  كل  يزاول  املجموعة  يف  أعضاء  شركات 
النشاط بطرائق شىت منها من خالل فروع  املتحدة وميارس هذا  التأمني يف اململكة  وإعادة 
أستراليا  يف  تقع  كانت  الشركات  موجودات  غالبية  أنَّ  ومع  حمليا.  تأسست  شركات  أو 
وإنكلترا.  أستراليا  يف  اإلعسار  إجراءات  واسُتهّلت  إنكلترا.  يف  كثرية  موجودات  فهناك 
والتمس ممثلو اإلعسار اإلنكليز توجيهات من املحاكم اإلنكليزية بشأن الكيفية اليت جيب أن 
ُتعامل هبا موجودات املدينني الكائنة يف إنكلترا، نظرا لوجود اختالفات بني قانوين اإلعسار 
إْذ إنَّ قانون اإلعسار  األسترايل واإلنكليزي وكذلك نظم األولوية األسترالية واإلنكليزية. 
األسترايل يعطي األولوية لدائين شركات التأمني فيما يتعلق بتحصيل مبالغ إعادة التأمني، أما 
القانون اإلنكليزي فال يعترف هبذه األولوية ويقتضي التوزيع على مجيع الدائنني بالتساوي. 
وحصل ممثلو اإلعسار األستراليون على رسالة طلب من املحكمة األسترالية يلتمسون فيها 
املساعدة من املحكمة اإلنكليزية )ومل ُيعتد يف القضية بالقانون الذي ُشّرعت مبوجبه أحكام 
القانون النموذجي يف أستراليا أو يف بريطانيا(. وطلب ممثلو اإلعسار األستراليون أن ُتسلَّم 
ل يف إنكلترا لكي ُتوزَّع وفقا لقانون اإلعسار  إىل املحكمة األسترالية أيُّ موجودات ُتحصَّ

.[2006] EWCA Civ 732 [2005]؛ االستئناف األول EWHC 2125 )ك(   
.[2008] UKHL 21 االستئناف الثاين )ل(   
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أالَّ  اإلنكليزية  املحكمة  قّررت  االبتدائي  احلكم  ويف  األسترالية.  األولوية  ونظم  األسترايل 
تسلِّم املوجودات اإلنكليزية إىل أستراليا ألنَّ نظام األولوية والتوزيع يف هذا البلد خيتلف عن 
النظام املعمول به يف إنكلترا. مث يف االستئناف قضت املحكمة بأهنا وإن كانت هلا صالحية 
تسليم املوجودات إال أهنا ترفض أن تسلِّمها ألنَّ من شأن ذلك أن يضّر مبصاحل الدائنني من 
أنَّ هلا صالحية تسليم  املحكمة  الثاين، قضت  االستئناف  التأمني. ويف  إعادة  غري شركات 
عن  املحكمة  وأعربت  القضية.  هذه  ُتماَرس يف  أن  ينبغي  الصالحية  هذه  وأنَّ  املوجودات 
آراء متباينة بشأن مصدر تلك الصالحية، غري أنَّ القضاة أمجعوا على مسألة تسليم األموال 

)انظر الفقرات 147-149، أعاله(.

11-  قضية Lavie ضد Ran)م(

الشركات اإلسرائيلية. وبعد أن واجهت  التنفيذي األول إلحدى  املدين هو املسؤول  كان 
تكساس.  إىل  وانتقل   1997 عام  يف  إسرائيل  املدين  غادر  مالية،  صعوبات  الشركة  تلك 
وُبدئت ضد املدين إجراءات إعسار غري طوعية يف إسرائيل يف عام 1997. وأعلنت املحكمة 
عام  ويف  املدين.  بتصفية حوزة  وأمرت  له،  إعسار  ممثل  وعيَّنت  املدين،  إعسار  اإلسرائيلية 
باإلجراء  لالعتراف  املتحدة  الواليات  يف  بطلب  لإلعسار  اإلسرائيلي  املمثل  م  تقدَّ  2006
األجنيب إما باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا أو إجراء أجنبيا غري رئيسي مبقتضى الفصل 15. 
ورفضت حمكمة الواليات املتحدة الطلب، واستأنف املمثل اإلسرائيلي ذلك احلكم. وأعادت 
الوقائعية.  النتائج  من  مزيد  الستجالء  االبتدائية  املحكمة  إىل  الدعوى  االستئناف  حمكمة 
ولدى إعادة النظر يف القضية، قررت املحكمة مرة أخرى رفض االعتراف باإلجراء األجنيب 
باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا أو إجراء أجنبيا غري رئيسي. وعلى إثر استئناف آخر، جرى 
تأكيد رفض االعتراف. واستند قرار عدم االعتراف بوجود مركز املصاحل الرئيسية للمدين يف 
إسرائيل إىل أنَّ املدين )أ( غادر إسرائيل منذ زهاء عقد من الزمن قبل تقدمي طلب االعتراف 
باإلجراءات؛ )ب( ثبت أنَّ لديه عمال وحمل إقامة يف الواليات املتحدة؛ )ج( ليس لديه أموال 
باالعتراف  يتعلق  وفيما  إسرائيل.  إىل  للعودة  نية  أيَّ  ُيْبِد  مل  )د(  املتحدة؛  الواليات  يف  إال 
باإلجراء على أنه إجراء أجنيب غري رئيسي، استند القرار إىل كون املدين ليس لديه مؤسسة 
باملعىن املقصود يف التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )ج( من املادة 2 من القانون النموذجي 
]املادة 1502 )5( من الباب 11 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[. ورفضت حجة املمثل 

األجنيب بأنَّ اإلجراء األجنيب هو يف حد ذاته نشاط ينطبق عليه ذلك التعريف.

 406 B.R. 277 (S.D. Tex. 2009) [CLOUT case no. 929], affirming In re Ran, 390 B.R. 257 )م(   
 (Bankr. S.D. Tex. 2008), on remand from Lavie v Ran, 384 B.R. 469 (S.D. Tex. 2008). Affirmed by In re

.Ran, 607 F. 3d 1017 (5th Cir. 2010)
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 Mansfield و Metcalfe 12-  قضية 
Alternative Investment)ن(

اسُتهّلت إجراءات اإلعسار يف آذار/مارس 2008 ضد املدينني يف كندا من أجل القيام بإعادة 
هيكلة مجيع التزامات املدينني املستحّقة )"غري املضمونة مصرفيا"( اليت تتمثل يف أوراق جتارية 
حزيران/يونيه  يف  الكندية  املحكمة  وأصدرت  ثالثة.  أطراف  حوزة  ويف  مبوجودات  مضمونة 
اًل وأمرًا يتضّمن خطة تنفيذ، بعد أن حظيت اخلطة مبوافقة نسبة 96 يف  2008 أمرًا جزائيًا معدَّ
املائة )من حيث العدد والقيمة( من مجيع حائزي السندات املشاركني. وجرى تأييد األمرين يف 
االستئناف يف آب/أغسطس 2008، وأصبحا نافذين يف كانون الثاين/يناير 2009. وُحولت 
حصص توزيع نقدية مرحلية إىل حائزي السندات يف كانون الثاين/يناير وأيار/مايو 2009، يف 
حني أذنت املحكمة الكندية مبنح حصص توزيع نقدية هنائية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 2009 
تقّدم ممثل اإلعسار الكندي بطلب إىل املحكمة يف الواليات املتحدة مبوجب الفصل 15 من أجل 
االعتراف باإلجراءات الكندية باعتبارها إجراءات أجنبية رئيسية ومن أجل إصدار أمر بإنفاذ 
األوامر الكندية املتعلقة باالنتصاف الالحق لالعتراف يف الواليات املتحدة. وجرى االعتراف 
باإلجراءات الكندية باعتبارها إجراءات أجنبية رئيسية. وتضّمنت األوامر الكندية أحكام إبراء 
وزجر لألطراف الثالثة غري املدينة كانت أوسع نطاقا مّما كان قانون الواليات املتحدة قد يسمح 
به. وفيما يتعلق بإنفاذ تدبري االنتصاف الكندي الالحق لالعتراف، نظرت املحكمة يف حكم 
قانون الواليات املتحدة املعاِدل للمادة 7 من القانون النموذجي ]املادة 1507 من الباب 11 
من مدونة قوانني الواليات املتحدة[، الذي يقتضي من املحاكم أن تأخذ يف االعتبار قائمة من 
العوامل عند البّت يف مسألة ما إذا كان ينبغي منح مساعدة إضافية ملمثل أجنيب عقب االعتراف 
املذكور  احلكم  مبوجب  لالعتراف  الالحق  االنتصاف  أنَّ  املحكمة  والحظت  أجنيب.  بإجراء 
القضائية،  يتسم إىل حد بعيد بطابع تقديري وهو مرهون بعوامل ذاتية جتّسد مبادئ املجاملة 
وأشارت يف هذا الصدد إىل القرار الصادر يف قضية Bear Stearns. والحظت املحكمة أيضًا 
مدونة  من  الباب 11  من  ]املادة 1506  النموذجي  القانون  من   6 للمادة  املعاِدل  احلكم  أنَّ 
قوانني الواليات املتحدة[ يقّيد االعتراف إذا كان منح هذا االعتراف يتعارض تعارضا جلّيا مع 
قواعد السياسة العامة يف الواليات املتحدة. كما الحظت املحكمة أنَّ مبادئ املجاملة القضائية 
ال تتطلب التطابق بني االنتصاف املتاح يف الواليات املتحدة واإلجراءات األجنبية، لكن املعيار 
الرئيسي هو ما إذا كانت اإلجراءات املتخذة يف كندا تستويف معايري اإلنصاف األساسية املرعية 
معايري  تستويف  الكندية  األوامر  أنَّ  املتحدة  الواليات  حمكمة  واعتربت  املتحدة.  الواليات  يف 
إنفاذ  إىل  الداعي  الكنديني  املمثلني  لطلب  استجابت  عليه،  وبناء  تلك،  األساسية  اإلنصاف 

االنتصاف الالحق لالعتراف.

B.R. 683 (Bankr. S.D.N.Y. 2010) 421 ]القضية رقم 1007 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[. )ن(   
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13-  قضية Rubin ضد Eurofinance SA)س(

قدَّم ممثلو إجراءات اإلعسار اليت اسُتهّلت يف الواليات املتحدة يف عام 2007 بشأن صندوق 
املستهلكني االستئماين )The Consumers Trust( طلبا يلتمسون فيه االعتراف بتلك اإلجراءات 
يف إنكلترا مبوجب الالئحة التنظيمية اخلاصة باإلعسار عرب احلدود لعام 2006 اليت اقتضت إنفاذ 
القانون النموذجي يف بريطانيا، ويلتمسون إنفاذ حكم صادر عن حمكمة الواليات املتحدة يقضي 
بتحميل شركة يوروفينانس املسؤولية عن ديون صندوق املستهلكني االستئماين )TCT(. وكانت 
الواليات  قوانني  قانونيا مبوجب  معترفا هبا بصفتها كيانا  استئمانية جتارية  هيئة  املؤسسة  هذه 
باعتبارها  بإجراءات اإلعسار األجنبية  اإلنكليزية  املحكمة  اعترفت  املتحدة. ويف عام 2009 
إجراءات رئيسية، لكنها رفضت طلب إنفاذ احلكم. ولدى االعتراف بإجراءات اإلعسار، تبّين 
للمحكمة أنه على الرغم من أنَّ القانون اإلنكليزي ال يعترف ملثل هذه اهليئة االستئمانية بكيان 
قانوين، فإنَّ أحكام القانون النموذجي مثل إجراء الوقف مبوجب املادة 20 ميكن من الناحية العملية 
أن تسري على املدين، وسيكون من االحنراف عن جادة الصواب، نظرا للمصدر الدويل للقانون 
النموذجي، أن ُيعتَمد تفسري ضّيق ملصطلح "املدين". واعتربت املحكمة أيضا أنَّ املمثلني األجانب 
هم ممثلو اإلجراءات اليت أفضت إىل إصدار احلكم ضد يوروفينانس، وأنَّ تلك اإلجراءات جزٌء ال 
يتجزأ من إجراء اإلعسار ضد صندوق املستهلكني االستئماين. وفيما يتعلق بإنفاذ احلكم اعتربت 
املحكمة أنَّ احلكم يتعلق بدعوى شخصية ال عينية وأنَّ كّل ما تستطيع املحكمة القيام به هو أن 
تأذن للممثل األجنيب برفع دعوى بشأن ذلك احلكم أو تقدمي مطالبة جديدة يف إنكلترا. والسماح 
للممثل األجنيب بإنفاذ احلكم الصادر عن حمكمة الواليات املتحدة لن يشكل "تعاونا" باملعىن املراد 

يف املادة 27 من القانون النموذجي.
ويف استئناف احلكم القاضي برفض طلب اإلنفاذ، وافقت املحكمة على االستئناف وخلصت 
إىل أنَّ القواعد العادية املتعلقة بإنفاذ األحكام الصادرة يف الدعاوى الشخصية أو عدم إنفاذها 
ال تسري على إجراءات اإلعسار، وأنَّ اآلليات املتاحة يف إجراءات اإلعسار لرفع دعاوى 
على أطراف ثالثة ملصلحة مجيع الدائنني هي عنصر يندرج يف صميم الطابع اجَلماعي لإلعسار 
تندرج  يوروفينانس  ضد  الصادرة  األوامر  فإنَّ  ولذا  عرضية.  إجرائية  مسائل  جمرد  وليست 
يف إطار إجراءات اإلعسار وختدم أغراض نظام اإلنفاذ اجلماعي إلجراءات اإلعسار. وهبذه 
من  متنع  اليت  اخلاص  الدويل  للقانون  العادية  للقواعد  خاضعة  غري  األوامر  تلك  فإنَّ  الصفة 
إنفاذ األحكام ألنَّ املدعى عليهم غري خاضعني لدائرة اختصاص املحكمة األجنبية. واعترفت 
املحكمة باإلجراءات اليت أفضت إىل إصدار احلكم ضد يوروفينانس باعتباره إجراء أجنبيا 
القانون  إطار  متتد، يف  األجنبية  املقدمة لإلجراءات  املساعدة  أنَّ  املحكمة  واعتربت  رئيسيا. 
العام، لتشمل إنفاذ األوامر الصادرة عن حمكمة الواليات املتحدة؛ وفيما يتعلق باملادة 27 من 
القانون النموذجي، الحظت املحكمة أنه ال ِذكر لإلنفاذ وأنه لئن كان "تقدمي أقصى قدر من 

املساعدة" يشمل اإلنفاذ بالتأكيد فإنَّ هذه القضية ال تستتبع أيَّ استنتاج هبذا الشأن.
.[2009] EWHC 2129 ; on appeal [2010] EWCA CIV 895 )س(   



قانون األونسيرتال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود: املنظور القضائي 67

14-  قضية  SPhinX Ltd)ع(

سة  ومؤسَّ لة  مسجَّ  )hedge funds( حتوُّط  صناديق  عن  عبارة  هي  شركات  املدينون  كان 
وعقود  أساسية  سلع  بسمسار  استثمارية  عالقة  هلم  وكانت  كاميان.  جزر  قوانني  مبوجب 
ومت  إبطال.  دعوى  إىل  املدينني  جّرت  املتحدة  الواليات  يف  إعسار  إجراءات  اسَتهّل  آجلة 
اتفاق  على  املوافقة  تتسىن  أن  قبل  ولكن  الدعوى،  تلك  تسوية  على  اتفاق  إىل  التوصل 
التسوية، اسُتِهّل إجراء إعسار يف جزر كاميان على املدينني. وسعى ممثلو إعسار املدينني يف 
رئيسيا"  أجنبيا  "إجراء  باعتباره  األجنيب  باإلجراء  االعتراف  على  احلصول  إىل  كاميان  جزر 
التسوية.  اتفاق  املوافقة على  النظر يف  اليت كانت بصدد  املتحدة  الواليات  نفس حمكمة  يف 
واعترفت حمكمة الواليات املتحدة بتلك اإلجراءات باعتبارها إجراءات أجنبية غري رئيسية، 
ال على أهنا "إجراءات أجنبية رئيسية". ومن األسس اليت استندت إليها املحكمة يف هذا القرار 
أنَّ املدينني ال يزاولون جتارة أو أعماال يف جزر كاميان وليس لديهم موظفون وال مكاتب 
اليت يشترط قانون كاميان  الشركة  البلد غري دفاتر وسجالت  مادية وال موجودات يف هذا 
بأنَّ مركز  استنتاجها  تؤيد  اعتبارات عملية  أيضا أنَّ هناك  وجودها هناك. ورأت املحكمة 
املصاحل الرئيسية للمدينني يوجد خارج جزر كاميان - وهي أنَّ عدم توّفر موجودات يف جزر 
كاميان يعين أنه سيتعني على ممّثلي اإلعسار أن يعتمدوا على املساعدة من حماكم أخرى للقيام 
بعمليات التوزيع على الدائنني. وأخريا، شّددت املحكمة على أنَّ أغراضا غري سليمة دفعت 
عن  السعي،  وهي  االعتراف،  طلب  وإىل  كاميان  جزر  يف  اإلعسار  إجراءات  استهالل  إىل 
طريق التأخري، إىل إلغاء تسوية دعوى اإلبطال ]من جانب شركة SPhinX[، دون التصدي 
أّكدت  االستئناف،  ويف  االعتراف.  قرار  األجانب  املمثلون  واستأنف  الدعوى.  ملوضوع 

حمكمة االستئناف قرار املحكمة األدىن درجة.

Stanford International Bank Ltd  -15)ف(

 ،2009 شباط/فرباير  يف  املتحدة،  الواليات  يف  املالية  األوراق  على  اإلشراف  جلنة  تقدَّمت 
بشكوى ضد مالك جمموعة من الشركات )"السيد سني"( وشركات مملوكة لـه، ومنها الشركة 
"صاد"، تزعم فيها مجلة أمور، منها حدوث احتيال يف تعامالت باألوراق املالية. ويف اليوم نفسه، 
عيَّنت إحدى املحاكم يف الواليات املتحدة األمريكية حارسًا قضائيًا على موجودات جمموعة 
الشركات اململوكة للسيد "سني"، مبا يف ذلك الشركة "صاد"، وعلى موجودات السيد "سني" 
والشركة  وبربودا،  وأنتيغوا  املتحدة  الواليات  من  مواطين كل  من  هو  "سني"  والسيد  نفسه. 
القضائية  السوابق  سلسة  يف   768 رقم  ]القضية   371 B.R. 10 (Bankr. S.D.N.Y July 2007) )ع(   

"كالوت"[.
)ف(  EWHC 1441 (Ch) [2009] ]القضية رقم 923 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[، ويف   

االستئناف EWCA Civ 137 [2010] ]القضية رقم 1003 يف سلسلة السوابق القضائية "كالوت"[.
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نيسان/أبريل 2009،  املسّجل. ويف  مكتبها  يوجد  وبربودا حيث  أنتيغوا  تأسست يف  "صاد" 
م احلارس  أصدرت حمكمة أنتيغوا أمرًا بالتصفية، وعيَّنت ُمصّفَيني اثنني للشركة "صاد". وتقدَّ
القضائي يف الواليات املتحدة واملصّفيان يف أنتيغوا وبربودا بطلب اعتراف يف إنكلترا مبوجب 
الالئحة التنظيمية اخلاصة باإلعسار عرب احلدود )2006(، اليت صدرت بإنفاذ مفعول القانون 
النموذجي يف بريطانيا العظمى. وادَّعى كل من احلارس القضائي واملصّفيني أنَّ اإلجراءات اليت 
ُعّينوا من أجلها على التوايل هي "إجراءات أجنبية رئيسية" مبقتضى الالئحة التنظيمية لإلعسار 
عرب احلدود 2006. واعترفت املحكمة اإلنكليزية بإجراء أنتيغوا وبربودا باعتباره إجراء أجنبيا 
رئيسيا، وخلصت إىل أنه يستويف مجيع عناصر تعريف "اإلجراء األجنيب"، وأنَّ افتراض وجود 
مركز املصاحل الرئيسية للشركة "صاد" يف حمل مكتبها املسّجل، أي يف أنتيغوا، افتراض مل يرد 
ما يدحضه، بناء على املعيار املستخلص من قضية "يوروفود". وفيما يتعلق باإلجراء املقام يف 
الواليات املتحدة، رأت املحكمة أنَّ احلراسة القضائية املطلوبة من جانب جلنة اإلشراف على 
األوراق املالية ليست إجراء مجاعيا مبوجب قانون اإلعسار )ومن مث ليست إجراء أجنبيا ميكن 
ل هذه اللجنة كان القصد منه هو "منع استمرار عملية احتيال واسعة  االعتراف به( ألنَّ تدخُّ
بالدائنني، ال إعادة تنظيم املنشأة املدينة وال تسييل املوجودات  النطاق" ومن َثم منع اإلضرار 
لصاحل مجيع الدائنني، حسبما تقتضيه الفقرة )أ( من املادة 2 من القانون النموذجي ]املادة 101 
)23( من الباب 11 من مدونة قوانني الواليات املتحدة[. وجرى تأييد هذا القرار يف االستئناف.

16-  قضية  Tricontinental Exchange Ltd)ص(

وجزر  فنسنت  سانت  قوانني  مبوجب  لة  مسجَّ تأمني  شركات  املدينة  الشركات  كانت 
العليا ملنطقة  التابعة للمحكمة  العليا  العدل  غرينادين وخاضعة إلجراءات إعسار يف حمكمة 
وكانت  غرينادين.  فنسنت وجزر  الشركات يف سانت  قانون  مبوجب  الشرقية،  الكاريبـي 
أنَّ  ومع  موظفا.   20 فيها حنو  ويعمل  فنسنت،  تقع يف سانت  للمدينني  الوحيدة  املكاتب 
فإنَّ  وكندا،  املتحدة  الواليات  ملشتركني يف  تأمني  بوليصة   5800 يناهز  ما  باعوا  املدينني 
سانت  يف  كينغستاون  يف  املسّجلة  املدينني  مكاتب  خالل  من  ُتدار  كانت  األعمال  مجيع 
يف  عناوين  إىل  بالربيد  ُترسل  التأمني  أقساط  مدفوعات  وكانت  غرينادين.  وجزر  فنسنت 
املدينني  الربيد" هذه إىل مكاتب  ُتحال من "صناديق  الربيد  ُحَزم  املتحدة، ولكن  الواليات 
ثانيًة  ُترسل  مث  اإليداع،  لغرض  تظهريها  جيري  غرينادين، حيث  وجزر  فنسنت  سانت  يف 
اإلعسار  ممثلو  وسعى  املتحدة.  الواليات  يف  املدينني  باسم  ممسوكة  مصرفية  حسابات  إىل 
أجنبيا  إجراء  باعتباره  غرينادين  فنسنت وجزر  بإجراء سانت  االعتراف  على  احلصول  إىل 
رئيسيا يف الواليات املتحدة، مبوجب الفصل 15. واعترفت حمكمة الواليات املتحدة بإجراء 

القضائية  السوابق  سلسلة  يف   766 رقم  ]القضية   349 B.R. 627 (Bankr. E.D. Cal. 2006) )ص(   
"كالوت"[.
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سانت فنسنت وجزر غرينادين باعتباره إجراء أجنبيا رئيسيا على أساس أنَّ مركز املصاحل 
الرئيسية للمدينني يقع يف هذا البلد حيث توجد مكاتبهم املسّجلة. وقّررت املحكمة أيضا 
أنَّ الشركات املدينة، باعتبارها شركات تأمني أجنبية، كان ميكن أاّل تكون مؤهلًة مبوجب 
قانون الواليات املتحدة لطلب بدء إجراءات إعسار، غري أنه كان سيحق هلا احلصول على 

انتصاف مبوجب الفصل 15.

 Tucker, Aero Inventory )UK( Ltd  17-  قضية 
 ضد UK( Limited( Aero Inventory)ق( 
Tucker, Aero Inventory )UK(d وقضية

ضد )UK( Limited )No. 2( Aero Inventory)ر(

يف تشرين الثاين/نوفمرب 2009، بدأت إجراءات اإلعسار يف املحكمة العليا إلنكلترا وويلز ضد 
شركة "أيرو إنفتري" )Aero Inventory(، وُعّين ممثلو إعسار مشتركون. وكانت شركة "أيرو 
م هبا يف أستراليا. وقدم ممثلو اإلعسار بعد يوم من  إنفتري" متلك معدات طريان منقولة وتتحكَّ
تعيينهم طلبا مبوجب القانون املشتِرع لقانون األونسيترال النموذجي يف أستراليا )قانون اإلعسار 
عرب احلدود لعام 2008( يلتمسون فيه االعتراف باإلجراءات األجنبية باعتبارها إجراءات أجنبية 
رئيسية، واحلصوَل على تدبري انتصاف مؤقت. ويتعلق االنتصاف املؤقت بتوفري احلماية ملخزون 
 ،)Qantas( "من قطع غيار طائرات كان مودعا يف مواقع يف أستراليا وخاضعا ملراقبة "كانتاس
على أساس أنَّ هذه القطع قد تكون عرضة للمخاطر بسبب منازعة حول األحّقية يف تلك القطع. 
وقد منحت املحكمة االنتصاف املؤقت مبوجب األحكام املعاِدلة للمادتني 19 و21 من القانون 
النموذجي، اللتني متنعان التصرف يف ممتلكات املدين تصّرفا ُيضّر مبصاحل ممثلي اإلعسار املشتركني 
 (Aero Inventory (No. 2)) ودائنيهم. واعترفت املحكمة األسترالية يف جلسة االستماع األخرية
باإلجراءات اإلنكليزية واعترفت هبذه اإلجراءات باعتبارها إجراءات أجنبية رئيسية )حيث اسُتند 
يف حتديد مركز املصاحل الرئيسية للمدين إىل وجود مكتبه املسّجل يف إنكلترا وعدم توافر أدلة كافية 
لدحض االفتراض الوارد يف الفقرة )3( من املادة 16( وبأنَّ املمثلني ممثلون أجانب حسبما يقتضيه 
القانون النموذجي. وعمال باحلكم املعاِدل للفقرة 1 )ه( من املادة 21 من القانون النموذجي، 
عهدت املحكمة إىل ممثلي اإلعسار األجانب بإدارة وتسييل مجيع موجودات املدين يف أستراليا، 
وأمرت بااّل يسمح ألحد بإنفاذ رهن على ممتلكات املدين وبأنَّ صاحب رهن الوفاء أو رهن 
االمتياز احلائز ملمتلكات املدين ميكن أن يظل حمتفظا حبيازة تلك املمتلكات، لكنه ال جيوز له أن 

يبيعها أو أن ُينّفذ بوجه آخَر رهَن االمتياز أو رهَن الوفاء.

.(2009) 76 ACSR 19; (2009) FCA 1354 )ق(   
القضائية  السوابق  سلسلة  يف   922 رقم  ]القضية   (2010) 77 ACSR 510; (2009) FCA 1481 )ر(   

"كالوت"[.
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18-  قضيتا Williams ضد Simpson؛)ش( 
و Williams ضد )No. 5( Simpson)ت(

يف  )املدين(  سيمسون  السيد  جتاه   2009 أيلول/سبتمرب   9 يف  اإلعسار  إجراءات  اسُتهّلت 
للدائن  مستحق  دين  عليه  املدين  أنَّ  أساس  على  اإلنكليزية  اإلجراءات  واسُتهّلت  إنكلترا. 
م الطلب الذي ذكر يف التماسه أنَّ مركز املصاحل الرئيسية للمدين ال يقع يف دولة عضو  املقدِّ
يف االحتاد األورويب، وعلى أساس أنَّ الدائن جيوز له تقدمي طلب بدء إجراءات اإلعسار يف 
م ممثل  حق املدين الذي "يزاول أعماله يف إنكلترا وويلز". ويف 10 أيلول/سبتمرب 2010، قدَّ
نيوزيلندا  يف  اإلنكليزي  باإلجراء  االعتراف  على  للحصول  طلبا  ويليامز(  )السيد  اإلعسار 
اإلعسار )عرب  )قانون  نيوزيلندا  النموذجي يف  القانون  أحكام  يشّرع  الذي  القانون  مبوجب 
احلدود( لعام 2006( والتمس االنتصاف املؤقت.)ث( ويف 17 أيلول/سبتمرب ُمنح االنتصاف 
إجراء  املؤقت بشروط معيَّنة، وُمنح انتصاف إضايف يف األيام التالية. وُنظر يف طلب االعتراف يوم  اإلنكليزي، وإن كان  اإلجراء  أنَّ  املحكمة  األول/أكتوبر 2010. ورأت  تشرين   1
أجنبيا مبقتضى القانون النموذجي، فإنه ليس إجراء أجنبيا رئيسيا - ألنَّ حمل اإلقامة املعتاد 
وجود  معيار  استيفاء  لعدم  رئيسي،  غري  أجنبيا  إجراء  وال   - نيوزيلندا  يف  يوجد  للمدين 
مؤسسة مبقتضى القانون النموذجي. واعتربت املحكمة أنَّ املدين وإن كان خاضعا مبوجب 
قيد تصفية  يزال  أنه كان ال  اعتبار  البلد على  اإلعسار يف ذلك  لقوانني  اإلنكليزي  القانون 
هناك  عمليات  مكاَن  حقا  لديه  بأنَّ  للقول  سببا  ليس  ذلك  فإنَّ  هناك،  التجارية  أنشطته 
يقوم انطالقا منه حاليا بالنشاط الالزم وفقا لتعريف املؤسسة. وبناء عليه، رفضت املحكمة 
االعتراف باإلجراءات األجنبية. غري أنَّ املحكمة استطاعت مع ذلك أنَّ تقدم العون واملساعدة 
لإلجراءات اإلنكليزية مبوجب املادة 8 من القانون النيوزيلندي، وهو حكم ميكن تطبيقه يف 
يف  النموذجي  القانون  أحكام  إلدراج  املشرِّعة  األحكام  فيها  ُتتاح  ال  اليت  النادرة  األحوال 
القانون الداخلي. ومتثلت تلك املساعدة يف متكني ممّثل اإلعسار من حتصيل املوجودات اليت 
ميلكها املدين يف نيوزيلندا وتسييل تلك املوجودات، رهنًا بأّي توجيهات إضافية قد تقتضيها 

العملية يف سياق توزيع أيِّ عائدات بيع.

.[2011] B.P.I.R. 938 (High Court of New Zealand, Hamilton, 17 September 2010) )ش(   
.High Court of New Zealand, Hamilton, 12 October 2010 )ت(   

انظر أيضًا احلاشية 159 بشأن االنتصاف املؤقت املمنوح. )ث(   
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املرفق الثاين
 مقرَّر جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

 وقرار اجلمعية العامة 96/66 
الذي اعُتمد يف 9 كانون األول/ديسمرب

اعتمدت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، يف جلستها 934، املعقودة يف   -1 
1 متوز/يوليه 2011، املقّرر التايل:

"إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،   

"إذ تالحظ أنَّ زيادة التجارة واالستثمار تؤدِّي إىل زيادة احلاالت اليت ُتدار     
فيها األعمال التجارية على أساس عاملي، ويكون فيها للمنشآت واألفراد موجودات 

ومصاحل يف أكثر من دولة،

مدينني  اإلعسار  إلجراءات  اخلاضعون  يكون  عندما  أنه  أيضًا  تالحظ  "وإذ     
لديهم موجودات يف أكثر من دولة واحدة، تكون هناك بوجه عام حاجة ملّحة إىل 
التعاون والتنسيق عرب احلدود يف اإلشراف على موجودات وشؤون هؤالء املدينني ويف 

إدارهتا،

"وإذ ترى أنَّ التعاون والتنسيق يف حاالت اإلعسار عرب احلدود ميكن أن يفضيا     
إىل حتّسن كبري يف فرص إنقاذ املدينني املتعّثرين ماليا،

احلدود)أ(  عرب  اإلعسار  بشأن  النموذجي  األونسيترال  قانون  بأنَّ  تؤمِن  "وإذ     
)القانون النموذجي( يساعد كثريا على إرساء إطار قانوين متناسق ملعاجلة اإلعسار عرب 

احلدود وتيسري التنسيق والتعاون،

م بأنَّ اإلملام بالتعاون والتنسيق عرب احلدود وبوسائل تنفيذمها عمليًا  "وإذ تسلِّ    
ليس واسع االنتشار،

.A.99.V.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )أ(   
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"واقتناعًا منها بأنَّ توفري معلومات ميسورة املنال عن تفسري القانون النموذجي     
وعن املمارسة احلالية املّتبعة بشأنه، لكي يرجع إليها القضاة ويستخدموها يف إجراءات 
وأن  أوسع  نطاق  على  وفهَمه  النموذجي  القانون  استخداَم  يشّجع  أن  ميكن  اإلعسار، 
ر وتكّبد  ر التعاون والتنسيق القضائيني عرب احلدود، ممَّا يؤدِّي إىل تفادي حاالت التأخُّ ييسِّ

التكاليف بال داع،

احلدود:  عرب  اإلعسار  بشأن  النموذجي  األونسيترال  قانون  تعتمد   -1"    
املنظور القضائي )املنظور القضائي( بصيغته الواردة يف الوثيقة A/CN.9/732 وإضافاهتا 
Add.1 إىل Add.3، وتأذن لألمانة بتحرير النص ووضعه يف صيغته النهائية على ضوء 

مداوالت اللجنة؛

على  القضائي’  ‘املنظور  لتحديث  آلية  تنشئ  أن  األمانة  إىل  تطلب   -2"    
به، مع ضمان احلفاظ على حياد  ُأعّد  الذي  املرن  أساس متواصل وبنفس األسلوب 

هلجته واستمراره يف الوفاء بغايته املعلنة؛

ثة  تطلب إىل األمني العام أن ينشر، نص ‘املنظور القضائي’، بصيغته املحدَّ  -3"    
لة من حني إىل آخر وفقا للفقرة 2 من هذا املقرَّر، بوسائل عّدة ومنها الوسيلة  أو املعدَّ
اإللكترونية، وأن حييله إىل احلكومات مشفوعا بطلب إتاحته للسلطات املعنية لكي يصبح 

معروفا ومتاحا على نطاق واسع؛

وسائر  املمارسون  اإلعسار  واختصاصيو  القضاة  يويل  بأن  توصي   -4"    
الواجب،  االعتباَر  القضائي’  ‘املنظوَر  احلدود  اإلعسار عرب  بإجراءات  املعنية  اجلهات 

حسب االقتضاء؛

توصي أيضًا بأن تواصل مجيع الدول النظر يف تنفيذ القانون النموذجي."  -5"   



ميكن احلصول على املزيد من املعلومات من أمانة األونسيرتال على العنوان التايل:
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P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Telephone: (+43-1) 26060-4060  Telefax: (+43-1) 26060-5813
Internet: www.uncitral.org  E-mail: uncitral@uncitral.org
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